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คำนำ
จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลั ง ที่ ส นั บ สนุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ป รั บ ปรุ ง องค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กร (Value creation) ทางโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตจึงได้พั ฒ นาระบบการบริ หารจัดการเพื่ อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรพร้อมกับได้นำแนวคิด
EVM มาใช้ในกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (EVM for Planning) เพื่อให้โรงงานไพ่มียุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่สอดรับกับระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร
สำหรับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564 นี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวน
บริบ ทแวดล้อมที่ สำคัญ สถานการณ์ ปั จจุบั น และสภาวะการดำเนิ นธุรกิจที่ เปลี่ ยนแปลงไปผ่านเครื่องมื อสำคั ญ
ประกอบด้ ว ย การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายในและภายนอก (SWOT) การวิ เคราะห์ ต ำแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์
(StrategicPositioning) และการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดเป็น Business Model เพื่อขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ” พร้อมทั้ง
ดำเนินงานวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นปัจจัยนำเข้าสำคัญของการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนวิสาหกิจประจำปี 2565 - 2569 ในครั้งนี้ และกำหนดกลยุทธ์เป็นแผนกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) อย่างเหมาะสม
ทั้ งนี้ รายงานความก้าวหน้ า ครั้งที่ 2 (Progress report II) การบริหารจั ด การตามแนวคิด EVM ประจำปี
2564 ของโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตฉบับ “รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564”
ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย แนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการประมวลผลการวิเคราะห์ การทบทวนยุทธศาสตร์
ระยะยาว ประจำปี 2565 – 2569 โดยปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โรงงานไพ่ ตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการ โรงงานไพ่ เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของบริบทแวดล้อม ประเด็นสำคัญต่อการทบทวนยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในการนำแผนยุทธศาสตร์ไปกำหนดแนวทางดำเนินงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

เดือนตุลาคม 2564
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บทที่1: บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
จากแนวคิดในการพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทย ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพใน
การแข่ ง ขั น ตามกลไกตลาด พร้ อ มทั้ ง ทำหน้ า ที่ ในการให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานเป็ น สากล และตอบสนองต่ อ
ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งเหมาะสม รั ฐ บาลจึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความ สำคั ญ ของการกำหนดแนวทาง
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุน และมีหนี้สินสะสมจนกลายเป็นภาระของรัฐ และ
ประชาชน ตลอดจนถึงมีการดำเนินงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ของชาติ พร้อมกับเป็นทางเลือกใหม่
ในการลงทุ น ให้ กั บ ภาคเอกชน โดยถื อ ว่ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ส่ ว นสำคั ญ
ในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ผ่านมา สำนั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้วางกรอบแนวทาง
การดำเนิ น งานที่ ส นั บ สนุ น ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มุ่ ง เน้ นการสร้ า งมู ล ค่ า (Value Creation)
โดยกำหนดให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นำระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์ ( Economic Value
Management - EVM) มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการบริหารองค์กรเพื่อสร้างมูลค่า (Value-Based Management) โดยปัจจุบันโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้นำ
ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) ดังกล่าว มาปรับใช้
ในการบริหารรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และต่อ
เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอัตราที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่
• การบริห ารจั ด การเพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ ม เชิ งเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM)
ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปั จ จุ บั น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ ต มี การบริห ารงานเพื่ อมุ่ งเน้ น การสร้า งมู ล ค่าให้ กับ องค์ก ร (Value
Creation) ผ่านการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management:
EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรผ่านเครื่องมือที่สำคัญ คือ ตัวชี้วัดกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit EP) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล กำหนด
เป้าหมาย และเป็นปัจจัยนำเข้าสำคัญในการบริหารจัดการอื่นๆ ภายในองค์กร
โดยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ประยุกต์ใช้ระบบ EVM ดังกล่าวกับการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
o EVM for Planning: มีการเชื่อมโยง EVM เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจและหรือแผน
งบประมาณพร้อมทบทวนหลักการ/คู่มือในการทำแผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่นำแนวคิด
ระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร
o EVM for Investment and Resource Allocation: มี ก ารใช้ แ นวคิ ด ระบบ EVM เช่ น การ
คำนึงถึงต้นทุนเงินทุน หรือการวัดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ EP หรือการคำนวณค่า NPV ฯลฯ ใน
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การวิเคราะห์โครงการลงทุน พร้อมทบทวนคู่มือ /หลักการของการวิเคราะห์ โครงการลงทุ นของ
องค์กร
o EVM Monitoring and Reporting: มีการประเมินผลและรายงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย ผลงานค่า EP ตัวชี้วัดตาม BSC และประเมินผลความคืบหน้าของโครงการลงทุน
และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ เปรียบเทียบกับผลที่กำหนดไว้เมื่อคราวนำเสนอเพื่อขออนุมัติ เสนอ
คณะกรรมการกำหนดทิศทาง (Steering Committee) ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของโรงงานไพ่ และ
คณะกรรมการรัฐวิสากิจเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาส
o EVM for Incentives: มี การเชื่ อมโยงผลงานค่า EP และ KPI ตาม BSC กับ ผลตอบแทนของ
ผู้บริหาร และขยายผลสู่การเชื่อมโยงผลงานตาม BSC ของทุกส่วนงานภายในองค์กร

EVM for Planning

EVM for Incentive
Strategy Map
BSC

EVM for Investment

EVM for Monitoring

แผนภาพแสดงกรอบการนำแนวคิด EVM มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กร

นอกจากการบริหารจัดการองค์กรด้วยแนวคิด EVM แล้ว โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยังได้คำนึงถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ และริเริ่มการขยายผลการบริหารจัดการ EVM ระดับศูนย์ EVM ขึ้น เพื่อ
การจัดการภายในอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ของ โรงงานไพ่ โดยการกำหนดศูนย์
ธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์หลัก ประกอบด้วย1) ศูนย์ธุรกิจงานพิมพ์ 2) ศูนย์ธุรกิจไพ่ 3) ศูนย์สนับสนุน
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EVM

EXAMPLE
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ดำเนินงานพัฒนา EVM ระดับศูนย์ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ มา
ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีความก้าวหน้าของการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
o

o

o

ปี 2560: โรงงานไพ่พิจารณากำหนดศูนย์ธุรกิจโดยคณะทำงาน EVM ร่วมกับคณะกรรมการกำหนด
ทิศทาง EVM (คณะ EVM Steering) ได้พิ จารณากำหนดศูนย์ธุรกิจ แบ่ งออกเป็น 1) ศูนย์ธุรกิจงาน
พิมพ์ 2) ศูนย์ธุรกิจไพ่ 3) ศูนย์สนับสนุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตั้งแต่ปี 2560
ที่ผ่านมาพร้อมคำนวณผลงานทางการเงินที่สำคัญระดับศูนย์ธุรกิจเบื้องต้นเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน
ปี 2561: โรงงานไพ่ได้ด ำเนินงานด้านบัญ ชีต้นทุ น (Cost Allocation) ตามมาตรฐานบัญ ชีที่ถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อปันส่วนต้นทุนสำหรับแต่ละศูนย์ธุรกิจและได้จัดทำรายงานทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจ ณ
สิ้นสุดปี 2560 เป็นที่ เรียบร้อยพร้อมคำนวณผลงานค่า EP ทั้งในระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM
และนำรายงานต่ อ คณะกรรมการกำหนดทิ ศทาง EVM (คณะ EVMSteering) และคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบ
ปี 2562 เป็นต้นมา: เริ่มการบริหารจัดการ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน โดยมี
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย
✓ การคำนวณ และรายงานผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ แยกประเภทศูนย์ธุรกิจงานพิมพ์ และ
สิ่ ง พิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลง (Security Printing Solutions: SPS) ศู น ย์ ธุ ร กิ จ ไพ่ และศู น ย์
สนับสนุน รายไตรมาส ปี 2562 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในอย่างเหมาะสม
✓ การพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) เฉพาะ
สำหรับศูนย์ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing Solutions: SPS)
ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์สนับสนุน โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
(EP) ระดั บ ศู น ย์ ธุ ร กิ จ แต่ ล ะศู น ย์ และวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นค่ า EP (EP Driver Tree) เป็ น
องค์ประกอบ
✓ การนำเสนอให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการ EVM ระดับองค์กร และผู้รับผิดชอบศูนย์
ธุรกิจของโรงงานไพ่ที่ชัดเจน

โดยโครงสร้างผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจ ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประกอบด้วย
ระดับหัวหน้าศูนย์ธุรกิจ และระดับปฏิบัติงานและประสานงานที่ชัดเจน เพื่อให้การบริหารงานเพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
มู ล ค่ า ให้ กั บ องค์ ก ร (Value Creation) ผ่ า นการนำระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์
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(Economic Value Management: EVM) ที่มีการนำระบบ EVM มาใช้ในระดับศูนย์ธุรกิจ การเชื่อมโยงระบบ EVM
เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

CFO

แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ EVM ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

1.2 กรอบแนวคิดการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่ประจำปี 2564
EVM for Planning เป็นหนึ่งในกระบวนสำคัญการตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ที่มุ่งเน้นในส่วนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร อันมีการพิจารณาถึงปัจจัยนำเข้าจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ Economic
Profit Driver Tree หรือ EP Driver เชิงลึก เป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ
เพื่อให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ” โรงงานไพ่ จึงได้กำหนดกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่
พิจารณาและคำนึงถึงมิติแวดล้อมอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การวางแผนเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การทำงานผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการขององค์กรทั้งปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก และการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือสำคัญ อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ
ภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สำคัญในการกำหนดเป็น Business Model จนกระทั่งสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์สำหรับการ
ดำเนินงานขององค์กรได้
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• Diagnose/determine
situation and readiness to
undertake & complete a
strategic plan
• Develop the plan process &
steps, people to involve
• Committee
• Strategic Planning
Team
• Consulting team
• Management Team
• All departments

1
Plan for
Planning

• Review Mandates
Vision, Mission, Values

Assessing
resources, present
strategies, and sources
that measure the
department’s
performance
• Strategic Challenges
• Strategic Advantages
• Core Competency

2

3

Environmental
Scanning

Strategic
Analysis

Internal Assessment
External Assessment

• SWOT
• Strategic Positioning
• Business Model
Looking at
forces/trends, key resource
controllers, competitors &
collaborative
forces/collaborative
partners

4

5

Strategy
Direction +
Formulation

Plan
Management
+ Action Plan

A pattern of
purposes, policies, acti
ons, decisions &/or
resource allocations
that address each
strategic issue.

• Process Review & Plan
Finalization
• Strategy Map, BSC
• Project Investment
Analysis
• Implementation Plan
• Monitoring
• Incentives

Source: FPRI Advisory, adapted from Bryson & Alston, 2011

แผนภาพแสดงกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดในทบทวนทิศทางการดำเนินงาน และการวางแผนยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ตามแนวคิด
ระบบ EVM (EVM for Planning) มีกระบวนการ และขั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
• การวางแผนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เป็นกระบวนการขั้นตอนแรกของการจัดทำหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ตั้ งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงเมื่อ
องค์กรได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์แล้วเสร็จ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากร และเวลาในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถส่งมอบผลงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
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พ ษภาคม
ทบทวน
ข้อมูลสภาพ
แวดล้อม

การสัมภาษณ์ความเห็น
ผู้บริหาร

ข้อมูลพิจารณา อาทิ
รายไตรมาส
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และ
แผนป ิบัติ

•สถานะปัจจุ บันและการดาเนินงานที่ผ่านมา
•แนวนโยบายที่สาคัญต่ อการกาหนดทิ ศทางองค์กร
•บริบทอุตสาหกรรม/ตลาดสิ่ งพิมพ์ป ลอดการปลอมแปลง
•บริบทของอุ ตสาหกรรมและตลาดไพ่

มิถุนายน
วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
เครื่องมือ
SWOT Matrix และ
EP Drivers

ทุกส่วนงาน

•SWOT vs SWOT Matrix
•EP Drivers
•Strategic Positioning
•Business Model

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
มิถุนายน -กรก าคม

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์

•รวบรวมผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานต่าง
• รายงานผลการดาเนินงาน
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
การนาแผนป ิบตั ิการ
ไปป ิบตั ิ

เครื่องมือต่าง อาทิ

ระดมสมอง
ผู้บริหาร เพือ่ จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์
กันยายน

ทบทวนแผนป ิบัตกิ าร
และเสนอต่อ
คณะกรรมการ

•ทบทวนแผนป ิบัตกิ าร ผ่านการระดมสมอง
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง 2 -3 ขึนไป
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ และผู้บริหารระดับสูง

ภาย นเดือน
กรก าคม
รายงานร่างแผน
ยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการ

•ระดมสมอง
•นาเสนอคณะกรรมการ
กาหนดทิศทาง EVM (EVM
Steering Committee)
พิจารณาเห็นชอบ
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
, คณะทางาน EVM /
คณะกรรมการ Steering

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ และผู้บริหารระดับสูง

แผนภาพแสดงแผนกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจำปี 2564

• การศึกษาบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Environmental Scanning)
การศึกษาบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการขั้นตอนแรกโดยเริ่มจากการระบุขั้นตอนใน
การรวบรวม และวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
ขององค์กรซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อให้รู้จักองค์กร
รู้จักสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะรองรับได้ทันกาล
ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่ ประจำปี 2565 - 2569 ตามแนวคิดระบบ EVM นั้น ได้กำหนด
ขั้นตอนในการรวมรวม และวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมปัจจัยนำเข้าในมิติต่างๆ ที่
ครบถ้วน ดังนี้
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Identifying
Environmental
Factors
Internal Factors
• สถานะปัจจุบันและการดาเนินงานที่
ผ่านมา ของ โรงงานไพ่

- Vision / Mission / Strategy
- Organization climates
- BoDs & Executives Direction
- Overall Operations: Financial
analysis, Evaluation performance etc.

External Factors
• แนวนโยบายที่สาคัญต่อการกาหนด
ทิศทางขององค์กร
• บริบทของอุตสาหกรรมและตลาด
- สิ่งพิมพ์ป ลอดการปลอมแปลง
- ไพ่

• ความคาดหวังของลูกค้า/คู่ค้า
• แนวโน้มด้านเทคโนโลยี
• ก /ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กี่ยวข้อง

Collecting Data

Source & Method)

Defining Data

• รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานภาย น

- แผนแม่บทระยะยาว ปี 64-68/แผนดาเนินงาน
ต่าง /แผนบริหารความเสี่ยง ปี 64
- ระดมสมอง/สัมมนาผู้บริหาร
- บันทึกข้อตกลง สคร และรายงานผลการ
ประเมิน ปี 64 / รายงานทางการเงินขององค์กร
(ปี 63 สตง รับรอบ และร่าง Q2 ปี 64)

• ศึกษาข้อมูลตามหลัก PESTLE
• รวบรวมข้อมูลจากทังภาย น/ภายนอก/
สัมภาษณ์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กี่ยวข้อง
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพั นา ยุทธศาสตร์
การพั นา รส สคร แผนยุทธศาสตร์กรม
สรรพสามิต
- ภาพรวมธุรกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรม
- Customer segment profile / VoC etc.
- Trend / Benchmarking Study
-

• ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูล
• จัดทาบทวิเคราะห์ด้านต่าง
- บทวิเคราะห์ทางการเงินขององค์กรและ
ศูนย์ธุรกิจ
- บทวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- บทวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมและ
แนวโน้มทางธุรกิจ
- สรุปประเด็นเชิงนโยบาย
- สรุปประเด็นความต้องการ/ความคาด
หวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- etc.

SWOT

FACTOR

S
W

O

T

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด และประเด็นการศึกษาสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)ของ โรงงานไพ่
ที่มา: บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา FPRI Advisory

ในขั้นตอนนี้ ที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากภายใน และภายนอก ในมิติต่างๆ อาทิ
1) ข้อมูลเชิ งนโยบาย ประกอบด้ วย นโยบายและยุท ธศาสตร์ภาครัฐ กรอบทิ ศทางยุท ธศาสตร์สำหรับ
รัฐวิสาหกิจ และแนวนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรมสรรพสามิต
2) แหล่งข้อมูลภายในองค์กร ประกอบด้วย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานองค์กรจากแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวในปัจจุบัน ข้อมูลผลการดำเนินงานองค์กร อาทิ ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์
การเงิน ข้อมูลด้านการผลิตและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงคุณ ภาพที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนถึง การพิจารณาความเสี่ยง และขีดความสามารถในการดำเนินงาน
และความสามารถในการปรับตัวขององค์กรในปัจจุบัน
3) แหล่งข้อมูลจากภายนอก ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
อุตสาหกรรม และบริบททางการเมืองต่ างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของโรงงานไพ่
พร้อมทั้ งข้อมูล จากผู้มี ส่วนได้ ส่ วนเสีย ตลาดความนิ ยมของลูกค้ารวมถึง บทวิเคราะห์ และรายงาน
ศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ ปั จจุบัน และแนวโน้ม ของอุตสาหกรรมใน
อนาคต
โดยปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์นั้น จะใช้ข้อมูลที่มีการรวบรวมล่าสุด เพื่อให้ข้อมูลมีความทันกาลในช่ วง
ระยะเวลาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
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• การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis) และการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นกระบวนการนำเข้าปัจจัยนำเข้าที่สำคัญต่างๆ ที่ศึกษารวบรวมไว้ใน
ขั้นตอนของการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ได้กล่าวไปแล้ว มาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือต่างๆ

Strategic Advantages

Strategic Challenges

STRATEGIC ANALYSIS
(Strength)
(Defensive)

(Turnaround)

(Aggressive)

(Opportunity)

W

Core Competency

(Threat)

INTERNAL ASSESSMENT

S

SWOT MATRIX

EXTERNAL ASSESSMENT

ENVIRONMENTAL SCANNING

STRATEGIC CHALLENGES/ADVANTAGES REVIEW

(Diversifying)
(Weakness)

O

NOPAT

EP DRIVER

•xx
•xx

WACC

EP

•xx

IC

•xx

•xx

•xx

•xx
•xx

•xx

T

Strategic Positioning
Business Model

?

?
1

❑

❑
❑

3

❑

ถ ถ
2

Porter’s Five Force

แผนภาพแสดงกระบวนการเชื่อมโยงปัจจัยนำเข้าสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์
ที่มา: บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา FPRI Advisory
?

❑

❑

?

❑

กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2564 กำหนดเครื่องมือการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP Driver) การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) องค์ประกอบ
สำคัญในการกำหนดเป็น Business Model
ทั้งนี้ ปัจจัยนำเข้าต่างๆ ที่มาจาก SWOT ดังกล่าวนั้น ยังสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทบทวนความท้า
ทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge/Advantage) และความสามารถพิเศษขององค์กร (Core
Competency) ได้
โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิเคราะห์ ดังนี้
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1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT)
การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการกำหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของ
องค์ กรเมื่ อพิ จ ารณาเพื่ อให้ รู้จั กตนเอง (รู้เรา) และรู้จั กคู่แข่ง (รู้เขา) อย่ างชั ด เจน ในขณะที่ การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย
ภายนอก จะแสดงถึงโอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ จะเป็นการวิเคราะห์
ร่วมกันทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในรูปแบบของ Matrix ซึ่งจะสามารแบ่งยุทธศาสตร์ออกได้เป็น
4 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่มา: บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา FPRI Advisory
2562

การประเมินปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายใน สามารถพิจารณาประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย (1) ด้านการเงิน
(งบประมาณรายได้รายจ่าย) (2) ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาพลักษณ์) และ (3)
ด้านการบริหารงานและกระบวนการทางาน (โครงสร้างองค์กร/หน่วยงานภายใน การวางแผนการติดตามประเมินผล
การตั ดสิ นใจ การสั่งการ การประสานงาน) เพื่ อให้ ทราบถึงศักยภาพอันเป็นจุดแข็ง และข้อจำกัดที่เป็ นจุ ดอ่อนใน
ปัจจุบันขององค์กร
และนอกจากสภาพแวดล้ อ มภายในแล้ ว การดำเนิ น ในปั จ จุ บั น ของโรงงานไพ่ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกในหลายด้าน ดังนั้นการศึกษาและจัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ครอบคลุมจะทำ
ให้มั่นใจได้ว่า การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM จะทำให้ได้แผนวิสาหกิจที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนั้นครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามแนวทางการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมภายนอก
(PESTEL) ซึ่งมีประเด็นในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

นโยบายและการเมืองที่เกี่ยวข้อง (Politic)
ภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Economic)
ภาวะอุตสาหกรรม หรือภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ภาวะด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง (Social)
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology)
สภาพที่แวดล้อม/ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Environment)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal)

Data /
Information

State &
Brainstorm the
SWOT Element

Defining factors
involved

Prioritizing the
elements

Analyzing SWOT
Matrix

Internal Factors
ORGANIZATION COMPETENCY

Technical
HR

SPS Business Unit

FINANCIAL PERFORMANCE

OPERATIONAL PERFORMANCE

Playing Card
Business Unit

Internal Factors

P

E
S

L

T
E

S

O

W

T

S

O

W

T

SWOT MATRIX

• Brainstorming session;
- Each Business Unit
- Executives (Steering Committee)
- Board of Directors (if any)
• SWOT Fact details;

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ SWOT
ที่มา: บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา FPRI Advisory

โดยกระบวนการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อม SWOT นั้ น เริ่มตั้ งแต่ การประเมิ น ปั จจั ยนำเข้าที่ เกี่ยวข้องมา
พิจารณาระบุความเชื่อมโยงในแต่ละมิติของการวิเคราะห์ ทั้งนี้ โรงงานไพ่ได้กำหนดกระบวนการให้ผู้บริหาร และทุก
ส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการระดมสมองให้ความคิดเห็นในปัจจัยนำเข้ าดังกล่ าว ทั้ งนี้ ปั จจัยนำเข้าในการวิเคราะห์
SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามนั้นต้องสามารถอธิบายถึงข้อมูลประกอบ (Evidence Based or
Fact Based) ในแต่ละปัจจัยได้
และเมื่อองค์กรสามารถระบุ ปัจจัยนำเข้าที่ สำคัญ แล้ว อาจพิ จารณาจัดลำดั บความสำคัญ ก่อนนำผลลัพธ์
ดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันในการวิเคราะห์ SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix ซึ่งจะสามารแบ่งยุทธศาสตร์ออกได้
เป็น 4 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา เพื่อ
สังเคราะห์กลยุทธ์และจัดกลุ่มเป็นยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ต่อไป
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit Drivers - EP Drivers)
เพื่ อให้ การทบทวนแผนวิ สาหกิจ สอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพั ฒ นามู ล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร
(Economic Profit - EP) สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เชิง
ลึกเป็นเครื่องมือหนึ่งประกอบการดำเนินงานจัดทำหรือทบทวนแผนวิสาหกิจ และนำไปใช้ในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อ
สร้างมูลค่า หรือ แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) ได้ต่อไป
แนวคิดการเพิ่มมูลค่าองค์กรอยู่ในกรอบของการผลักดันมูลค่า EP จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการ
พัฒนากลยุทธ์การวางแผนเงินทุนการตัดสินใจดำเนินงาน และมูลค่าของผู้ถือหุ้น ซึ่งองค์กรสามารถเพิ่มค่า EP ได้โดย
พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อน (Value Drivers) ที่เป็นองค์ประกอบของ EP ดังนี้
EP = NOPAT - (Invested Capital x WACC)

Structure)

(Capital
(Optimal)

แผนภาพแสดงแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัจจัยขับเคลื่อน EP
ที่มา: บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา FPRI Advisory

ทั้งนี้ การกำหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก ประกอบด้วย
การดำเนินงานหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial Drivers)
ผลการคำนวณค่ า กำไรทางเศรษฐศาสตร์ ส ามารถนำมาจั ด ทำแผนผั ง ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นค่ า กำไรทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ที่มาเพื่อระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial Drivers) ของค่า
กำไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้องค์กรทราบถึงองค์ประกอบของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด ว่ามี
รายการทางการเงินใดบ้างเป็นองค์ประกอบ และแต่ละรายการมีมูลค่าเป็นเท่าใด
ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
จากปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มี องค์กรควรจัดลำดับความสำคัญของแต่ละ
ปัจจัยดังกล่าวผ่านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เป็นการ
คำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1
ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆ คงที่
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นอกจากนี้ สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน ในด้านความสามารถในการบริหาร
จั ด การ (Manageability) และคั ด เลื อ กปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นทางการเงิ น ที่ มี ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity) สู ง และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) สูงเป็นปัจจัยเพื่อการบริหารจัดการเป็นอันดับแรก
ขั้ น ตอนที่ 3: การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นด้ า นการดำเนิ น งาน (Operational Drivers) เพื่ อ ระบุ
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP)
การกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดำเนินงาน (Operational Drivers) เป็นการกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานที่จะช่วยพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความสำคัญให้ดียิ่งขึ้น และพิจารณากระบวนการกำหนดแผน
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ต่อไป
3) การวิเคราะห์ตำแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic Positioning)
การวิเคราะห์ตำแหน่งทางกลยุทธ์ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์ประกอบการทบทวน
แผนรัฐวิสากิจ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางกลยุทธ์ใน
ปัจจุบันขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (ตามรอบแผนวิสาหกิจหรือแผนแม่บทฯ ของโรงงานไพ่)
(Five Forces Model)

ถ

แผนภาพแสดงแนวคิดการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งทางกลยุทธ์
ที่มา: บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา FPRI Advisory

การวิเคราะห์ตำแหน่งทางกลยุทธ์นั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากประเด็นสำคัญ ใน 2 มิติ
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(1) การวิเคราะห์น่าสน จของตลาดและอุตสาหกรรม
ในการประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม หรือนโนโยบายและข้อบังคั บต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับการวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงในการดำเนิน
ธุรกิจ
โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ คือ แบบจำลองแรงผลักดัน 5 ประการ
(Five Forces Model) ของ Michael E. Porter ซึ่ ง เป็ น โมเดลที่ นิ ย มนำมาใช้ ในการวิ เคราะห์ ต ลาดเพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจขององค์กรกับปัจจัยรอบข้างต่าง ๆ ที่มีผลต่ อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นการวิเคราะห์ในเชิง
บวกที่ไม่ใช่เพียงการเอาชัยเหนือคู่แข่ง แต่ยังพูดถึงการร่วมมือกันเป็นพันธมิตรอีกด้วย โดยระดับความรุนแรงของการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกกำหนดโดยแรงผลักดัน 5 ประการ ได้แก่
I. แรงกดดันจากกลุ่มคู่แข่ง
II. แรงกดดันจากกลุ่มผู้ผลิต
III. แรงกดดันจากกลุ่มผู้ซื้อ
IV. แรงกดดันจากผลิตภัณฑ์ทดแทน
V. แรงกดดันจากผู้มีแนวโน้มเข้าร่วมแข่งขัน
(2) การวิเคราะห์ความสามารถ นการแข่งขัน
หลังจากประเมินความสนใจของอุตสาหกรรมแล้ว ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่องค์กรควรพิจารณาควบคู่กัน
ไปด้วยก็คือ ความสามารถของการแข่งขันในธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันจะทำให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ใน
ตลาด อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แนวทางในการกำหนดทิ ศ ทางการดำเนิ น งานในอนาคต โดยปั จ จั ย ที่ จ ะนำมาวิ เคราะห์
ประกอบด้วย ความได้เปรียบจากการสร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบจากการบริหารการเงิน
สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ นั้น เมื่อนำปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ ที่มีผลต่อ
ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม และความสามารถในการแข่งขันมาวิเคราะห์ ในเชิงปริม าณ (Quantitative) เพื่ อ
คำนวณหาค่าสำคัญซึ่งจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ในปัจจุบัน และทิศทางการดำนินงานในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
I. การให้น้ำหนัก (Weighting)การให้น้ำหนักแต่ละในแต่ละปั จจัย จะมีค่าน้ำหนักสูงสุด คือ 1.00
และต่ำสุดคือ 0.00 ซึ่งน้ำหนักของทุกปัจจัยรวมกันต้องเท่ากับ 1.00 ในแต่ละด้าน
II. การให้คะแนน
คะแนนด้านความน่าสนใจของอุสาหกรรม
คะแนน
ระดับความน่าสนใจ
1
น้อย
2
ปานกลาง
3
มาก
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คะแนนด้านความสามารถในการแข่งขัน
คะแนน
ความสามารถในการแข่งขัน
1
น้อย
2
ปานกลาง
3
มาก

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ตำแหน่งทางกลยุทธ์จะต้องดำเนินงานตามขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การระบุตำแหน่งทางกลยุทธ์ในปัจจุบัน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ 1) การกำหนดคู่แข่ง 2) การ
กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพล และเหตุขับเคลื่อน 3) การกำหนดน้ำหนักสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพล และเหตุขับเคลื่อน 4)
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และ 5) การวิเคราะห์ผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ทิศทางการดำเนินงาน โดยใช้ตารางวิเคราะห์ตำแหน่งทางกลยุทธ์ (3x3 Matrix)
ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดช่องทางการพัฒนา หรือระบุตำแหน่งทางกลยุทธ์ในอนาคต และเป้าหมายในแต่ละ
ระยะกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เมื่อองค์กรสามารถกำหนดตำแหน่งทางกลยุทธ์ในแต่ละระยะในอนาคตแล้ว สามารถดำเนินงานวิเคราะห์ถึง
องค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดเป็น Business Model รองรับตำแหน่งทางกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดเป็น Business Model อาทิ กระบวนการดำเนินงาน การกำหนดจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กล่าวโดยสรุ ป กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิเคราะห์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร สำหรับ โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต นั้น เป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อระบุปัจจัยที่สำคัญ และมี
ผลกระทบต่อการดำเนินกิจการขององค์กร ทั้งนี้ ข้อมูลปัจจัยนำเข้า ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามนี้ นอกจากจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญเพื่อการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุท ธศาสตร์ (Strategic Challenge) ซึ่งเป็นความกดดันที่มี
ผลอย่างแน่นอนต่อโอกาสที่องค์กรจะประสบความสำเร็จในอนาคตความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) ซึง่
มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ /บริการที่ คล้ายคลึงกันรวมถึงประเด็น
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญ และเป็นขีดความสามารถที่
สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้สร้างความได้เปรียบในตลาดขององค์กรแล้ว ปัจจัยนำเข้าอันเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญดังกล่าว
ยังนำไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์กลยุทธ์ ผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้ง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT)
การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (StrategicPositioning) และการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการกำหนด
เป็น Business Model จนกระทั่งสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานขององค์กรได้
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1.3 ขันตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM ของ โรงงานไพ่ ประจำปี 2564
เพื่อให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ” โรงงานไพ่ จึงได้กำหนดกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565 – 2569 ที่พิจารณา และคำนึงถึงมิติแวดล้อมอย่างรอบด้าน ตามแนวคิ ด
การวางแผนยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดในส่วนที่ผ่านมา
กระบวนการดำเนินงานที่ผ่าน มีกิจกรรม และระยะเวลาดำเนินงาน ดังแผนภาพตารางเวลา ดังนี้
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แผนภาพแสดงกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของ โรงงานไพ่

ขั้นตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน อันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล:
ในขั้นตอนนี้ ที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากภายใน และภายนอก ทั้ง1) ข้อมูลเชิง
นโยบาย ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร
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ขั้นตอนที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาแผนวิสาหกิจ
เพื่อให้การสัมมนาระดมสมองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานจะเริ่มจากการเตรียมความพร้อม
ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และเครื่องมือการวิเคราะห์ชนิดต่างๆ
สำหรับผู้บริหารของโรงงานไพ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Work Shop) เพื่อพัฒนาแผนยทธศาสตร์ของโรงงานไพ่นั้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานของโรงงานไพ่
ผ่านการหารือร่วมกันเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันพิจารณาประเด็น
ต่างๆ ที่สำคัญ ในที่ประชุมสัมมนาระดมสมองภายในทั้งในระดับของผู้บริหาร ฝ่ายงาน/ส่วนงานต่างๆ และศูนย์ธุรกิจ
ของโรงงานไพ่
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณากลั่นกรอง
ในขั้นตอนของการรายงานผลการทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี
2565 – 2569 นั้นดำเนินงานมีการดำเนิน งานจัดวาระการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) ผ่าน
คณะกรรมการกำหนดทิศทาง หรือ Steering Committee ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมทั้ง
แนวนโยบาย ทิศทางและการกำหนดเป้าหมายขององค์กร รวมถึงข้อจำกัดในขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ขององค์กร เพื่อกลั่นกรองเป็นร่างกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน
ของโรงงานไพ่
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานขั้นตอนถัดไป
ในเดื อ นกรกฏาคม2564 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ ต จะนำร่า งแผนยุ ท ธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต ประจำปี 2565 – 2569 เสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น ก่อนปรับปรุงร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำส่งกระทรวงการคลังภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
เมื่อแผนกลยุทธ์ประจำปีขององค์กรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไพ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางโรงงานไพ่ จะนำกรอบยุ ท ธศาสตร์ ดั งกล่ า วไปถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ผ่ า นการพั ฒ นาแผนที่ ท างยุ ท ธศาสตร์
(Strategy Map) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard– BSC) เพื่อกำหนด เป้าประสงค์ และ
ตัว ชี้ วัด ในระดั บ องค์กร ฝ่ าย และส่ว นงาน รวมทั้ งการจั ด ทำแผนปฏิบั ติ การ (Action Plan) ประจำปี 2565 ใน
รายละเอียดที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็น
รูปธรรมในระยะต่อไป
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บทที่ 2: การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมที่สำคัญของโรงงานไพ่
2.1 แนวนโยบาย/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำหนดทิศทางองค์กร
สำนั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้ กำหนดกรอบการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่ อเป็นแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และ
รัฐวิสาหกิจรายสาขา ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmap ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่ในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงต้องนำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
แผนงานในปี 2560 แผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย 20 ปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทำให้
ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป
โดยกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพ กรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ1

1สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
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รูปภาพแสดงแนวนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไพ่

• ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง: การน้ อมนำปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง “พอประมาณ มี เหตุ ผ ล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม” มาประยุกต์ใช้
• กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี: เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาตินั้นโรงงานไพ่จะต้องวางแผนงานโครงการให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะ
ในด้านที่ (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพขององค์กรมาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถสร้างฐานรายได้ และขยายโอกาสทางการค้า และการลงทุน
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564): มุ่งเตรียมความพร้อม และวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้างต้น และกำหนดตำแหน่ง
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ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• Thailand 4.0: เป็น วิสัยทั ศน์ เชิงนโยบายที่ เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่ อนด้ วย
นวัตกรรมซึ่งต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม โดยโรงงานไพ่จะให้ความสำคัญกับประเด็นของการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใน
การเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงโรงงานไพ่
จึงต้องวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไ ปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมสร้างการขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไพ่ ให้
สามารถก้าวไปสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และ
พัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงขึ้น
• Digital Economy:2 คื อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ และสั ง คมด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ต อล เพื่ อ อำนวยให้
เศรษฐกิจมีมูลค่า และประสิทธิภาพสูงขึ้น และการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทำให้การตลาดขยายตัว และ
สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทัน กับโลกในยุค
ปัจจุบันตั้งแต่ Knowledge Economy หรือเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้และ Creative Economy
ที่ วางเป้ าหมายในการเพิ่ ม มู ล ค่า ทางเศรษฐกิจ ให้ กับ สิ น ค้าและการบริการผ่ านทางนวัต กรรม และ
ความคิ ด สร้า งสรรค์ โดยแนวคิ ด ในการบริห ารจั ด การระบบเศรษฐกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ค Digital
Economy แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ
(1) Digital Commerce ในอดีตมักกล่าวถึง e-Commerce แต่ในยุคปัจจุบันตลาดการค้าดิจิตอล
ได้ แ ตกแขนงไปสู่ mobile-commerce และ Social Commerce ที่ ข ายของผ่ า นเว็ บ ไซต์
ออนไลน์ หรือการค้าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว
(2) Digital Transformation คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่า
ทางธุ ร กิ จ นอกเหนื อ จากการค้ า แต่ เป็ น เรื่ อ งของประสิ ท ธิ ภ าพในการทำธุ ร กิ จ และขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงานลดต้นทุนเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
(3) Digital Consumption คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำ
ธุรกิจต่างๆ
นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับ เทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่และเพื่อก้าวให้ทัน กับยุคไอที ในการให้บ ริการและ
ถ่า ยทอดความรู้สู่ ภาคประชาชนอย่า งทั่ ว ถึงจึ งควรให้ ความสำคัญ และตั้ งเป้ า ที่ จ ะปฏิรูป ประเทศสู่
เศรษฐกิจเชิง Digital อย่างจริงจัง

2

“Digital Economy :รูท้ ัน เข้าใจ และนำไปใช้”, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
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2.1.2 แนวทางการพั นาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
• ทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ:
(1) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
โดยกำหนดบทบาทและทิ ศทางการดำเนิ น งานของรัฐวิ ส าหกิจ ให้ ชั ด เจน และแยกบทบาท
ระหว่างผู้กำกับ ดูแล (Regulator) และผู้ให้บ ริการ (Operator) โดยเน้ นการปรับบทบาทของ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นผู้ให้บริการเป็นหลัก
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศโดยการจัดให้มี
แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปีที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศและส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุน
และการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆเช่นการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยเป็นต้น
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้จะจัดให้มี
กลไกในการชดเชยให้ แก่ รัฐวิสาหกิจที่ ได้ดำเนิ นการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวัตกรรมและนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
(Digital Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลดต้นทุนการดำเนินงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรมมีกลไกส่งเสริม
และสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมมีกลไก
กำกับติดตามตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสมมีโครงสร้างองค์กร
และกระบวนการทำงานสมัยใหม่พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรมกำหนดระบบ
แรงจูงใจการดำเนินงานที่เหมาะสมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
(2) ความเห็นเชิงนโยบายต่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) มี ความเห็ น ในเชิงนโยบายต่ อการพั ฒ นารัฐ วิสาหกิจ ในเรื่องการปรับ โครงสร้างองค์กร และ
กระบวนการทำงาน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
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- รัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และการผลักดันการเติบโตของ

เศรษฐกิจของประเทศดังนั้นรัฐวิสาหกิจจะต้องมีการกำหนดเป้า หมายการขับเคลื่อนนโยบาย
และงานต่ างๆ ให้ ชั ดเจนโดยให้ เน้ น การนำการพั ฒ นาเศรษฐกิ จแบบองค์ รวม (Bioeconomy,
Circular Economy และ Green Economy: BCG) มาใช้ในการพัฒนาการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
- รัฐวิสาหกิจต้องให้ความสำคัญกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการ
ต่างๆของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อเนื่องไม่มีประเด็นปัญหาในด้านกฎหมาย
- รัฐวิสาหกิจควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบายรัฐบาล
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้นำความเห็นเชิงนโยบายข้างต้นไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสำหรับรัฐวิสาหกิจใช้ในการวางแผนในปี 2565 ต่อไป
• แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม: ประกอบด้วย
(1) บริบทเฉพาะสำหรับสาขา – ธุรกิจการพิมพ์
ในอนาคตธุรกิจการพิมพ์จะต้องมีการพัฒนาการพิมพ์โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และอุปกรณ์การพิมพ์
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพงานพิมพ์ และด้านความ
ปลอดภัยเป็นสำคัญปรับปรุงคุณภาพให้บริการเพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้ามาใช้ บริการโรงพิมพ์เนื่องจากใน
อนาคตจะมีการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาทดแทนการพิมพ์มากยิ่งขึ้นอาจส่งผลให้ความต้องการใช้บริการโรงพิมพ์
ลดลงธุรกิจการพิมพ์จึงควรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในตลาดเพื่อสร้างความอยู่รอดในอนาคต
โดยการลดขั้นตอนการผลิตให้สั้นลงใช้คนน้อยลงโดยใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนมีระบบควบคุมคุณภาพเพื่อให้
งานได้มาตรฐาน และสะดวกรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า

(2) บริบทเฉพาะสำหรับสาขา – ธุรกิจการไพ่
การประกอบธุรกิจไพ่ในประเทศไทยมีลักษณะเป็นการผูกขาด (Monopoly) โรงงานไพ่ฯ เป็นเพียงราย
เดียวที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายไพ่ได้ โรงงงานไพ่ฯ จึงปราศจากคู่แข่งใน
ธุรกิจไพ่ สำหรับตลาดไพ่ต่างประเทศมีลักษณะเป็นตลาดเสรีอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจคาสิโนได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมี การซื้ อขายไพ่ อย่างเสรีเช่น กัน กลุ่ม ผู้บริโภคไพ่ ต่างประเทศหรือ สถานคาสิ โนมี ความ
ต้องการบริโภคไพ่เป็นจำนวนมากเฉลี่ย 5.5 - 12 ล้านสำรับ/ปี และมีโอกาสเลือกซื้อไพ่จากผู้ผลิตหรือจำหน่าย
ไพ่ ซึ่งมีด้วยกันหลายรายและมาจากหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย ญี่ปุ่น สเปน จีน เป็นต้น รูปแบบไพ่ที่ผลิต
และจำหน่ายทั่วไปสำหรับตลาดในประเทศเป็นไพ่แบบ (Custom Playing Cards) กล่าวคือ ด้านหน้า และด้านหลัง
ไพ่เป็นรูปแบบเดียวกันตามที่โรงงานไพ่ฯกำหนด ในขณะที่ไพ่ใช้ในบ่อนตลาดต่างประเทศจะมีรูปแบบตามที่
ลูกค้าเสนอแบบไว้หรือ Personnalized Playing Cards ซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น ด้านหลังไพ่จะพิมพ์เป็นโลโก้บ่อนตนเอง หรือรูปแบบเฉพาะต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ โรงงานไพ่ ถูก
นำไปจำหน่ายบริเวณบ่อนชายแดนรอบประเทศ ซึ่งอาจพิจารณาถึงความได้เปรียบทางด้านต้น ทุนในการขนส่ง
สินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับไพ่นำเข้าจากผู้ผลิตประเทศอื่น
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(3) ประเด็นข้อสังเกตคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SubPAC)3
โรงงานไพ่ฯ ควรเพิ่ มประสิท ธิภ าพการผลิต และการบริหารจัดการต้นทุน การผลิตรวมถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาด้วยอีกทั้งควรมีการจัดทำแผน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้

2.1.3 แนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
• นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด :กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ของ โรงงานไพ่ ได้กำหนด
กรอบยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ เป็น “ผู้นำการจัดเก็บภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่
- ยุทธศาสตร์: การบูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ
- ยุทธศาสตร์: การใช้นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์: การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์: การขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดกรอบการ
ดำเนินงานภายใต้แต่ละกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจใหม่
ในอนาคตของโรงงานไพ่ คือ
1) โครงการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยระบบDirect Code
ยุทธศาสตร์: นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์: พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์: เพื่อปฏิรูประบบภาษีรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: กรมสรรพสามิตมีการปฏิรูประบบบริหารการจัดเก็บภาษีทสี่ อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

2) โครงการดำเนินการจัดหาแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp)
ยุทธศาสตร์: นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์: พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีจำนวนแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) เพียงพอในการเบิกจ่ายแสตมป์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: กรมสรรพสามิตมีจำนวนแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) เพียงพอในการ
เบิกจ่ายแสตมป์และสามารถตรวจสอบและติดตามโดยใช้QR Code และNumbering บนดวงแสตมป์
3รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน

ของ รัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2562
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เนื่องจากรูปแบบแสตมป์ของกรมสรรพสามิตซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณลักษณะ
การพิมพ์ การควบคุมภาษีสรรพสามิต โดยสามารถตรวจสอบ และติดตามข้อมูลการชำระภาษีของแสตมป์สรรพสามิต
ทุกดวง (Track and Trace) จากข้อมูลในภาพรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ Numbering บนดวงแสตมป์หรือการนำ
เทคโนโลยี ระบบรหั ส ควบคุม บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Direct Coding) มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารการจั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิตนั้น มีความสำคัญต่อโรงงานไพ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแสตมป์สรรพสามิตของกรมสรรพาสามิตเป็นอย่างมาก
ทั้งในด้านรายได้และการวางแผนการผลิต ซึ่งโรงงานไพ่ควรให้ความสำคัญ และนำเอายุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
ด้านการการบูรณาการการจัดเก็บภาษีมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้อย่างรอบคอบ
2.1.4 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำหนดทิศทางองค์กร
นอกจากการวิเคราะห์แนวนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโรงงานไพ่ ปัจจัยสำคัญที่ควรนำมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่อโรงงานไพ่ เนื่องจาการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งยัง
เป็นรากฐานสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและทำให้เกิดการพัฒนาในอนาคต สำหรับโรงงานไพ่ การวิเคราะห์
ดังกล่าวจะอาศัยการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าของ โรงงานไพ่ประกอบกับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม และรับรู้สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร
และสามารถกำหนดแนวทางการการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
• การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าโรงงานไพ่
ในปี 2563ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้มีการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า
จากทั้งภายใน และภายนอกองค์กรโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าโรงงานไพ่สามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มดังต่อไปนี้
o ภายในองค์กร:1) คณะกรรมการโรงงานไพ่ 2) พนักงานโรงงานไพ่ (ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
o ภายนอกองค์กร: 3) ลูกค้า คู่ธุรกิจ/คู่ค้า 4) สื่อมวลชน 5) ผู้นำความคิด 6) นักวิชาการสถาบัน 7)
ชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อม 8) คู่แข่งขัน
ซึ่งมีรายละเอียดผลสำรวจดังต่อไปนี้
-

ถ

:

3

ถ
4

-

/

/

5

ถ

-
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-

ถ

สรุปผลการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าโรงงานไพ่

• การสำรวจความคาดหวังของบุคลากรต่อโรงงานไพ่
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ของ
โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต และการเตรียมความพร้อมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 ได้มีจัดทำแบบ
สำรวจความคิดเห็นด้านความคาดหวังของบุคลากร โรงงานไพ่ ต่อภาพขององค์กรและเป้าหมายการดำเนินงานองค์กร
ในระยะสั้น (ปี 2565) และในระยะยาว (4 - 5 ปี ข้างหน้า) ซึง่ สามารถสรุปผลสำรวจได้ดังต่อไปนี้
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ถ

แบบสำรวจความคิดเห็น, ภาพรวมการพัฒนาระบบบริหารจัดการEVM และการเตรียมความพร้อมเพือ่ ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจำปี 2564

2.2 สถานะปัจจุบันและการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงงานไพ่
การทบทวนแผนวิสาหกิจระยะยาวของโรงงานไพ่ ควรพิจารณาถึงสถานะปัจจุบัน และการดำเนินงานที่ผ่านมา
ประกอบกัน เพื่อประเมินศักยภาพโดยรวมของโรงงานไพ่ โดยจะศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
• วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจ
• โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร
• แนวทางการดำเนินธุรกิจ
• ผลการดำเนินงานในอดีตด้านภารกิจหลัก
• ผลการดำเนินงานในอดีตด้านการเงิน
• สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
• สถานภาพองค์กร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตัง และพันธกิจ ชอง โรงงานไพ่
โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 โดยเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต และต่อมา
โรงงานไพ่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้สังกัดของกรมสรรพสามิต ในวันที่ 1
มกราคม 2535
โรงงานไพ่มีวัตถุประสงค์จัดตั้ง เพื่อ
1) ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ
2) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
3) ทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4) ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์
หรือกล่าวโดยรวมได้ว่าโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ และ
รับ จ้ า งพิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ ทุ ก ชนิ ด เพื่ อ หารายได้ ให้ รัฐ และดำเนิ น ธุ รกิจ ที่ เกี่ย วข้ อ งหรือต่ อ เนื่ อ งกั น หรือเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และการตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน
ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์
และเมื่อพิจารณาถึงแนวนโยบายของกรมสรรพสามิตอันเป็นหน่วยงานต้นสังกัดพบว่าจากยุทธศาสตร์ของกรม
สรรพสามิตในพ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุงในปี 2563 กรมสรรพสามิตมีการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้
นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติและกำหนดแผนการปฏิรูปเป็นนโยบายการปฏิรูประบบภาษี (รูปแบบแสตมป์) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแสตมป์และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่โรงงานไพ่จะใช้โอกาสนี้ใน
การขยายตลาดการเป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่หน่วยงานภาครัฐ
โดยวิสัยทัศน์ของโรงงานไพ่ กำหนดไว้เพื่อ “เป็นผู้นำด้านสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่น
ภาครัฐ” ซึ่งถือเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ของโรงงาน
ไพ่ ประจำปี 2564
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ”
1) พัฒนาองค์กร และปรับภาพลักษณ์เพื่อมุ่งสู่การให้บริการผลิตรูปแบบ Digital Printing Solution
2) ผลิ ต และจั ด หาเครื่ อ งหมายการจัด เก็ บ ภาษี ทุ ก ประเภทเพื่ อ รองรั บ การจั ด เก็ บ รายได้ ของกรม
สรรพสามิต
3) ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และให้บริการงาน
พิมพ์ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ
4) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไพ่เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งตลาดไพ่ภายในประเทศ
5) บริหารจัดการทุนมนุษย์ และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี
แผนภาพแสดงกรอบการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงงานไพ่
(กรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ประจำปี 2564 – 2568)
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2.2.2 โครงสร้างการบริหารงานภาย นองค์กร
โรงงานไพ่มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้อำนวยการโรงงาน
ไพ่ และรองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ ตามลำดับ โดยมีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 ฝ่าย อันประกอบไปด้วย 1) ฝ่าย
อำนวยการ 2) ฝ่ ายโรงพิ มพ์ 3) ฝ่ ายผลิตไพ่ และ 4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้ งนี้ ได้ท ำการแยกส่วนของกิจกรรม
การตลาดออกไปเป็นหนึ่งส่วนงานเฉพาะโดยไม่สังกัดฝ่ายใดและใช้ชื่อว่า “ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด” โดยในแต่
ละฝ่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ สำหรับ ฝ่ายอำนวยการ มี 6 ส่ว นงานที่ สำคัญ ซึ่ งอยู่ภายใต้ การกำกับ ดู แลของฝ่า ย
อำนวยการ คือ 1) ส่วนทรัพยากรบุคคล 2) ส่วนบัญชีและการเงิน 3) ส่วนพัสดุ และอาคารสถานที่ 4)
ส่วนสารสนเทศ และพัฒนาระบบ 5) ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ และ 6) ส่วนบริหารงานกลาง โดยทุก
ส่วนร่วมกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในโรงงานไพ่ให้มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจสิงพิมพ์ควบคู่กันไปด้วย
2. ฝ่ายโรงพิมพ์ สำหรับฝ่ายโรงพิมพ์ มี 2 ส่วนงานที่สำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายโรงพิมพ์ คือ
1) ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ 2) ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งฝ่ายและส่วนดังกล่าวในปัจจุบัน มีหน้าที่ในการ
ดูแลกระบวนการเตรียมการและผลิตสิงพิมพ์ อาทิ แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์ราคาดวงละ
10 สตางค์ แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุไม่
เกิน 15 กรัม (สติกเกอร์) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอการในการขยายธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลาง
ฝ่ายโรงพิ ม พ์ ส่ วนเตรียมการพิ ม พ์ และส่ วนผลิ ตสิ่ งพิ มพ์ จะต้ องรับ หน้ าที่ในการดูแลกระบวนการ
ออกแบบ การเตรียมการ และการผลิตสิงพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่หลากหลายประเภท
มากขึ้น
3. ฝ่ายผลิตไพ่ สำหรับฝ่ายผลิตไพ่ มี 2 ส่วนงานที่สำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายผลิตไพ่ คือ
1) ส่วนผลิตไพ่ป๊อก และ 2) ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก โดยที่ฝ่าย และส่วนดังกล่าวมีหน้าที่ในการดูแล และ
ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งไพ่ป๊อก และไพ่ตัวเล็กทุกประเภท
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในนั้นไม่มีส่วนงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลส่วนใด
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีอำนาจเป็นของตัวเองในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในองค์กรทุกส่วน
งาน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการควบคุม และตรวจสอบการดำเนินการภายในของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
5. ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นส่วนงานเฉพาะขึ้นตรงกับรองผู้อำนวยการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการดำเนินงาน การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิด และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตลาด
เชิ ง รุ ก เพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง พิ ม พ์ รวมทั้ ง การพั ฒ นาธุ รกิ จ ไพ่ ทั้ ง ใน และ
ต่างประเทศ
6. เจ้าหน้าที่ ความปลอดภั ยโรงงาน (จป.) มี หน้ าที่ ในการคอยดูแ ล และป้ องกันไม่ให้ เกิ ดอุบั ติเหตุ จาก

การทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด
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ถ

แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานของโรงงานไพ่4

2.2.3 แนวทางการดำเนินธุรกิจของโรงงานไพ่
โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อดำเนินการผลิตไพ่ หรือนำเข้า
ไพ่มาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ ต่อมาในการทบทวนแผน
วิสาหกิจประจำปี 2564 โรงงานไพ่ได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์เพื่อ “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและ
ดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ” โดยโรงงานไพ่มีภารกิจหลัก เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การผลิตและให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ การผลิตไพ่และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไพ่ อาทิ การจัดหาไพ่จาก
ต่างประเทศ และจัดจำหน่ายไพ่ผ่านบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้รับประโยชน์การจัดจำหน่ายไพ่ในประเทศ
ไทย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของโรงงานไพ่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ธุรกิจ ห้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และสิ่งพิมพ์ทั่วไป
โรงงานไพ่ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยมีคู่ค้าหลัก คือ กรมสรรพสามิต ในการผลิตแสตมป์
สรรพสามิต โดยปัจจุบัน โรงงานไพ่สามารถผลิตแสตมป์สรรพสามิตได้ 6 ประเภท ได้แก่ (1) แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบ
ชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม (2) แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร
ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป (4) แสตมป์เครื่องดื่มที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร (5) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
4มติคณะกรรมการโรงงานไพ่

ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
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ของทางราชการสำหรับไพ่ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจให้บริการสิ่งพิมพ์ยังพึ่งพาการสั่งซื้อจากกรมสรรพสามิตเป็นหลัก ทำให้มีรายได้
ผันตามปริมาณการเก็บภาษีประเภทต่างๆ ของกรมสรรพสามิต โดยในปี 2559 - 2563 โรงงานไพ่มีรายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง 28 ล้านบาท 8.2 ล้านบาท 127.6 ล้านบาท 159.9 ล้านบาท และ 11.15 ล้านบาทตามลำดับ
นอกจากนี้ โรงงานไพ่ยังมีความสามารถให้การให้บริการงานพิม พ์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น สมุดทะเบียน สมุดเวช
ระเบียน ใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลากปิดสุรา เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปในปัจจุบนั สร้างรายได้ให้แก่โรงงานไพ่ในสัดส่วนที่น้อย
เมื่อปรียบเทียบกับรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ของโรงงานไพ่ ซึ่งในปี 2559 - 2563 โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์
ทั่วไปอยู่ที่ 8.4 ล้านบาท 13.1 ล้านบาท 8.8 ล้านบาท 6.6 ล้านบาท และ 3.66 ล้านบาทตามลำดับ โดยลูกค้าหรือผู้
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ ได้แก่ หน่วยงานราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวงสารธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

แสตมป์ยาสูบ ขนาดบรรจุไม่เกิน
30 กรัม
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ
สำหรับไพ่

แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม

แสตมป์เครื่องดื่มที่นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร(สีแดง)

แสตมป์เครื่องดื่มที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร(สีน้ำเงิน)

แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไป

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ ในปัจจุบัน

2) ธุรกิจการผลิตไพ่
โดยสามารถจำแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตไพ่และจำหน่ายได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มไพ่ตัวเล็ก ได้แก่
- ไพ่ไทย
- ไพ่ผ่องจีน
- ไพ่จีน 4 สี

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ไพ่กลุ่มไพ่ตัวเล็ก
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2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มไพ่ป๊อก ได้แก่
-

ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS V.G. 333
ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS V.G. 222
ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS V.G. Gold-111
ไพ่ป๊อกระดาษที่ระลึกได้แก่ไพ่มวยไทย
ไพ่ป๊อกกระดาษส่งออก ได้แก่ ไพ่ป๊อก 88 คลับ, ไพ่ป๊อกJK และไพ่ป๊อก VKR

ข้อมูลปัจจุบันณ ปี 2563 โรงงานไพ่จำหน่ายไพ่ป๊อก (ไม่รวมไพ่นำเข้า) คิดเป็นจำนวนเงิน 146.81 ล้านบาท
โดยมีสัดส่วนของการจำหน่ายไพ่ป๊อกพลาสติกมากที่สุดเท่ากับ 77.02 ล้านบาท รองมา คือ ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง
มีจ ำนวนจำหน่ ายเท่ ากับ 52.89 ล้ านบาท ส่ วนไพ่ กระดาษต้ น ทุ น ต่ ำ VEGAS V.G. 666 (Low cost) นั้ น ปั จ จุบั น
โรงงานไพ่ยกเลิกการผลิตแล้วแต่ยังพอมีสินค้าคงเหลือหมุนเวียนอยู่ในตลาด

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ไพ่กลุ่มไพ่ป๊อก

หากพิจารณารูปแบบธุรกิจ (Business Model) โรงงานไพ่ พบว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่ ทางโรงงานไพ่มี
รูปแบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่โดยการผ่านสัญญาให้สิทธิกับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น โดยคิดราคาตามวิธี ราคา
ต้นทุนบวกกำไรแก่ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งตัวแทนจำหน่ายสามารถตั้งราคาขายไพ่ได้ตามความต้องการ โรงงานไพ่ไม่ได้ทำ
การควบคุมราคาปลายทางของไพ่ ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างทางกำไรที่สูญเสียไปในการตลาด เพื่อแลกกับความมั่นคงทาง
รายได้ที่ถูกประกันด้วยสัญญาตัวแทนจำหน่ายไพ่
ส่วนผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ที่ระลึก ไพ่ชำร่วย รวมถึงงานพิมพ์และงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง นั้น โรงงานไพ่ ได้ดำเนินงานด้านการตลาดและการจำหน่ายเอง
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ผู้ผลิต

ผู้รับผลประโยชน์
ปี

33

สหเลิศ กรุงเทพ

ขันต่า 300 ล้านบาทต่อปี

47

49

52

53

54

57

ซี.เอส.ไทย.เทรดดิง

เอ็ม เอ เอ็น กรุป

58

59

60

CS 2

61 62 63 64

CS 3

CS 4
เริ่ม กย.63

รวิชัยวั นา

ว่างเว้นสัมปทาน 3 เดือน

ช่องทางการจาหน่าย
Modern Trade

ร้านค้าปลีก

ร้านค้าส่ง

แผนภาพโครงสร้างการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต และจัดจำหน่ายไพ่ ในประเทศไทย

2.2.4 ผลการดำเนินงาน นอดีตด้านภารกิจหลัก
ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล ของโรงงานไพ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากผลการดำเนินงานปีล่าสุดประจำปีบัญชี 2563 พบว่า โรงงานไพ่มีผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ระดับ
คะแนน 2.7056 ซึ่ ง ต่ ำ กว่ า ผลการดำเนิ น งานประจำปี บั ญ ชี 2562 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากในปี บั ญ ชี 2563 สำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงการประเมินรัฐวิสาหกิจ โดยให้ยึดระบบประเมินผลใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Enablers) ทำให้รัฐวิสาหกิจอยู่ในระหว่างการปรับตัว
เป็นผลให้คะแนนในส่วนดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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ตัวชีวัดโรงงานไพ่
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0

2558

2559
2560
ด้านที่ 1 การดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์

2561
2562
ด้านที่ 2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ด้านที่ 3 การบริการจัดการองค์กร/ Enabler

คะแนนรวม

2563

แผนภาพแสดงผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ (PA) ของโรงงานไพ่

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดด้านต่างๆของโรงงานไพ่แล้วจะเห็นว่า ในปีบัญชี 2563 โรงงานไพ่สามารถดำเนินงาน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ได้ อย่างดี เมื่ อเที ย บกับ ด้านอื่ น ๆ อย่ างไรก็ตามเมื่ อเปรียบเที ย บกับ ปี บั ญ ชี 2562 พบว่าการ
ดำเนิ นงานด้านนี้มี คะแนนต่ ำลงเนื่องจากในปี 2563 โรงงานไพ่ ได้มี การเพิ่ มปั จจัยด้ านการจั ดการของเสีย เข้ามา
รวมทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ทำให้คะแนนในส่วนดังกล่าวต่ำกว่าที่วางไว้
ตัวชีวัดโรงงานไพ่ ด้าน Core Business Enablers ประจาปี 2563
การตรวจสอบภาย น

2.3388

การจัดการความรู้และนวัตกรรม

1.1879

การบริหารทุนมนุษย์

1.9903

การพั นาเทคโนโลยีดิจิทัล

1.9593

การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.2502

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย น

1.61

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

1.6561

การกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร

2.105
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แผนภาพแสดงผลการดำเนินงานจำแนกตามCore Business Enablers ในด้านต่างๆ

ในส่วนของผลการประเมินด้าน Core Business Enablers ซึ่งเป็นเกณฑ์การการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการจัดการรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย (1)การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(6) การบริหารทุนมนุษย์ (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (8) การตรวจสอบภายใน พบว่า โรงงานไพ่สามารถดำเนินงาน
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ด้านการตรวจสอบภายในได้ดีโดยมีคะแนนอยู่ที่ 2.34 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 1.76 อย่างไรก็ตามเนื่องจากผล
การประเมินดังกล่าวเป็นผลการประเมินใหม่ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงมีการใช้คะแนน
Handicap ร่วมด้วย ซึ่งเป็ น การนำคะแนนร้อยละ 80 ของคะแนนด้านการบริหารจัด การองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีบัญชี 2562 หักด้วยคะแนนประเมิน Baseline ซึ่งเท่ากับ 1.37 เป็นผลให้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.1299 คะแนน
2) ผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักของโรงงานไพ่
โรงงานไพ่มีภารกิจหลักคือ การให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ทั่วไป และการผลิตและ
จำหน่ายไพ่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานของภารกิจหลักทั้ง 2 สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังต่อไปนี้
สัดส่วนรายได้แยกตามภารกิจโรงงานไพ่
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2.17%
11.95%
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2559

1.66%
6.45%

1.04%

0.97%

30.91%

32.49%

1.55%
5.87%

92.58%

91.89%

2560

ไพ่

68.05%

66.55%

2561

2562

สิ่งพิมพ์

2563

อื่นๆ

แผนภาพแสดงสัดส่วนผลการดำเนินงานแยกตามภารกิจของโรงงานไพ่

รายได้หลักของโรงงานไพ่เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (2559-2563) ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 80.99 เป็นรายได้ที่
เกิดจากการจำหน่ายไพ่ และร้อยละ 17.53 เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและ
สิ่งพิมพ์ทั่วไป อย่างไรก็ตามในปี 2561 - 2562 รายได้ของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากได้รับงาน
จากทางกรมสรรพสามิต ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของสิ่ งพิ มพ์เพิ่ มขึ้นมาจากร้อยละ 11.95 ในปี 2559 เป็น ร้อยละ
32.49 ในปี 2562 อย่างไรก็ตามในปี 2563 รายได้ของสิ่งพิมพ์มีสัดส่วนลดลงอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การเกิด
โรคระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การจ้างพิมพ์ลดลง ซึ่งจำแนกรายละเอียดของแต่ละธุรกิจได้ดังต่อไปนี้
• ผลการดำเนินงานจากธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์
จากผลการดำเนินงานการให้บริการสิ่งพิมพ์ฯในปี 2562 พบว่าโรงงานไพ่ได้รับงานพิมพ์จากกรมสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากส่งผลให้รายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นตาม โดยมีรายได้สิ่งพิมพ์รวมอยู่ที่ 166 ล้านบาท ส่วนต้นทุนใน
การผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 85 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณงานพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 พบว่าโรงงานไพ่มีรายได้จากธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ เพียง 15.15ล้านบาท ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 90.89 เนื่องจากกรมสรรพสามิตชะลอการจัดซื้อแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบสติกเกอร์
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(ยาสูบยาเส้น) เดิมนอกจากนี้ยังส่งผลให้ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ธุรกิจ SPS มีค่าขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์
เนื่องจากการชะลอตัวของรายได้และยังมีค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ดังนั้น ทางโรงงานไพ่จึงจำเป็นต้องบริหาร
ต้นทุนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์แยกตามประเภท ปี
2559-2563

สัดส่วนต้นทุน และกาไรขันต้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปี 2559-2563
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แผนภาพแสดงผลการดำเนินการธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ฯ

• ผลการดำเนินงานจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไพ่
ปัจจุบันโรงงานไพ่ เป็นผู้ได้รับสิทธิการผลิตไพ่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว การประทับตราไพ่นำเข้าจาก
ต่ า งประเทศเพื่ อ จำหน่ า ยในราชอาณาจั ก ร และจั ด จำหน่ า ยไพ่ ผ่ า นบริ ษั ท เอกชนที่ ได้ รับ สิ ท ธิ ในการเป็ น ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ในการจัดจำหน่ายไพ่ในประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจำหน่ายไพ่
ตามสัญญาการให้สิทธิจำหน่ายไพ่ และการจำหน่ายไพ่อื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากกราฟข้อมูล ทำให้ทราบว่าชนิดของไพ่ที่มียอดจำหน่ายสูงนั้นเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยในช่วงปี 2559 –
2561 ไพ่ พ ลาสติกมี ยอดขายสูงสุ ดส่ วนในปี 2562 ไพ่ ตั วเล็กกลั บ มามี ยอดขายสู งสุ ด อีกครั้งโดยไพ่ ช นิ ดอื่ น ๆ ก็มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นเช่นกัน ยกเว้นไพ่ป๊อกพลาสติกที่มียอดขายลดลงจากปี 2561 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในด้าน
อื่นๆ จากโครงสร้างรายได้พบว่าไพ่ป๊อกพลาสติกที่มียอดขายลดลงในปี 2562 นั้น เป็นสินค้าที่มีสัดส่วนกำไรน้อยที่สุด
และสินค้าที่มีกำไรมากสุดได้แก่ไพ่ตัวเล็กซึ่งมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในปี 2562
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 เนื่องจากเป็นปีที่สิ้นสุดสัญญาให้สิทธิซึ่งต้องดำเนินกระบวนการประกาศสรรหา
ผู้รับสัมปทานใหม่ จึงมีช่วงเวลาดำเนินงานที่ชะลอรอสัญญาใหม่ ส่งผลต่อรายได้โดยรวมของโรงงานไพ่ในปีนี้ประกอบ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้สถานประกอบการหลายแห่งต้อ งปิดตัวลงส่งผลต่อ
ปริมาณการขายไพ่ในประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงทางผู้รับสัมปทานปัจจุบันขอผ่อนปรนการซื้อไพ่ขั้นต่ำตาม
สัญญาออกไป ด้วยเหตุนี้ รายได้จากการจำหน่ายไพ่ตามสัญญาให้สิทธิฯ ของโรงงานไพ่ในปี 2563 จึงลดลงกว่าปี
2562 ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรายได้จากการชะลอสัญญาดังกล่าวจะเข้ามาในช่วงไตรมาสที่1 ปี 2564
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รายได้จากการจาหน่ายไพ่ตามสัญญา ห้สิทธิ
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Axis Title
ไพ่ตัวเล็ก

ไพ่ป็อกกระดาษ

ไพ่ป็อกพลาสติก

ไพ่ป็อกพลาสติกขอบทอง

แผนภาพแสดงผลการดำเนินการการจำหน่ายไพ่ตามสัญญาให้สิทธิ

การจำหน่ายไพ่ประเภทอื่นๆ ได้แก่ การจำหน่ายไพ่ชำร่วย ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่มีไพ่มวยไทย ที่โรงงานไพ่
ดำเนินงานทางการตลาด และเป็นผู้กระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกต่างๆด้วยตัวเอง และการรับจ้างผลิตไพ่ที่ระลึก และไพ่
คาสิโนตามคำสั่งซื้อของผู้ว่าจ้าง รายได้ในส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการจำหน่ายไพ่ผ่าน
ทางสัญญาการให้สิทธิฯ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้างรายได้ไพ่นอกระบบสัญญา ห้สิทธิ นแต่ละประเภท ปี 2559 – 2564 Q2 (ไม่รวมไพ่ต้นทุนต่า)
(ล้านบาท)

2.55

2.55
0.50
0.17
2559
ไพ่ที่ระลึก

0.75
2560
ไพ่นอกสัมปทาน กระดาษ

1.57

0.02
0.42
2561

0.00
2562
ไพ่นอกสัมปทาน พลาสติก

0.77
0.26
0.46
2563

0.00
0.12
2564 Q2

ไพ่ชาร่วย

ไพ่ส่งออก (คาสิโน)

แผนภาพแสดงผลการดำเนินการจำหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ

จากแผนภาพแสดงผลการดำเนินการจำหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2561 - 2563
รายได้หลักมาจากไพ่ส่งออก (คาสิโน)
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โครงสร้างรายได้และต้นทุนการผลิตไพ่
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ต้นทุน

แผนภาพแสดงโครงสร้างรายได้และต้นทุนการผลิตไพ่

หากพิจารณาถึงรายได้การผลิตไพ่รวมต่อต้นทุนรวมจะเห็นได้ว่าในปี 2562 ต้นทุนรวมการผลิตไพ่นั้นคิดเป็น
ร้อยละ 39.32 ของรายได้การจำหน่ายไพ่ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปี (2558 - 2562) ของต้นทุนไพ่รวมต่อรายได้การ
จำหน่ายไพ่รวมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 42.25 สะท้อนให้เห็นว่ากำไรเบื้องต้นของการผลิตไพ่นั้นมีสัดส่วนที่สามารถแข่งขันได้
หากโรงงานไพ่มีการบริหารจัดการภายในรวมถึงต้นทุนการขายและบริหารที่ดี
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 พบว่า ต้นทุนรวมการผลิตไพ่นั้นคิดเป็นร้อยละ 42.38 ของรายได้การจำหน่ายไพ่
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.06 จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้สถานประกอบการ
หลายแห่งต้องปิดตัวลงส่งผลต่อปริมาณการขายไพ่ โดยเฉพาะการขยายตลาดไพ่นอกสัมปทานสำหรับลูกค้าคาสิโน
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดด่านต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินงานขยายตลาดไพ่นอกสัมปทานสำหรับลูกค้าคาสิโน
ในปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางโรงงานไพ่จึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานระหว่างปีและกำหนด
กลยุทธ์ในการขยายตลาดไพ่นอกสัมปทานสำหรับลูกค้าคาสิโนไปเป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ในปี 2564
2.2.5 ผลการดำเนินงาน นอดีตด้านการเงินของโรงงานไพ่
จากข้ อ มู ล งบการเงิ น ตั้ ง แต่ ปี 2559 – 2563 สามารถวิ เคราะห์ ภ าวะการเงิ น ในภาพรวมของกิ จ การ
ทั้ ง ในส่ ว นของการวิ เคราะห์ ส ถานะความมั่ น คงทางการเงิ น จากงบแสดงฐานะทางการเงิ น และการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้ดังนี้
• สถานะความมั่นคงทางการเงิน
ภาพรวมสินทรัพย์ หนีสิน และทุน
จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงงานไพ่ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 628.86
ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 507.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของสินทรัพย์รวม) ซึ่งสัดส่วน
ของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและรายการเงินลงทุนชั่วคราวใน
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ขณะที่สิน ทรัพ ย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 120.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของสิน ทรัพ ย์รวม) ซึ่งสัดส่วนของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทรัพย์สินรวม

2559
400,937,985
151,853,456
552,791,441

2560
481,492,049
131,440,395
612,932,443

2561
545,132,001
164,199,024
709,331,025

2562
614,157,006
148,287,585
762,444,591

2563
507,926.162
120,931,625
628,857,787

รวมหนีสินหมุนเวียน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินรวม

74,872,733
76,864,729
151,737,462

126,474,551
72,148,362
198,622,913

206,083,283
65,211,671
271,294,954

239,466,618
69,582,229
309,048,847

98,611,023
71,802,202
170,413,225

รวมส่วนของทุน
401,053,978
414,309,530
438,036,070
453,395,744
หนีสินและส่วนของทุน
552,791,440
612,932,443
709,331,024
762,444,591
ตารางแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อของ โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 (ล้านบาท)

458,444,562
628,857,787

ณ 30 กันยายน ปี 2563 สินทรัพย์ที่เป็นรายการสำคัญของโรงงานไพ่ ได้แก่ รายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชั่วคราว และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ โดยมีมูลค่า 448.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
71.36 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
ทรัพย์สินรวม (หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนทรัพย์สินรวม ปี 2563

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สุทธิ
16%
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อื่นๆ
3%

2561

2562

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2563

เงินสดและเงิน
ฝากสถาบัน
การเงิน
27%

สินค้าคงเหลือ
15%
ภาษีที่ชําระเกิน
2%
ลูกหนี้การค้า
2%

เงินลงทุน
ชั่วคราว
35%

แผนภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพย์ ของ โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563

ในส่วนของหนี้สิน โรงงานไพ่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น170.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.10 ของหนี้สินและส่วน
ของทุ น ) ประกอบด้ ว ย หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น 98.61 ล้ า นบาท (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 57.87 ของหนี้ สิ น รวม) โดยรายการ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินค้างนำส่งคลัง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าง ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 71.80 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ
42.13 ของหนี้สินรวม) โดยมีรายการกองทุนบำเหน็จบำนาญป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด
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สำหรับส่วนของทุน ปี 2563 มีมูลค่า 458.44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.90 ของหนี้สินและส่วนของทุน )
โดยรายการกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของส่วนของทุน)

หนีสินรวม (หน่วย: ล้านบาท)

หนีสินรวม ปี 2563
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หนีสินและส่วนของทุน (หน่วย: ล้านบาท)
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แผนภาพแสดงสัดส่วนหนี้สิน ของ โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563

การวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ หนีสิน และส่วนของทุน
จากการวิ เคราะห์ พ บว่ า รายการสิ น ทรัพ ย์ รวมของโรงงานไพ่ มี แ นวโน้ ม ลดลง ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต รา
การเติบโตของสินทรัพย์ โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงระหว่างปี
2559 – 2563 เท่ากับร้อยละ 2.61 โดยในปี 2563 รายการสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.52
จากปี 2562 ซึ่งสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยรายการสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รายการเงิน สดและรายการเที ย บเท่ า เงิน สด เป็ น รายการสิ น ทรัพ ย์ ที่ ส ำคัญ คิด เป็ น ร้อยละ 26.45 ของ
สินทรัพย์รวม และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างผันผวน โดยในปี 2563 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.36 จากปี 2562 ที่เท่ากับ 123.78 ล้านบาท และเป็น 166.31 ล้านบาทในปี 2563
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และรายการที่ ดิน อาคาร และอุป กรณ์ ที่ มีสัดส่ วนคิด เป็ นร้อยละ 16.42 ของสิน ทรัพ ย์รวม และมีอัตรา
การเติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อปี (CAGR) ในปี 2559-2563 ลดลงร้อยละ 2.60 จะเห็ น ได้ ว่ าตั้ งแต่ ปี 2559-2563 มู ล ค่าที่ ดิ น
อาคาร และอุปกรณ์มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยที่มีอัตราการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เฉลี่ยต่อปี
ในช่วงระหว่างปี 2559 – 2563 เท่ากับร้อยละ -4.48 ซึ่งเป็นผลมาจากการหักค่าเสื่อมราคาเป็นสำคัญ และโรงงานไพ่
ไม่มีการลงทุนในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 โรงงานไพ่ได้มีการลงทุนซื้อ
เครื่องจักรเพิ่มส่งผลให้รายการที่ดิน อาอาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2562 และปี 2563 รายการที่ดิน
อาอาร และอุปกรณ์ลดลงจากปี 2561 ที่ 137.15 ล้านบาท เป็น 126.88 ล้านบาทในปี 2562 และ 103.27 ล้านบาท
ในปี 2563 ตามลำดับ
แนวโน้มสินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)
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แผนภาพแสดงแนวโน้มสินทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ ปี 2559 - 2563

สำหรับรายการหนี้สินของโรงงานไพ่ มีแนวโน้ม ลดลง ซึ่งพิจารณาอัตราการเติบโตของรายการหนี้สินรวม
พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CARG) ในช่วงระหว่างปี 2559 – 2563 เท่ากับ
ร้อยละ 2.35 โดยในปี 2563 รายการหนี้สินรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 44.86จากปี 2562 ซึ่ง
รายการหนี้สินรวมที่สำคัญประกอบไปด้วย เงินค้างนำส่งคลังและกองทุนบำเหน็จ
รายการเงินค้างนำส่งคลังมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37.33 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราการการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) ของเงินค้างนำส่งคลัง ในระหว่างปี 2559–2563 เท่ากับร้อยละ 9.26 อย่างไรก็ตามในปี 2563 มูลค่าเงินค้าง
นำส่งคลังลดลง 119.49ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงร้อยละ 65.26จากปี 2562
สำหรับรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 42.13 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราส่วนการเติบโต
ของหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยที่อัตราการการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของหนี้สินไม่หมุนเวียนเฉลี่ยต่อปี
ในระหว่างปี 2559 – 2563 เท่ากับร้อยละ -1.35
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แนวโน้มหนี้สินรวม (หน่วย: ล้านบาท)
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40.85

0.00
2559

เงินค้างนําส่งคลัง

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินรวม

แผนภาพแสดงแนวโน้มหนี้สินของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563

ในส่วนของทุนของโรงงานไพ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2563 โดยที่อัตราการเติบโตของทุน
เฉลี่ยต่อปี เท่ากับร้อยละ 2.71 โดยที่ส่วนของทุนประกอบไปด้วย ทุนและกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เมื่อพิจารณา
พบว่า ทุนของโรงงานไพ่มีมูลค่าคงที่ที่ 0.25 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ดังนั้น ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของส่วนทุน คือ รายการกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร โดยที่อัตราการเติบโตของกำไรสะสมของโรงงานไพ่เฉลี่ยต่อ
ปี (CAGR) ในระหว่างปี 2559 – 2563 เท่ากับร้อยละ 2.71 การเติบโตของกำไรสะสมย่อมสะท้อนถึงการดำเนินงาน
ของโรงงานไพ่ที่มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
ส่วนของทุน
480
458.44
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414.31

420
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393.45

401.05

380
360
2559
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แผนภาพแสดงแนวโน้มส่วนของทุนของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563
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• ประสิทธิภาพ นการดำเนินงาน
ภาพรวมงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จากข้อมูลงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า โรงงานไพ่ มีรายได้รวมในปี 2563
เป็นจำนวน 248.36 ล้านบาทต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2563 เป็นจำนวน 115.21 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในปี 2562 เป็นจำนวน 65.63 ล้านบาท ส่งผลให้โรงงานไพ่มีกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 67.51
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.18 ของรายได้รวม) ถือได้ว่ารายได้จากการขายและการให้บริการ และสัดส่วนกำไรสุทธิ
ของโรงงานไพ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2559

2560

2561

2562

2563

261,649,681
36,387,479

303,989,634
21,326,984

300,343,021
136,419,626

340,963,389
166,459,642

233,552,856
14,804,932

รวมรายได้จากการขายและการ ห้บริการ
ต้นทุนขายและการ ห้บริการ

298,037,160

325,316,618

436,762,647

507,423,031

248,357,788

งานผลิตไพ่
งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รวมต้นทุนขายและการ ห้บริการ

109,834,435
20,420,417
130,254,852

130,928,646
16,799,699
147,728,345

132,844,100
73,676,122
206,520,222

134,058,305
84,983,437
219,041,742

98,951,485
16,262,626
115,214,111

ค่า ช้จ่าย นการขายและบริหาร

62,627,829

70,589,817

59,552,044

77,804,815

65,632,173

6,604,494
111,758,973

5,489,854
112,488,310

4,612,600
175,302,981

4,946,131
215,522,605

3,914,276
71,425,781

รายได้จากการขายและการ ห้บริการ
รายได้จากการขายไพ่
รายได้จากการรับจ้างสิ่งพิมพ์

รายได้อื่น
กำไรสุทธิ

แผนภาพแสดงงบกำไรขาดทุนโดยย่อของโรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563

การวิเคราะห์การดำเนินงานของโรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของรายได้
จากการขายและการให้บริการ ส่วนของต้นทุนขาย และการให้บริการ และส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ซึ่งพบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ต่อปี (CAGR) ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในช่วงระหว่างปี 2559 – 2563 เท่ากับ ร้อยละ -3.58 -2.42 และ 0.94 ตามลำดับ จากอัตราการเติบโต
เฉลี่ย พบว่า รายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีทิศทาง
และแนวโน้มที่เหมือนกัน ซึ่งต้นทุนการขายและการให้บริการที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 46.38 ของรายได้รวม และ
ค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีสัดส่วนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.43 ของรายได้รวม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 เนื่องจากเป็นปีที่สิ้นสุดสัญญาให้สิทธิซึ่งต้องดำเนินกระบวนการประกาศสรรหา
ผู้รับสัมปทานใหม่ จึงมีช่วงเวลาดำเนิน งานที่ ชะลอรอสัญ ญาใหม่ ส่งผลต่อรายได้โดยรวมของโรงงานไพ่ ในปีนี้
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัว
ลงส่งผลต่อปริมาณการขายไพ่ในประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงทางผู้รับสัมปทานปัจจุบันขอผ่อนปรนการซื้อไพ่
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ขั้นต่ำตามสัญญาออกไป ด้วยเหตุนี้ รายได้จากการจำหน่ ายไพ่ตามสัญญาให้สิทธิฯ และรายได้จากการจำหน่ายไพ่
นอกสัมปทาน ของ โรงงานไพ่ในปี 2563 จึงลดลงกว่าปี 2562 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในปี 2563 ยังเป็นปีที่กรมสรรพสามิตชะลอการสั่งซื้อแสตมป์สรรพสามิต และยังอยู่ในช่วงที่
กรมสรรพสามิตมี การแก้ไขรูปแบบแสตมป์ สำหรับ แสตมป์ป ระเภทที่ 1 (ใยไหม) เป็ นแบบสติกเกอร์ซึ่งต้องรอ
กฤษฎีกาพิจารณา ทำให้โรงงานไพ่ไม่สามารถผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงประเภทแสตมป์
สรรพสามิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม
ด้วยเหตุนี้ รายได้จากธุรกิจหลักทั้ ง 2 ธุรกิจของโรงงานไพ่ จึงได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ แ วดล้อม
ดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมของรายได้ของโรงงานไพ่ ในปี 2563 ลดต่ำลงกว่าที่เป้าหมายกำหนดไว้
การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มของรายได้
รายได้หลักของโรงงานไพ่ ปี 2563 เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายและการให้บริการ โดยรายได้ที่เกิดจากการ
ขายหรือผลิตจากโรงงานไพ่ คือ รายได้จากการขายไพ่ และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ โดยรายละเอียดรายได้
รวมของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้
ล้านบาท
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รายได้ทังหมด จาแนกประเภท ระหว่างปี 2559 – 2564 Q2
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รายได้จากไพ่ลดลงอย่างมาก
นปี 2563 เมื่อพิจารณา
ตังแต่ปี 2559-2563 พบว่า
แนวโน้มการเติบโตลดลง
โดยมี CAGR 59-63 = 2.39%
รายได้จากสิ่งพิมพ์ลดลง
อย่างมาก นปี 2563 เมื่อ
พิจารณา ตังแต่ปี 25592563 พบว่าแนวโน้มการ
เติบโตลดลง โดยมี CAGR
59-63 = -17.06%

2564 Q2
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

รายได้อื่น

o รายได้จากการขายไพ่ เป็นรายการรายได้หลักของโรงงานไพ่ซึ่งการขายไพ่ของโรงงานไพ่ประกอบ
ไปด้วยไพ่ไทยไพ่ผ่องจีนไพ่ป๊อกกระดาษไพ่ป๊อกพลาสติกไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองไพ่ป๊อกกระดาษ
การท่องเที่ยวและไพ่ชำร่วยโดยในปี 2563รายได้จากการขายไพ่มีมูลค่า234ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
92.13ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม
o รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นรายการรายได้หลักที่สำคัญของโรงงานไพ่เช่นกันโดยในปี 2562
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 15 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.90 ของรายได้จากการขายและ
การให้บริการรวม
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o รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ เป็นรายการรายได้จากการให้บริการของโรงงานไพ่
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าของรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศนั้นมีมูลค่าที่ไม่มี
คงที่ขึ้นอยู่กับจำนวนไพ่ที่นำเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมายโดยในปี 2563 ไม่มีรายได้
จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ
o รายได้อื่น ในปี 2563 โรงงานไพ่มีรายได้อื่นมูลค่า 5 ล้านบาท โดยเกิดจากรายการดอกเบี้ยรับที่มี
มูลค่า 4.7 ล้านบาท ซึ่งรายการรายได้อื่นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการขายไพ่และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของ
โรงงานไพ่จึงไม่สะท้อนถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานของโรงงานไพ่
ในส่วนของรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศและรายได้เงินค่าผลประโยชน์เป็น
รายได้ที่ไม่คงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการนำเข้าไพ่ในแต่ละปี เพื่อมาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย
ซึ่งในปี 2563 โรงงานไพ่ไม่มีรายได้ในส่วนดังกล่าว
โครงสร้างรายได้ไพ่ นระบบสัญญา ห้สิทธิ นแต่ละประเภท ปี 2559 – 2564 (Q2)
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แผนภาพแสดงรายได้จากการจำหน่ายไพ่ (ไม่รวมไพ่นำเข้า) ประจำปี 2559 – 2564 Q2

จากแผนภาพแสดงรายได้รวม ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ของ โรงงานไพ่ แสดงให้เห็นได้ว่า ในปี 2563 ที่ผ่าน
มา โรงงานไพ่มีผลการดำเนินงานที่ขึ้นจากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ที่มีอัตราการเติบโตลดลง โดยที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) ในปี 2559 - 2563 ลดลงเท่ากับร้อยละ 16.06 โดยในปี 2563 รายได้จากการรับจ้างพิ มพ์ สิ่งพิ มพ์ มี
มูลค่า 15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90.96จากปี 2562
โดยสรุปแล้ว จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้จากการขาย และการให้บริการของโรงงานไพ่ในช่วงระหว่างปี
2559 – 2563 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ลดลงเท่ากับร้อยละ 3.58 อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายได้จากการขายไพ่พิ่มขึ้น
จากร้อยละ 67.19 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ในปี 2562 เป็น 94.04 ของรายได้รวมจากการขายและการ
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ให้บริการ ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเติบโตของธุรกิจงานพิมพ์ลดลง
โดยอัตราส่วนรายได้จากงานพิมพ์ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 32.81 เป็นร้อยละ 5.96 ในปี 2563 อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2
ปี 2564 อัตราส่วนรายได้สิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 16.26 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งคาดว่าในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจ
ฟื้นฟูโรงงานไพ่มีโอกาสที่จะได้รับงานพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตจากกรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความ
จำเป็นในการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ใช้ในการผลิตแสตมป์ เพื่อรองรับงานพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตที่จะได้รับในอนาคต
การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มต้นทุนขายและค่า ช้จ่าย
ต้นทุนการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ ในปี 2563 ประกอบไปด้วย ต้นทุนงานผลิตไพ่ คิดเป็นร้อย
ละ 86.04 ของต้นทุนการขายและการให้บริการ และต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 14.11 ของต้นทุน
การขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดต้นทุนจากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้
o งานผลิตไพ่ ในปี 2563 ต้นทุนงานผลิตไพ่มีมูลค่า 98.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.38 ของรายได้
จากการขายไพ่โดยวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดของต้นทุนงานผลิตไพ่
o งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในปี 2563 ต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 16.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 50.07 ของรายได้จากการรับจ้างสิ่งพิมพ์
ในการวิเคราะห์ต้นทุนขายและการให้บริการพบว่า ต้นทุนของงานผลิตไพ่ ในช่วงระหว่างปี 2559 – 2563 มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ลดลงเท่ากับร้อยละ 2.07 ในขณะที่แนวโน้มต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีอัตราเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR)ลดลงเท่ากับร้อยละ 4.45 ซึ่งลดลงควบคู่ไปกับรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีอัตราเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ลดลงเท่ากับร้อยละ 16.46 สะท้อนถึงแนวโน้มและบทบาทของการรับจ้างพิมพ์ที่ลดลงของโรงงานไพ่
ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2563 อย่างไรก็ตามรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์นั้นมีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าต้นทุน
ต้นทุนขายและค่า ช้จ่ายขายและบริหาร ปี 2559 – 2564 Q2
ต้นทุนขายรวม (หน่วย: ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หน่วย: ล้านบาท)
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อัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวม
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59.55

2561

42.66
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อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
17.18%
15.13%
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แผนภาพแสดงอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวม และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
ของ โรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2559-2563

2-28

แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2565 - 2569

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2563เท่ากับ 65.63ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2562
ซึง่ เท่ากับ 77.80 ล้านบาท และเช่นเดียวกับต้นทุนขายต่อรายได้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ มี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ เท่ากับ ร้อยละ 17.18 ซึ่ง
สูงกว่าปี 2562ที่เท่ากับร้อยละ 11.16 โดยช่วงปี 2559-2563 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ลดลงเท่ากับ ร้อยละ 7.39
2.2.6 แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานรองรับการบริหารจัดการ นปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงงานไพ่มี แผนยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่ ประจำปี 2564 – 2568 โดยมีความมุ่งหมายให้โรงงานไพ่
เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ และกำหนดกรอบยุทธศาตร์สำคัญไว้ 5
ยุท ธศาสตร์ ทั้ งนี้ ได้ คาดการณ์ ว่า โรงงานไพ่ จ ะสามารถดำเนิ น งานออกแบบปรับ ปรุงโรงงานใหม่ และสามารถ
ดำเนินงานผลิตได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 อันมีรายละเอียดดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่ ประจาปี 2564 - 2568
เปนผู้นาด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปรินติงโซลูชั่นภาครัฐ
พันธกิจ

Human
Capital
Technology
Driven

Core Activities Strategy

Marketing &
Rebranding

ยุทธศาสตร์

1. พั นาองค์กรและปรับภาพลักษณ์เพื่อมุ่งสู่การ ห้บริการผลิตรูปแบบ Digital Printing Solution
2. ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้
ของกรมสรรพสามิต
3. ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณ แ์ ละ ห้บริการงานพิมพ์
ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกบทบาทสู่ Digital Security
Printing Solution นธุรกิจงานพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง
การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ Digital
Solution นประเทศ นฐานะ
Regulator ของรัฐอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ การจัดตังศูนย์พั นาธุรกิจและวิจัย
ทางการตลาด เพื่อดาเนินการวิจัยและพั นา
นวัตกรรม หม่ ของผลิตภัณ ์โรงงานไพ่
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจและ
โอกาสทางการตลาด

กลยุทธ์การ ห้บริการงานพิมพ์ครบวงจร
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปนองค์การ
จัดการสิ่งพิมพ์และ Digital Solution
แห่งรัฐ

กลยุทธ์ การพั นาและยกระดับการสื่อสาร
ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อนามา ช้ นการจัดทา
ฐานข้อมูลบุคลากรด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงและดิจิทัลปรินติงโซลูชั่น
ภาครัฐ

กลยุทธ์ การปรับและพั นาโครงสร้างงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพั นา
สมรรถนะ PEOPLE Reskill & Up-skill
ตามมาตรฐาน 4 HRs เพื่อเสริมฐานการ
บริหารตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ Digital Solution
นประเทศ นฐานะ Regulator ของรัฐ

กลยุทธ์ ปรับปรุงและพั นาโครงสร้าง
พืนฐานเพื่อสนับสนุนการป ิบัติงานและการ
ห้บริการอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ การพั นา
ความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพืนฐานตาม
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์การจัดหาและพั นานวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ ช้เพื่อก้าวไปสู่
ระบบอัจ ริยะ

4. ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไพ่เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งตลาดไพ่ภาย นประเทศ
5. บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การดาเนินการผลิตและจาหน่ายไพ่
เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งตลาดไพ่
ภาย นประเทศ
กลยุทธ์ ครอบครองตลาดไพ่ นประเทศ
ทังหมดและมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดไพ่ รวมถึงตัวสินค้ารูปลักษณ์อื่น
ภาย นประเทศ

กลยุทธ์ การเสริมสร้างสมรรถนะแก่
บุคลากรอย่างเชี่ยวชาญ นการ
ควบคุมและพั นาระบบการ
ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไพ่เพื่อ
มุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งตลาดไพ่
ภาย นประเทศ
กลยุทธ์เสริมสร้างความสามารถการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
กลยุทธ์ผลักดันนโยบายด้านการจัดทา
มาตรฐานและการบูรณาการข้อมูล
กลยุทธ์การยกระดับการ ห้บริการประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริหารจัดการทุนมนุษย์และ
องค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรองค์กร
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตลาด
ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อเปน
ผู้นาด้านสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัล
ปรินติงโซลูชั่นภาครัฐ
กลยุทธ์ การปรับภาพลักษณ์องค์กร
(Rebranding) เปนผู้นาด้านสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปรินติง
โซลูชั่นภาครัฐ

กลยุทธ์ การพั นาและเสริมสร้างสมรรถนะ
ของบุคลากรโรงงานไพ่ โดยการจัดทาระบบ
พั นาสมรรถนะ PEOPLE Reskill & Upskill ตามมาตรฐาน 4 HRs ห้เปนผู้นาด้าน
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลป
รินติงโซลูชั่นภาครัฐ

กลยุทธ์ การ พั นาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ ห้มีความสร้างสรรค์เพื่อการปรับสร้าง
(Rebranding) ภาพลักษณ์องค์กรสิ่งพิมพ์
ปลอดการแปลง สู่การเปนผู้นานวัตกรรม
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริน
ติงโซลูชั่นภาครัฐ

กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนการพั นาศักยภาพของ
บุคลากร ห้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

กลยุทธ์การจัดหาและพั นานวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ ช้เพื่อก้าวไปสู่
ระบบอัจ ริยะ

Supporting
Activities

Supporting Activities Strategy
งานออกแบบและปรับปรุงอาคารพร้อมทังศึกษาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมสาหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
(ทบทวนโครงการ นปี 2562 และคาดการณ์ว่า โรงงานงานไพ่จะสามารถผลิตสินค้าและบริการ นปี 2565 ไตรมาสที่ 4)

ที่มา: โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนดำเนินงานอื่นๆ ประกอบด้วย แผนแม่บทและโครงการและกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ระยะ 5 ปี และแผน
แม่บทกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
โดยแผนแม่บทและโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการตลาด ระยะ 5 ปี มีรายละเอียดดังนี้
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ที่มา: โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ส่วนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปี 2564-2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ น
กรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของโรงงานไพ่ ให้มีความต่อเนื่องและลดความซ้ำซ้อนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีอยู่ในหน่วยงานรวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของหน่วยงานโดยเฉพาะ
ในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อให้โรงงานไพ่
สามารถให้บริการลูกค้า และคู่ค้าของโรงงานไพ่ได้อย่างดีผ่านการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศสนับสนุน มีการ
พัฒนาบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถกำหนดและกำกับ
นโยบายด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ
ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการสรุปได้ดังตารางดังต่อไปนี้
สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของโรงงานไพ่ ประจำปี 2564-2568 (ที่มา: โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต)
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. การยกบทบาทสู่ Operator ใน - มีศักยภาพและความสามารถในการ 1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตแสตมป์
ธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอม ผลิต (Capacity) ที่เพียงพอต่อความ สรรพสามิต รองรับความต้องการ
แปลงและมุ่งสนับสนุนงานบริการ ต้องการแสตมป์สรรพสามิตของของ
ทั้งหมดของกรมสรรพสามิต
จัดเก็บรายได้ภาครัฐ
กรมสรรพสามิต
1.2 กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ
- บริหารแผนการลงทุนเพื่อขยาย
Digital Printing Solution
ธุรกิจอย่างเหมาะสม
1.3 กลยุทธ์ให้บริการงานพิมพ์แก่
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
หน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิต
แสตมป์ร่วมกัน

เป้าประสงค์หลัก
- มีศักยภาพและความสามารถใน
การผลิต (Capacity)
- พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital
Printing Solution
- ปรับปรุงกระบวนการ และ
บริหารต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ ให้
สามารถแข่งขันกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอื่นได้
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์หลัก

2 การบริหารตลาดไพ่ในประเทศ - ศึกษา ทบทวน รูปแบบและการ 2.1 กลยุทธ์รักษาผลประโยชน์จาก - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยาย
ในฐานะ Regulator ของรัฐ อย่าง บริหารสัญญาให้สิทธิให้มี
ธุรกิจไพ่อย่างเหมาะสม
ตลาด
เต็มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธ์มุ่งทำการตลาดไพ่สู่
- พัฒนาคุณภาพด้านความ
- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีด
ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย) ปลอดภัย
กันการจำหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ
- ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยาย
ตลาด
3 การบริหารทรัพยากรองค์กร - ปรับโครงสร้าง และรูปแบบการ 3.1 กลยุทธ์สนับสนุนการบริหาร
- บริหารต้นทุนการผลิตและ
เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
บริหารจัดการที่สนับสนุนการ
จัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดำเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ
ประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำระบบการเก็บข้อมูลต้นทุน 3.2 กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กร เพื่อสร้างความสามารถในการ
ผลิตภัณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
แข่งขัน
- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ ย ประโยชน์สูงสุด
ในการขายและบริหาร
4 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มี - นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
4.1 กลยุทธ์การยกระดับประสิทธิภาพ - นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ส่วนได้ส่วนเสีย
สนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม
การให้บริการแก่คู่ค้า
สนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม
- สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม 4.2 กลยุทธ์ดำเนินธุรกิจที่ผสานไปกับ - สื่อสารภาพลักษณ์อย่าง
การตอบแทนกลับสู่สังคม
เหมาะสม

โดยในปี 2564 นี้ โรงงานไพ่ มี โครงการดำเนิ น งานหลั ก คื อ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ
ความสามารถของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Governance & Development: EA) เพื่อเป็น
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรต่อไป
และแผนแม่บทกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เป้าหมาย

ทรัพยากรบุคคลของโรงงานไพ่มีสมรรถนะเดิมศักยภาพครบวงจรตอบสนอง
ความต้องการเปนผู้นาธุรกิจสิ่ งพิมพ์ป ลอดการปลอมแปลงและดิจิทั ลปริ นติ งโซลูชั่นบนฐานนวัตกรรมสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสิ่ งพิมพ์ ครบวงจร (RE-UPSKILL) สร้างนวัตกรรมกาวลา นาสมัย
เปนผู้นาธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปลอดการปลอมแปลงและดิ จิทัล ปรินติงโซลูชั่นบนฐานวั นธรรมองค์กรเปนสุข
พันธกิจ

การปรับและพั นาโครงการ
สร้างงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพือ่
รองรับการพั นาสมรรถระ
PEOPLE Reskill & Up skill
ตามมาตรฐาน 4HRs

การพั นาและเสริมสร้าง
สมรรถนะของบุคลากรโรงงานไพ่
โดยการจัดทาระบบพั นา
สมรรถนะ PEOPLE Reskill &
Upskill ตามมาตรฐาน 4HRs

3 การเสริมสร้างสมรรถนะแก่
บุคลากรอย่างเชี่ยวชาญ นการ
ควบคุมและพั นาระบบการ
ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไพ่

4 การพั นาและยกระดับการ
สื่อสารดิจิทลั เทคโนโลยี เพื่อ
นามา ช้ นการจัดทาฐานข้อมูล
บุคลากร

5 การพั นาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ ห้มีความสร้างสรรค์เพื่อการปรับ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรสิง่ พิมพ์ปลอดการ
แปลงสู่การเปนผู้นานวัตกรรมสิง่ พิมพ์
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและ
ดิจิทลั ปรินดิงโซลูชั่นสร้างสรรค์

เป้าหมายการพั นาทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานไพ่ตามนโยบาย ปี แบ่งเปน ระยะเป้าหมาย
เป้าหมายปีที่ ปี
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ ย นแปลง AA-S-K ตามแนวทางการ พั นาสมร รถนะ
PEOPLE Reskill & Upskill ตามมาตรฐาน 4HRs สู่ ก ารเป น
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงดิ จิ ทั ล ปริ นดิ งโซลู ชั่ น เป น
เลิศ
เป้าประสงค์ ( )เพื่อส่งเสริมและพัฒนานโยบายและระบบบริ ห าร
จัดการที่จะส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุ ค ลากร พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิต และการสื่อสารองค์กรที่ดี
(2)เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมี ส มรรถนะด้ า นเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ ด้ า นการตลาด และด้ า นการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่
สอดคล้องกับแผนพั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ ปี บนพื้ น ฐานการสร้ า ง
ทัศนคติและการตระหนักรู้ในการเป็นองค์กรชั้ น นํ า สิ่ ง พิ ม พ์ และมี
ทักษะและองค์ความรู้ก้าวนําด้านเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ AA-S-K
( )เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องบุ ค คลากรสู่
บุคลากร

เป้าหมายปีที่ ปี
ทรัพยากรมนุษย์(UPRESKILL)เปน องคาพยพ ที่มีความเปนเลิศ ด้าน
บุคลากรเทคโนโลยี สิ่งพิมพ์ ปลอดการปลอมแปลงและ
ดิจิทัล ปรินดิงโซลูชั่น

3 เป้าหมายปีที่ ปี
ทรัพยากรมนุษย์มีสมรรถนะ
ครบวงจร เปนผู้นาสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ก้าวนา
เทคโนโลยีสิ่งพิม พ์และดิ จิทัล ปรินดิงโซลูชั่นบนพืนฐาน
วั นธรรมเปนสุข

เป้าประสงค์ ( )เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับระบบการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์ สู่ ก ารสร้ า งสรรค์ ก้ า วนํ า เทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้น ดิง้ โซลูชั่น
(2)เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับสมรรถนะทรั พยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้
สามารถนําธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามแนวทาง
พั ฒ น าสมรรถนะ PEOPLE Reskill & Upskill ตาม
มาตรฐาน 4HRs
( )เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับวัฒนธรรมองค์ ก รเป็ น สุ ข บน
พื้นฐาน “สมรรถนะดี คุณภาพชีวิตดี เพื่องานสิ่งพิมพ์ที่ดี”

เป้าประสงค์ ( )เพื่อ พัฒนาระบบสมรรถนะ AA-S-K อย่างครบ
วงจร Reskill & Upskill ให้เป็นฐานการสนับสนุนการเป็น
องค์กรต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งพิ มพ์ปลอดการ
เปลี่ยนแปลง
(2)เพื่อ พัฒนาทระพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานการสนับสนุนการให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งพิม พ์ (จัดการความรู้
และถอดบทเรียน AA-S-K )
( )เพื่อเสริมสร้างงานบริหารจั ดการทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐาน
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรเป็นสุข

ที่มา: โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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2.2.7 แผนการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่
การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่สำคัญ ของ โรงงานไพ่ นั้น ยังได้มีการนำเอาแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2564 มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเป็ นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร อัน จะนำไปสู่การกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในลำดับถัดไป
ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น ส่วนใหญ่เป็น
ความเสี่ยงที่เหลื ออยู่จากปัจจัยเสี่ยงในปี 2563 จำนวน 2 ประเด็น ความเสี่ยง และมีปั จจัยเสี่ ยงใหม่จากบริบทที่
เปลี่ยนไปอีก 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นความเสี่ยงดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงโรงงานไพ่

2561

2562

2563

2564

กาไรสุทธิต่ากว่าเป้าหมาย

5 x 3 = 15

5 x 3 = 15

5 x 5 = 25

5 x 5 = 25

รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่ากว่าเป้าหมาย

5 x 5 = 25

5 x 5 = 25

รายได้ไพ่นอกสัมปทานอาจไม่เปนไม่ตามเป้าหมาย

5 x 5 = 25

4 x 3 = 12

การบริหาร คชจ.ขายบริหาร สูงกว่าเป้าหมาย
การบริหารต้นทุนไพ่ และสิ่งพิมพ์ ไม่เปนไปตาม
แผน

2x1=2

(ต้นทุนไพ่)
(ต้นทุนสิ่งพิมพ์)

การดาเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด ไม่เปนไปตามแผน

2x1=2
4 x 5 = 20

4 x 5 = 20

5x1=5

5 x 5 = 25

การพั นารูปแบบการจาหน่ายไพ่ไม่เปนไปตามเป้าหมาย

5 x 5 = 25

ก ระเบียบข้อบังคับไม่สนับสนุนต่อการดาเนินงาน

5 x 5 = 25

4x2=8

การเปลี่ยนแปลง Digital Transformation เพื่อยกระดับ
ความสามารถ นการแข่งขันอาจไม่เปนไปตามเป้าหมาย

5 x 5 = 25

3x1=3

การสรรหาและลงนามผู้รับผลประโยชน์จากการจาหน่ายไพ่ไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด

3 x 4 = 12

โครงการลงทุนก่อสร้างอาคารจัดหาและติดตังเครื่องจักร

5 x 5 = 25

การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เปนไปตามเป้าหมาย

4 x 5 = 20
4 x 5 = 20

แผนภาพแสดงแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564
ที่มา: โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากของโรงงานไพ่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่คงเหลือจากปีก่อนหน้าที่ผ่านมา
ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงกำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมาย และปัจจัยเสี่ยงโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
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2.2.8 สถานภาพองค์กร (Position Organization)
โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กรมสรรพสามิตถูกจัดให้อยู่ในรัฐวิสาหกิจกลุ่ม C ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันจะเห็นได้ว่าในด้านของคะแนนรวมโรงงานไพ่อยู่ในอันดับที่ 15 จาก
21 หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่ ม เดี ยวกัน ซึ่ง ลดลง 9 อัน ดั บ จากการจัดอั น ดับ ในปี 2562 รายละเอีย ดตามตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2559-2563
รายชื่อ
2559
2560
2561
2562

2563

องค์การคลังสินค้า

1.9426

2.7741

2.5207

2.1689

2.5621

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

3.1041

2.8749

2.7668

2.6476

2.0752

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

3.7265

3.7170

3.7538

3.9523

3.3701

องค์การสะพานปลา

2.1292

2.7134

2.7340

2.9292

3.6945

การรถไฟแห่งประเทศไทย

1.8882

1.8726

1.8996

3.0814

1.7096

สถาบันการบินพลเรือน

2.9259

2.9196

2.6603

3.2473

3.0831

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

2.6353

3.5178

3.2474

3.3811

3.2284

องค์การสวนสัตว์

3.1175

3.2771

3.4210

3.5392

3.2323

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2.0060

2.9420

3.0610

2.9506

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.3968

2.3421

3.9306

2.1837

2.2556

สำนักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

3.8309

2.9662

2.4168

3.3196

3.4902

การกีฬาแห่งประเทศไทย

3.4683

3.7879

3.6239

4.1134

3.7591

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

3.4509

3.5682

3.8348

4.0667

3.6104

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด

4.0207

4.1683

4.3356

4.4769

องค์การจัดการน้ำเสีย

3.5894

3.3993

3.1901

4.0646

3.5278

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

2.3944

2.4217

2.3222

2.4261

2.1254

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

2.4538

2.6759

3.3937

3.7833

2.8229

โรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.5741

3.6612

3.6359

2.4651

3.1908

องค์การตลาด

2.3005

2.3927

2.8523

2.7335

2.9342

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

3.4428

2.9253

2.7289

1.3408

2.1562

การยางแห่งประเทศไทย

2.8422

3.3460

2.9573

3.0183

2.8850

โดยพบว่า มีรัฐวิสาหกิจที่เริ่มเข้ามาดำเนินงานธุรกิจงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเช่นเดียวกับ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต คือ โรงพิมพ์ตำรวจ ในการนี้ การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสในการร่วมพัฒนาการ
ดำเนินงาน (Synergy) และเป็นอุปสรรคจากการมีคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
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2.3 บริบทของอุตสาหกรรมและตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
2.3.3 ภาพรวมธุรกิจการ ห้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ทั่วไป
• ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

Global Security Printing Market
50

billion US$

40

36.59

38.54

31.32

32.99

34.74

40.59

2019

2020

2021

2022

2023

2024

42.75

45.03

2025

2026

30
20
10
0

รูปภาพแสดงมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทัว่ โลก5
คาดการณ์ มูลค่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก ในปี 2569ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 31.32พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ทั่วโลก
ตั้งแต่ปี 2564ถึง 2569 (2021-2026) จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมี CAGR
ที่เท่ากับร้อยละ5.32ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผลมา
จากการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับมีการทำการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มขึ้นของ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้าหรูหรา(luxury goods) อันนำไปสู่การป้องกันสินค้า
ปลอมแปลงจากผู้ผลิต ความนิยมในการการซื้อขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทำให้ความ
ต้องการในสิ่งพิมพ์ประเภท National ID ePassportฉลากต่างๆ มีมากขึ้น เป็นต้น
อ้างอิงข้อมูลจาก Smithers Pira พบว่า ทวีปเอเชียที่มีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
สูงที่ สุ ด เท่ ากับ ร้อยละ 50 (ข้อมู ล ณ ปี 2556) และถูกคาดการณ์ ว่าภายในปี 2561 จะมี สั ด ส่ว นของมู ล ค่าตลาด
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เท่ากับร้อยละ 55 (ในขณะที่ Western Europe, Eastern Europe และ US จะมี
สัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10)
สาเหตุหลักที่ทำให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาดเอเชียนั้นเป็นเหตุผลเนื่องจาก
ในทวีปเอเชียมีจำนวนประชากรที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย ทำให้มีความต้องการสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงในสัดส่วนร้อยละ 19 และร้อยละ 18 ตามลำดับจากทั้งหมดร้อยละ 50 และเป็นที่น่าแปลกใจ
ว่าในประเทศแถบ Africa นั้นมีอัตราการเติบโตของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5

Knowledge Sourcing Intelligence
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ถึงร้อยละ 9.6 ทั้งนี้เป็นเหตุผลมาจากความนิยมในการย้ายถิ่นฐาน อันนำมาซึ่งการเปลี่ยน National ID Card รวมถึง
การพัฒนาด้าน financial infrastructure ที่ไม่หยุดยั้งอันส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสินค้างานพิมพ์ให้มีคุณภาพและ
ยากแก่การปลอมแปลง เป็นต้น

รูปภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภูมภิ าค 6

หากพิจารณาถึงประเภทของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลกที่มีนัยสำคัญทั้ง 7 ชนิด อันได้แก่
ธนบัตร เช็ค ตั๋ว แสตมป์ บัตรชำระเงิน บัตรประชาชน และ brand protectionจะพบว่าธนบัตร บัตรประชาชน และ
แสตมป์ เป็นสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นลำดับต้นๆ ของโลกและมีความต้องการ
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแต่ละประเภท
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558และ ปี พ.ศ. 2563จะเห็นว่า สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
คือ แสตมป์ ตั๋ว และ brand protection

รูปภาพแสดงอัตราส่วนประเภทของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลกที่มีนยั สำคัญทั้ง 7 ชนิด7
6Smithers Pira
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เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ตาม
พิกัดศุลกากรประเภท 4907 (อาทิ แสตมป์ ใบสต็อก ใบหุ้น พันธบัตร ใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน สมุดเช็ค และอื่นๆ)พบว่า
ในช่วงปี 2017-2020 มูลค่าการส่งออกของสินค้าประเภทดังกล่าวมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ ร้อยละ 20.05
ซึ่งมูลค่าการส่งออกของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงส่วนใหญ่ นั้นมาจากประเทศทางแถบเอเชีย โดยประเทศที่นำเข้า
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจากไทยสูงสุด 3 อันดับแรกในปี 2020 ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ฮ่องกงและสิงคโปร์ตามลำดับ

Millions

มูลค่าการส่งออกสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของประเทศไทยยังประเทศแถบเอเชีย (หน่วย: ล้านบาท)
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มูลค่าการส่งออก(FOB) สินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของประเทศไทย
ไปยังประเทศแถบเอเชียปี 2017- 20208

สำหรับประเทศไทย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงถือเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการน้อยรายเนื่องจากเป็นงาน
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ชั้นสูงต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลงรวมถึงต้องใช้เงินลงทุนในธุรกิจ
ค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีผู้เล่นหลักซึ่งเป็นบริษัทเอกชนอยู่เพืยง 3 ราย ได้แก่ 1)บริษัทจันวาณิชย์ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้งจำกัด 2)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) 3) บริษัททีบีเอสพีจำกัด (มหาชน)อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดจะมีผู้แข่งขันน้อยราย
แต่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวจัดเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีประสบการณ์การให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอมแปลงมาอย่าง
ยาวนานให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่หลากหลายและมีเทคโนโลยีการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ทันสมัย
ปัจจุบัน แต่ละบริษัทต่างมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการป้อมกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพ
รวมทั้งยังขยายธุรกิจที่รองรับความต้องการของตลาดรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพื่อก้าวสู่การ
ให้บริการป้องกันการปลอมแปลงอย่างครบวงจร โดยตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ และบริการที่ บริษั ทเอกชนได้พั ฒ นาและ
รองรับการให้บริการสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
o สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง อาทิ ใบหุ้นประกาศนียบั ตรคูปองเงินสดตราไปรณียบัตรสมุดเงิน
ฝากธนาคารเอกสารสารทางการเงินบััตรกำนััลแทนเงิินสดแสตมป์ พาสปอร์ต เป็นต้น
o แบบฟอร์มธุรกิจและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ อาทิ ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่างๆสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ
แผ่นพับ One-Part Mailer ซองเงินเดือน และเอกสารเชิงพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น
o บัตรพลาสติก อาทิ Chip Card, Payment Card, Member Card และ Smart Card
o บริการพิมพ์ข้อมูลพับบรรจุซอง และส่งทางไปรษณีย์ (Data Printing, Envelopingand Mailing Service)
7Smithers Pira
8กรมศุลกากร,รายงานสถิติการนำเข้า-ส่งออก(HS-Code:

4907)
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o บริการบริหารจั ด การคลั งเอกสารและอุ ป กรณ์ อย่ างครบวงจร อาทิ ให้ คำปรึกษาด้ านสิ่งพิ ม พ์
ออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิตการจัดหาจัดซื้อการควบคุมคุ ณภาพของงานการจัดเก็บรักษาการจัดเก็บ
ข้อมูล (Database) และการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
o ฉลากป้องกันการปลอมแปลงและบรรจุภัณฑ์ พ่วงด้วย ระบบติดตามและตรวจสอบสถานะ (Track
& Trace Solution) และระบบตรวจสอบรับรองสินค้า (Authentication)
o บริการแพลตฟอร์มโซลูชั่น อาทิ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัย และ IoT (Internet ofThings) เป็นต้น

2561

2562

2563

2,534.18

2,854.97

2,149.02

2561

2562

2563

1,263.80

2,364.02

1,640.97

Products & Services

Technologies

2561

2562

2563

3,517.88

3,612.67

2,683.85

รูปภาพตัวอย่างผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
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ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งปลอดการปลอมแปลงที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจาก
โรงงานไพ่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหลัก พบว่า โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่
ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปนั้น มีแนวโน้มที่จะพัฒนาการให้บริการสู่งานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเช่นกัน ปัจจุบัน โรง
พิมพ์ตำรวจ ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับจ้างพิมพ์ ให้บริการตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์จัดทำอาร์ตเวิรค์ ทำแม่พิมพ์
ทำปรู๊ฟพิมพ์ระบบออฟเซ็ททั้งระบบป้อนม้วนและป้อนแผ่นควบคู่กับการพิมพ์ระบบดิจิตอลคุณภาพสูงจนกระทั่งเข้า
เล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป 9ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่โรงงานไพ่จะเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากโรง
พิ่มพ์ภาครัฐที่จะเข้ามาสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด และแสวงหาลูกค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต
• ธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมู ล ผลประกอบการของบริษั ท ให้ บ ริการทางด้ า นการพิ ม พ์ ชั้ น นำที่ มี การ
ดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหุ้น (NYSE) พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไปส่วนใหญ่ อยู่
ในลักษณะคงที่ไม่มีการเติบโตตลอด 10 ปี ดังรูป และจะมีเพียงบางบริษัทที่ มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่า บริษัทรายใหญ่มีการเติบโตที่มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีฐานลูกค้าที่ชัดเจน
และอิงการเติบโตกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งทำให้บริษัทสิ่งพิมพ์เหล่านั้นสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทคู่คา้ ได้

ผลการดำเนินงานของบริษัทให้บริการสิ่งพิมพ์ชั้นนำระดับโลก

จากการวิเคราะห์สภาพแนวโน้มเศรษฐกิจของธุรกิจสิ่งพิมพ์ จากบริษัทสิ่งพิมพ์ชั้นนำของโลกข้างต้นนั้น จะ
เห็ น ได้ ว่ า ธุ รกิ จ การให้ บ ริก ารสิ่ ง พิ ม พ์ ในปั จ จุ บั น ที่ ยั ง ดำเนิ น การได้ ดี แ ละมี ก ารเติ บ โตจะเป็ น ธุ รกิ จ ประเภทการ
ดำเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ตัวอย่างเช่น MCC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์จำพวก ฉลาก และบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งงานพิมพ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมการผลิต เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
เป้าหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต หรือ Deluxe ที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง เช็คเงิน สด ซึ่งปั จจุ บั น ถึงแม้ จะมี แนวโน้ ม การใช้ เช็ คเงิน สดลดลง แต่ Deluxe ยังคงมี ผ ล
ประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Deluxe ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้บริการทางการเงินในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อทดแทนการใช้เช็คเงินสดที่ลดลง ดังนั้นจึงสรุป ได้ว่า การให้บริการสิ่งพิมพ์ที่ควรเป็นหน่วยงานสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต เพื่อให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้นขยายตัวตามอุตสาหกรรมนั้นๆ
9รายงานประจำปี

2563, โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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อุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการคาดการณ์ของ Smithers Pira พบว่า
มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 1.3โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
จาก 818 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 เป็น 874 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้แรงหนุนจาก
การเติบโตของบรรจุภัณฑ์และฉลากรวมถึงการพิมพ์ระบบดิจิทัลมากที่มาแทนที่การพิมพ์แบบอะนาล็อกอย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาถึงแนวโน้มด้านปริมาณการพิมพ์ จะพบว่า ปริมาณการพิมพ์ทั่วโลกในปี 2567 จะยังคงที่โดยมีปริมาณ
เท่ากับ 49.5 ล้านล้านแผ่น(A4) ต่อปี แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในอนาคตความต้องการในอุตสาหกรรมนั้นอาจ
ไม่เพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ยังคงเติบโตต่อได้ ก็คือ ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ (value-adding) จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการพิมพ์
สำหรับประเทศไทย ธุรกิจสิ่งพิมพ็ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นลำดับต้นๆ จากภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จ รวมถึง กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิด จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Disruption) และพฤติ กรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ ลูกค้าต้องการสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น อาทิความรวดเร็ว
ในการให้บริการ ความหลากหลายของสินค้า รวมถึงช่องทางการให้บริการที่หลากหลายผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
ปั จ จั ย ที่ กล่ าวมาข้างต้ น สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า ผู้ ป ระกอบการในธุ รกิจ สิ่ งพิ ม พ์ ต้ อ งมี การปรับ ตั ว ให้ เข้า กับ กระแสการ
เปลี่ ย นแปลงในตลาดเพื่ อสร้า งความอยู่ รอดในอนาคต อ้ างอิ ง ข้อมู ล บทสั ม ภาษณ์ นั กวิช าการและนั กบริหารใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 10ได้ระบุถึงกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความอยู่รอดในธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ตามแนวโน้มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 10 s-curve11 ไว้ดังนี้
o Products & market diversified ด้วยการใช้เทคโนโลยีเช่นสิ่งพิมพ์และสินค้าที่เป็น AI หรือ IoT จาก
อุตสาหกรรมผลิตใหม่ๆการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย แทนการรับจ้างพิมพ์งานเอกสาร
แบบเดิมๆ
o ผลิต Digital contents ทางการศึกษาที่กำลังปรับสู่กระบวนการเรียนการสอน online เพิ่มมากขึ้น
o สื่อหนังสือวารสารและหนังสือพิม พ์ควรมุ่งผลิตเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่ เป็น ประโยชน์และน่ าสนใจหรือ
ใช้Print-on-demand ในการผลิต
o ธุรกิจการพิมพ์บางส่วนและบริษัทโฆษณาควรหันไปสร้างสื่อชนิดอื่นนอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและ
นอกสถานที่มากขึ้น อาทิ สื่อคุณภาพด้วย VR ที่เป็นภาพเสมือนจริงและ AR ที่เป็นภาพผสมผสานแบบ
360 องศา
o โรงพิ ม พ์ ทั่ ว ไปควรเสาะหาตลาดหาลู ก ค้า เฉพาะกลุ่ ม (Niche) ให้ พ บ พร้อ มสร้า งความโดดเด่ น 3
ประการ อันได้แก่ 1) นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี (Innovative Technology) 2) สร้างความแตกต่าง
จากผู้ประกอบการรายอื่น (Differentiation) และ 3) สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว (Uniqueness)

10อุตสาหกรรมการพิมพ์และสื่อจะปรับตัวอย่างไรจากผลกระทบของ

Disruptive Technology และ Disruptive
Innovation,https://www.matichon.co.th/article/news_987159
11 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือS-Curve หมายถึง อุตสาหกรรมที่มก
ี ลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิมทีม่ ีศักยภาพในการต่อ
ยอด (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
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2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในการวิ เคราะห์ อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ธุ รกิ จ สิ่ งพิ ม พ์ ทั่ วไปและสิ่ งพิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงนั้ น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงงานไพ่มากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
กระดาษ และสิ่งพิมพ์ จากรายงานภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดว่า
ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศ
ขณะเดี ยวกันบรรจุภั ณ ฑกระดาษในยุ ค New Normal จะขยายตั วคอนขางมากและยั งไดอานิ สงสตามการใชงาน
สำหรับสงสินคาทางออนไลน โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมดังกล่าวในไตรมาสที่ 1/2564 สามารถสรุปได้ดังนี้
• การผลิตในกลุมเยื่อกระดาษและกระดาษในไตรมาสที่ 1 ปี 2564เพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก
กลุ่มเยื่อกระดาษกระดาษแข็งกระดาษลูกฟูกกระดาษพิมพเขียนและกลองกระดาษลูกฟูกยกเวนกระดาษ
คราฟต์ โดยการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุ มกระดาษแข็งกระดาษคราฟต และกระดาษลูกฟูก ล้ วนเป็นผลมาจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลองบรรจุภัณฑ ซึง่ สำหรับการสงของทางออนไลนในยุคปจจุบันที่มีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19
• การส่งออกเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 1 ป 2564มีมูลคาการสงออกรวม 538.71 ลาน
เหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 2.71 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพี่มขึ้นรอยละ 9.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นผลมาจากการส่งออกเยื่อกระดาษที่เพิ่มสูงขึ้น
• การนำเขาเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคาการนำเขารวม 787.68 ลาน
เหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อน รอยละ 12.21 จากกลุ มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ กระดาษ และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.48 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของเยื่อกระดาษและเศษกระดาษและสิ่งพิมพ์ โดย
สาเหตุ ของการนำเข้าที่ เพิ่ ม ขึ้น มาจากตามความตองการใชผลิ ตภัณ ฑกระดาษในประเทศเพิ่ มสู งขึ้นมาก
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑกระดาษเนื่องจากแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตปรับเปลี่ยน
ไป

รูปภาพแสดงผลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ12
12สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(สศอ.), The Office of Industrial Economics
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การสงออก-นำเขาเยื่อกระดาษกระดาษและสิ่งพิมพ13

2.3.5 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากภาพรวมธุรกิจการ
ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ทั่วไปและภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ในส่วนนี้จะทำการศึกษาและพิ จ ารณาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม มีผลต่อการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภาพ และ
สามารถสร้างจุดแข็งให้แก่โรงงานไพ่ได้
• เทคโนโลยีด้านการพิมพ์และโซลูชันการพิมพ์แบบดิจิทัล
เทคโนโลยีที่ส่วนการพิมพ์โรงงานไพ่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์อ๊อฟเซ็ท (Offset Printing)
ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารพิ ม พ์ โดยใช้ แม่ พิ ม พ์ เช่ น เดี ย วกับ เทคนิ คการพิ ม พ์ ร่ว มสมั ย อื่ น ๆ เช่ น การพิ ม พ์ เลตเตอร์เพรส การ
พิมพ์Flexographic อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจสิ่มพิมพ์เป็นอย่าง
มาก และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จะพบว่า ผู้ ประกอบการในธุรกิจสิ่งพิมพ์นิยมใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า
ดิจิทัล พริ้นท์ติ้ง (Digital Printing) โดยรูปแบบการพิมพ์ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่อาศัยแม่พิมพ์ หรือการ
ทำเพลท เป็นการพิมพ์ที่ใช้การต่อพ่วงเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยเครื่องพิมพ์จะรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์
แล้วพิมพ์ออกมาสามารถพิมพ์ได้หลากหลายเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละใบพิมพ์ได้พิมพ์โดยตรงจากไฟล์ เหมาะสำหรับ
การพิ ม พ์ ต ามจำนวนที่ ต้ องการใช้ งานจริง (Print on Demand) สำหรับ งานพิ ม พ์ ที่ นิ ย มด้ วยระบบดิ จิ ต อล อาทิ
นามบัตรใบปลิวแผ่นพับสมุดหนังสือปฏิทินการ์ดเชิญตามวาระสำคัญ สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ป้ายแท็กสินค้า เป็นต้น
จากหารศึกษารูปแบบการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing) พบว่า รูปแบบของระบบพิมพ์ดิจิทัล ที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันนั้น มี 2ประเภทหลักๆด้วยกัน ได้แก่
1) การพิมพ์ แบบหมึกพ่ น/Inkjet : เป็นระบบงานพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์แบบพ่ นหมึก (Inkjet) โดย
กระบวนการทำงานหลักคือการพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็กๆลงบนกระดาษเพื่อสั่งพิมพ์ตัวเครื่อง
13ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงพาณิชย์
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จะคำนวณตำแหน่งจุดของภาพรวมและพ่นสีหมึกที่ประมวลผลไว้อย่างแม่นยำตามรูปแบบไฟล์
งานที่ใส่เข้าไป ทำให้ภาพออกมาชัดเจ่นและคมชัดจุดเด่นของ Inkjet คือ สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้ง
งานขนาดเล็กและงานขนาดใหญ่ไม่จำกัดขนาดบนดระดาษเหมาะสำหรับนำมาใช้ทั้งงานภายใน
และงานภายนอกอาคาร เช่น ป้ายแบรนด์เนอร์ โปสเตอ ร์ป้ายโฆษณา บิลบอร์ด ตลอดจนงาน
พิมพ์ตกแต่งตามอีเว้นท์ต่างๆ เป็นต้น

เครื่องพิมพ์ Inkjet

2) การพิมพ์แบบ Digital Offset: เป็นระบบงานพิมพ์ที่เหมาะกับการพิมพ์จำนวนน้อย (Print on
Demand) และใช้กระดาษมาตรฐานที่ไม่ใหญ่เกินกว่าขนาดA3 สามารถพิมพ์ตั้งแต่งาน 1 แผ่น
ได้เลยเหมือนสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่หากพิมพ์ครั้งละจำนวนมากเช่น 1,000 แผ่นขึ้นไป
ความคุ้มค่าจะไม่ดีเท่าระบบออฟเซ็ต ปัจจุบัน เทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตอลได้พัฒ นาความ
คมชัดขึ้นจนมีคุณ ภาพใกล้เคียงกับ ระบบออฟเซ็ตสำหรับงานพิมพ์ ที่นิยมใช้กับ Digital Offset
ได้แก่เอกสาร, รายงาน, ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, นามบัตร, ใบปลิวเป็นต้น

เครื่องพิมพ์ Digital Offset
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นอกจากเทคโนโลยีรูปแบบการพิมพ์แบบ Digital Pritining แล้ว Digital Solution เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่
ผู้ให้บริการงานพิมพ์นิยมนำมาให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้คู่ค่าสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์งาน
พิมพ์ไปใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดหรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเป็นการให้บริการงานพิมพ์ที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน
บนระบบดิจิทัลรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านการให้บริการที่ครบจบในที่เดียว (One Stop
Service) โดยรูปแบบดิจิทัลโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ นั้นมีอยู่หลากหลายตั้งแต่การให้บริการการ
ออกแบบ การสั่งซื้อสินค้า การดำเนินการผลิ ต การควบคุมคุณ ภาพของสินค้า การจัดเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมู ล
(Database) ไปจนถึงการกระจายสินค้าและส่งมอบงานพิมพ์ สำหรับ ตัวอย่างเทคโนโลยี หรือระบบซอฟแวร์ที่ถูก
นำมาใช้เพื่อรองรับการให้บริการข้างต้น นั้นมีหลายประเภทอาทิ Web to print, Reordering/EDI(Electronic Data
Interchange: EDI), Inventory management, Digital art storage และเว็บไซต์ร้านค้า เป็นต้น

ตัวอย่างการให้บริการงานพิมพ์ดิจทิ ัลแบบครบวงจร (Onestop service) ของผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งพิมพ์

• เทคโนโลยีการพิมพ์ และโซลูชั่นสำหรับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
การพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) มีลักษณะที่แตกต่างจากงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป
เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น หมึกพิ มพ์ ชนิ ดพิ เศษกระดาษพิ เศษฟอยล์โฮโลแกรมรวมถึงกระบวนการออกแบบ เป็ นต้ น ทั้ งนี้ หาก
พิจารณาถึงระดับการสร้างเทคโนโลยีปลอดการปลอมแปลงบนสิ่งพิมพ์ จะสามารถออกได้ 4ระดับโดยจำแนกตาม
ระดับการความยากในการปลอมแปลงจากน้อยไปหามาก ได้ดังนี้
1) Overt: คือ เทคโนโลยีที่สามารถมองเห็น ได้ด้วยตาเปล่า เช่น ลายน้ำ (Watermarks) ลวดลายที่
ประกอบด้วยลายเส้นอย่างน้อย 2 เส้นที่ประสานสอดกัน (Guilloche) หมึกเปลี่ยนสี (Color-shift
ink) โฮโลแกรม (Hologram) การพิมพ์เส้นนูน (Intaglio) และลักษณะที่ทำให้ร่องรอยการเปิดหรือ
ใช้สินค้าแล้ว (Tamper-evident void) เป็นต้น
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Guilloche

Hologram

Tamper-evident void

2) Semi-covert:คือเทคโนโลยีที่อำพรางสายตาบางส่วนต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นเข้ามาช่วย
เช่ น การพิ ม พ์ รหั ส แท่ งหรือคิ วอาร์โค้ด (Barcode/QR code) การพิ ม พ์ ตั ว อั กษรขนาดเล็ ก มาก
(Microtext) การใช้หมึกพิมพ์เรืองแสงได้เมื่อถูกฉายด้วยรังสียูวีหรืออินฟราเรด (UV/IR inks) การ
ใช้หมึกที่เปลี่ยนสีด้วยความร้อน (Thermochromic inks) เป็นต้น

Microtext

QR code

Thermochromic inks

UV ink

3) Covert :คือเทคโนโลยีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์โดยเฉพาะในการ
ตรวจจับ ต้องใช้อุปกรณ์โดยเฉพาะในการตรวจจับ (Field detection)เช่นการทำเครื่องหมายทาง
เคมีที่มีการเข้ารหัสเฉพาะตัวและนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุที่ติดฉลากเพื่อให้สามารถระบุ
อั ต ราส่ ว นของส่ ว นผสมในวั ส ดุ นั้ น (Taggants) การเก็ บ ข้อ มู ล หรือระบุ ข้อ มู ล ต่ างๆ โดยอาศั ย
คลื่นวิทยุ (RFID) เป็นต้น

Taggants

RFID
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4) Forensic คือ เทคโนโลยี ป้องกัน การปลอมแปลงที่มีการซ่อนเร้น ระดับ สูง ต้องใช้เครื่องมือ อาทิ
กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง และวิธีการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น การทำเครื่องหมายทาง
นิติวิทยาศาสตร์ในการกำหนดลำดับ รหัสพันธุกรรมซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ (DNA taggants)
นอกจากคุณลักษณะด้านการป้องกันการปลอมแปลงบนสิ่งพิมพ์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว การนำเทคโนโลยีและ
พัฒนาโซลูชั่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่สำคัญ กล่าวคือ เป็นการช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ ลดโอกาสที่จะปลอมแปลงสินค้าดังกล่าว และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สำหรับตัวอย่าง
ของเทคโนโลยีและโซลูชั่นในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่พบได้ในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบติดตามและตรวจสอบ
สถานะ (Track & Trace Solution) และระบบตรวจสอบรับรองสินค้้า (Authentication)

Secure track and tracesolutions14

14

Introducing secure track & trace, SICPA
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2.4 บริบทของอุตสาหกรรมและตลาดไพ่
จากแนวโน้มธุรกิจการพนัน จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี
2019 ตลาดการพนันทั่วโลกมีมูลค่าเท่ากับ 458 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งในช่วงปี 2003 –2019 อุตสาหกรรม
การพนันทั่วโลกมีอัตราการเติบ โตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 3.53 อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์โรคระบาด
COVID-19 มีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 ตลาดการพนันทั่วโลกจะมีมูลค่าลดลงมาอยู่ที่ 421 พันล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐและรายได้โดยรวมของอุตสาหกรรมพนันโลกจะตกลงไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50

แผนภาพแสดงมูลค่าของอุตสาหกรรมการพนันทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2003 - 2019

ทั้งนี้ แม้ว่ามูลค่าตลาดการพนันทั่วโลกจะหดตัวลงในปี 2020 แต่เมื่อวิเคราะห์ที่ตลาดการพนันออนไลน์ทั่ว
โลก กลับพบว่ามีผลกระทบเป็นไปในทางตรงข้าม ซึ่งตลาดการพนันออนไลน์ในช่วงก่อน COVID-19 มีมูลค่าร้อยละ
13.19 ของตลาดการพนันทั่วโลก แต่หลังจากที่มีการระบาดของ COVID-19 พบว่า ตลาดการพนันออนไลน์มีความ
นิยมมากยิ่งขึ้น และภายใน 1 เดือนหลังจากนั้น ตลาดการพนันออนไลน์ มีมู ลค่าสูงขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 15.26 ของ
ตลาดการพนันทั่วโลก โดยคาดว่าตลาดกลุ่มนี้จะขยายตัวขึ้นจากมูลค่า 58.9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2019
เพิ่มเป็น 66.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ภายในสิ้นสุดปี 2020 ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของโรงงานไพ่
เพราะการเล่นไพ่พนันในรูปแบบออนไลน์นั้น บ่อนคาสิโนทุกแห่งก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้ไพ่จริงในการเล่นดังเดิม
เพื่อให้ผู้เล่นไม่รู้สึกว่ากำลังเล่นการพนันอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกตั้งค่าขึ้นมาโดยบ่อนคาสิโน
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แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าของตลาดการพนันออนไลน์ทั่วโลก ในช่วงก่อนและหลัง COVID-19

จากข้อมู ลของ Bloomberg ระบุว่า มูล ค่าของอุตสาหกรรมไพ่ทั่ วโลกมีแนวโน้ มปรับ ตั วเพิ่ มสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2025 อุตสาหกรรมไพ่ทั่วโลกจะมีมูลค่า7.18 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในช่วงปี
2018 –2025 อุตสาหกรรมไพ่ทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 9.00
The global playing cards market
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แผนภาพแสดงมูลค่าอุตสาหกรรมไพ่ทั่วโลก ระหว่างปี 2018 – 2025

ในส่วนของประเทศไทย รายได้ของโรงงานไพ่จากการขายไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิสัมปทาน มีแนวโน้ม
ลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยในปี 2563 รายได้จากการ
ขายไพ่ของโรงงานไพ่ ลดลงมาอยู่ที่ 232.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง ร้อยละ 31.11 จากปีก่อน
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แผนภาพแสดงรายได้ไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ ปี 2555 – 2564 (Q2)

โดย บริษั ทซี .เอส.ไทยเทรดดิ้งจำกัด ผู้ได้รับสัญ ญาให้สิท ธิในการขายไพ่ ในปัจจุบัน มียอดไพ่คงเหลือ ณ
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนรวม 2,499,936 สำรับ ประกอบด้วย ไพ่ไทย 847,220 สำรับ ไพ่ผ่องจีน 18,000
สำรับ ไพ่จีนสี่สี 11,280 สำรับ ไพ่ป๊อกกระดาษ 90,588 สำรับ ไพ่ป๊อกพลาสติก 232,487 สำรับ และไพ่ป๊อกพลาสติก
ขอบทอง 87,495 สำรับ
ทั้งนี้ เมื่ อนำยอดขายไพ่ เฉลี่ยต่อเดือนมาเปรีย บเที ยบกับ ยอดการรับ ซื้ อไพ่ ขั้น ต่ำตามเกณฑ์ ที่ โรงงานไพ่
กำหนด จะพบว่า ยอดขายไพ่เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า ยอดการรับซื้อไพ่ขั้นต่ำ ในทุกรายการ หมายความว่า บริษัท
ซี.เอส.ไทยเทรดดิ้งจำกัด จะมียอดสะสมไพ่คงค้างในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทผู้รับสัมปทานต้อง
ขอชะลอการซื้อไพ่ตามโควต้าออกไป และแม้ว่าบริษัทผู้รับสัมปทานจะชะลอการซื้อไพ่ โดยนำไพ่คงค้างในสต๊อกมา
จำหน่ายแทน ก็จะสามารถจำหน่ายไพ่ตัวเล็กได้อีก 1 ปี ไพ่ป๊อกกระดาษ 6 เดือน ไพ่ป๊อกพลาสติก 10 เดือน และไพ่
ป๊อกพลาสติกขอบทอง 1 ปี
ตารางแสดงจำนวนสำรับขั้นต่ำในการสั่งซื้อไพ่ (ต่อเดือน)
เปรียบเทียบกับยอดขายไพ่เฉลี่ยต่อเดือน (สำรับ) (ข้อมูลเดือนธ.ค. 63 – พ.ค. 64)
(
63 –
183,600

>

146,084

18,000

15,098

52,560

>
>

24,048

>

14,583

)

64

38,748
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STOCK
847,220

(As of May 2021)

VG 333
90,588

11,280

18,000

VG 222
232,487

87,495

แผนภาพแสดงจำนวนไพ่คงเหลือในคลัง ของบริษัทซี.เอส.ไทยเทรดดิ้งจำกัด
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บทที่ 3: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ของโรงงานไพ่ ประจำปี 2564 นี้ ได้ดำเนินงานวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากข้อมูลบริบทที่มีนัยยะสำคัญดังรายละเอียดในบทที่ 2 ที่ผ่านมา โดย
นำข้อมูลบริบทดังกล่าวมาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) เพื่อช่วยให้โรงงานไพ่
สามารถพิจารณากำหนดประเด็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานจากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
สำหรั บ การวิ เคราะห์ เพื่ อ ทบทวนแผนวิ ส าหกิ จ ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มประจ ำปี 2564 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ภาพรวมการประเมินสภาพแวดล้อมภาย นและภายนอก
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเป็นการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของโรงงานไพ่โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในหรือปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆด้านซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์ กรสามารถควบคุมหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
ได้เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยภายนอกจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสภาวะแวดล้อม
ภายนอกอาทิสภาพเศรษฐกิจกฎหมายเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นปัจจัยที่องค์กร
ไม่สามารถควบคุมได้เพื่อที่จะระบุโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
ประเด็นหลักในการพิจารณาเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรมีดังต่อไปนี้
การประเมินปัจจัยภาย น
(1) ด้านการเงิน (งบประมาณรายได้รายจ่าย)
(2) ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากรอุปกรณ์อาคารสถานทีภ่ าพลักษณ์)
(3) ด้า นการบริหารงานและกระบวนการทางาน (โครงสร้างองค์กร/หน่ วยงานภายในการวาง
แผนการติดตามประเมินผลการตัดสินใจการสั่งการการประสานงาน)
การประเมินปัจจัยภายนอก
(1) ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาลหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น)
(2) ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจความต้องการแรงงาน)
(3) ด้านสังคม (ค่านิยมความเชือ่ ความต้องการเรียนรู้)
(4) ด้านเทคโนโลยี
(5) ด้านกฎหมาย
(6) ด้านการแข่งขัน
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3.2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ โรงงานไพ่ ประจำปี 2564
รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Matrix จะใช้วิธีการนำข้อมูลนำเข้าสำคัญ ดังแสดงการวิเคราะห์ในข้างต้น
ทั้งหมด มาใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผ่านการทำงานประสาน (Cross function)
ของ McKinsey 7S และ PESTLE โดยที่ ผ ลจากการวิเคราะห์ McKinsey 7S สามารถพิ จารณาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามแนวทาง SWOT โดยระบุเป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และ
ผลจากการจากการวิเคราะห์ PESTLE Analysis สามารถพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตาม
แนวทางSWOT โดยระบุเป็น โอกาส (Opportunity) และ ภัยคุกคาม (Threat) ดังนั้น สามารถแสดงรายละเอียดผล
จากการ Cross function ตาม SWOT Matrix ได้ดังนี้
3.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภาย นระดับองค์กรสามารถระบุเปนจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังนี
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1 เป็นองค์กรที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง เอื้อประโยชน์ W1 ยังไม่มรี ะบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ต่อการลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ในปัจจุบัน
รูปธรรม: (ยังไม่มโี ครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนา
S2 เป็น หน่ วยงานของรัฐที่น่ าเชื่อถือ และสามารถรับ งาน
นวัตกรรม)
จากรัฐได้โดยตรง
W2 ขาดความชำนาญในการทำตลาดเชิงรุกอาจส่งผลกระทบต่อ
S3 มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี พร้อมด้วยผู้นำองค์กรมี
การปรับตัวทีม่ ีการแข่งขันสูงขึ้นระหว่างภาครัฐและ
วิสัยทัศน์กว้างไกลและพร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้
เอกชน (แผนแม่บท)
การเปลี่ยนแปลง (แผนแม่บท)
W3 สภาพแวดล้อมของโรงงานในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือขยายสายการผลิตโดย
การก่อสร้างโรงงานใหม่จะแล้วเสร็จและเริม่ การผลิตได้ใน
เดือนสิงหาคม 256615
W4 โครงสร้างบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้างบุคคลากรยังที่ไม่จูง
ใจบุคลากรในสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นอาทิงานเทคนิค
การพิมพ์งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์
W5 การบริหารจัดการต้นทุนของโรงงานไพ่ที่ไม่สอดคล้องกับ
การดำเนินธุรกิจทั้งในกลุ่มธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง
W6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับ
รายได้ (SG&A)
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• จุดแข็ง (Strengths) ขององค์กร
S1 เปนองค์กรที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูงเอือประโยชน์ตอ่ การลงทุน นโครงการก่อสร้างอาคาร หม่ นปัจจุบัน
โรงงานไพ่ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มีภาระผูกพันภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าทำให้โรงงานไพ่สามารถกู้ยืนเงิน
เพื่อขยายธุรกิจได้หรือลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้อีกทั้งในอนาคต
โรงงานไพ่มีแผนในการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับโรงงานไพ่และจากกการที่ไม่
โรงงานไพ่ไม่มีภาระหนี้สินก่อนการดำเนินโครงการจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยหลักในการบริหารเงินลงทุนที่มีความ
พร้อม
ปัจจุบัน โรงงานไพ่ได้มีการลงทุน ก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ แห่งใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงานไพ่ รองรับ
การขยายการให้บริการสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยโรงงานแห่งใหม่จะแล้วเสร็จและพร้อมเริ่มการผลิตได้
ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 256616
S2 เปนหน่วยงานของรัฐที่น่าเชื่อถือและสามารถรับงานจากรัฐได้โดยตรง
โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญั ติไพ่พุทธศักราช 2486 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดกรม
สรรพสามิตซึ่งการบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่อันมีอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานกรรมการและรองอธิบดีกรรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่งโดยปัจจุบันมีที่ปรึกษา
กรมสรรพสามิตดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและผู้บริหารกรมสรรพสามิตดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการร่วมกับ
ผู้แทนกระทรวงการคลังและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ
ทั้งนี้ การเป็นหน่วยงานในสั งกัดของกรมสรรพสามิตซึ่งกรมสรรพสามิตเองมีความต้องการงานพิ มพ์เป็ น
จำนวนมากโรงงานไพ่จึงมีความได้เปรียบในการได้รับการจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิตและมีโอกาสในการรับงาน
พิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมาอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้แผนการลงทุนในโครงการขยายธุรกิจใหม่สู่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่มีเป้าหมายในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงประเภทแสตมป์
สรรพสามิต เพื่อรองรับความต้องการแสตมป์สรรพสามิตของกรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
S3 มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีพร้อมด้วยผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและพร้อมขับเคลื่อนองค์กรภาย ต้
การเปลี่ยนแปลง (แผนแม่บท)
โรงงานไพ่ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความสามาถในการปรับตัวพร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง โดยที่ผ่านมา โรงงานไพ่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
และนำองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ทั้งนี้ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีของโรงการ
ไพ่โรงงานไพ่ ได้รับการการันตีด้วยผลรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)ประจำปี 2563ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยรางวัลที่โรงงานไพ่ได้รับจะมีทั้งในระดับองค์กร และระดับผู้นำองค์กร
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ประกอบด้วย(1) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทดีเด่น (2) รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ นายภูมิจิตต์
พงษ์พันธุ์งามผู้อำนวยการโรงงานไพ่
• จุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร
W1 ยังไม่มีระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เปนรูปธรรม: (ยังไม่มีโครงสร้างงานด้านการวิจัยพั นา
นวัตกรรม)
หากพิจารณาถึงการดำเนิ นงานด้านวิจัยและพัฒ นานวัตกรรม พบว่า โรงงานไพ่ยังไม่มีงานด้านการวิจัย
พัฒ นานวัตกรรมที่ชัดเจนนอกจากนี้จากข้อมูลในรายงานทางการเงินของโรงงานไพ่ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของโรงงานไพ่ตั้งแต่ปี 2556 – 2562ยังแสดงให้เห็นว่าโรงงานไพ่ยังไม่มีค่าใช้จ่ายจากการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานไพ่ขาดการพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่
อย่างไรก็ตามในปี 2563 โรงงานไพ่ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์กระประเมิ น
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดการ (enablers) ของรัฐวิสาหกิจรวมถึงจัดทำแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมทั้งระยะ
ยาวและระยะสั้ น และนโยบายด้ า นนวั ต กรรมเพื่ อ เตรีย มรองรับ การพั ฒ นานวั ต กรรมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การ
กระบวนการทำงานและนำไปสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
W2 ขาดความชำนาญ นการทำตลาดเชิงรุกอาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวที่มีการแข่งขันสูงขึนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
ในด้านการทำการตลาดเชิงรุก ของ โรงงานไพ่ ยังพบว่าผลกระทบจากการที่โรงงานไพ่ ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไพ่เป็นสินค้าหลักผ่านรูปแบบสัญญาให้สิทธิมาโดยตลอด ทำให้ในอดีตโรงงานไพ่ไม่ได้ให้ความสำคัญในงาน
การขายและการทำการตลาดทางตรงเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่มีความชำนาญในการทำการตลาดเชิงรุก ที่ต้องอาศัย
งบประมาณ ความสามารถของบุคลากรการตลาด และเครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย โดยพบว่า ข้อจำกัดด้าน
การตลาดปัจจุบัน มีประเด็นสำคัญ ได้แก่
(1) ไม่ มีแผนการตลาดที่ชัดเจน โดยไม่มีการจัดทำแผนการตลาดสำหรับโรงงานไพ่ ที่ ชัดเจนในการ
กำหนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย รวมถึ งกลยุ ท ธ์ ที่ ใช้ ในการเพิ่ ม ยอดขาย จะมี เพี ย งโครงการหรื อ
กิจกรรมทางการตลาดบางกิจกรรมที่ก ำหนดขึ้นไว้ในแต่ละปี อาทิ การสำรวจความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ การออกตลาดเพื่อพบลูกค้าเป้าหมาย
(2) งบประมาณในการตลาดไม่เพียงพอ และไม่มีการกำหนดงบประมาณของส่วนการตลาดและการ
ขายไว้อย่างชัดเจน อาทิ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองลูกค้า
(3) เจ้าหน้าที่การตลาดขาดอำนาจในการตัดสินใจ ในกระบวนการกำหนดราคา เสนอราคา และต่อรอง
ราคา
(4) เจ้าหน้าที่การตลาดยังขาดทักษะด้านการตลาดและการขาย
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W3 สภาพแวดล้อมของโรงงาน นปัจจุบันยังไม่เอือต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือขยายสายการผลิตโดย
การก่อสร้างโรงงาน หม่จะแล้วเสร็จและเริ่มการผลิตได้ นเดือนสิงหาคม 2566
เนื่องจากโรงงานไพ่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจำกัด พื้นที่ส่วนหนึ่งแบ่งเป็นของส่วนผลิตไพ่ ทำให้ พื้นที่ของ
ส่ ว นโรงพิ ม พ์ จึ ง นั บ ว่ า เล็ ก มากเมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณงานที่ ต้ อ งทำในแต่ ปี และไม่ ส ามารถทำงานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภายในส่วนโรงพิมพ์มีระบบระบายอากาศที่ถูกออกแบบไว้ไม่ดี ทำให้กลิ่นสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่
ถ่ายเท ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติง านได้ ดังนั้น หากโรงงานไพ่ต้องการจะขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ในอนาคต
โรงงานไพ่จำเป็นต้องจัดการบริหารพื้นที่เพื่อปัญหาสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์ให้เรียบร้อย เพื่อให้บุคลากรและ
สถานที่ทำงานพร้อมรองรับจำนวนงานพิมพ์ในปริมาณมากให้ได้
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน โรงงานไพ่ ได้มีการจ้างที่ป รึกษาภายใต้โครงการจ้างบริหารอาคารโรงพิมพ์ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต (Project Management Consultants: PMC) เพื่อสำรวจสภาพอาคาร
เดิมในส่วนของโครงสร้างสภาพทางสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบปรับปรุงอาคารเดิม
รวมทั้งออกแบบอาคารใหม่ ซึ่งทำให้โรงงานไพ่ สามารถเพิ่มปริมาณเครื่องจักรเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น มี
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒ นาทิศทางการดำเนินงานของ
องค์กรสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยโรงพิมพ์ใหม่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564 และ
พร้อมเริ่มการผลิตจริงในเดือนสิงหาคมปี 2566
W4 โครงสร้างบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้างบุคคลากรยังที่ไม่จงู จบุคลากร นสาขาเ พาะทางที่จำเปนอาทิงาน
เทคนิคการพิมพ์งานวิจัยพั นาเทคโนโลยี/ผลิตภัณ ์
เนื่องจากธุรกิจที่โรงงานไพ่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
และธุรกิจไพ่ นัน้ เป็นงานซึ่งต้องอาศัยบุคลากรหรือแรงงานที่มปี ระสบการณ์ดา้ นการพิมพ์ และมีความสามารถด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิ การออกแบบสิ่งพิมพ์/ไพ่ การใช้เทคเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง การพัฒนา/สร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น ดังนัน้ สิ่งที่จะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและรักษา
บุคลากรเหล่านัน้ ให้อยู่กับองค์การได้นานจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแผนบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้างบุคลากรที่จูงใจ
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยโรงงานไพ่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ การปรับแผนบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้างให้
สามารถดึงดูดบุคลากรจึงไม่สามารถทําไดอยางคลองตัวเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาคเอกชนเพราะถูกจำกัดไว้
ด้วยนโยบาย/กฏระเบียบต่างๆซึ่งต้องปฏิบัติตาม
W5 การบริหารจัดการต้นทุนของโรงงานไพ่ทไี่ ม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทัง นกลุ่มธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง
การดำเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) ธุรกิจไพ่ 2) ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจที่แตกต่างกันนั้นก็ย่อมมีลักษณะการดำเนินงานที่ต่างกัน ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิด/การบริหารจัดการที่
ต่างกันอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การควบคุมต้นทุนในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดทำบัญชีตน้ ทุน(Cost Accounting)ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในกลุ่มธุรกิจไพ่และสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงเป็นจึงถึงเป็นปัจจัยสำคัญที่โรงงานไพ่ควรเร่งพัฒนากล่าวคือ การรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและ
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บริการของแต่ละธุรกิจ จัดทำรายงานทางการเงิน ตลอดจนวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน ซึ่ง
การดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะทำให้องค์กรทราบว่าจำนวนต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ไปแล้วนัน้ อยู่
ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่รวมทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านีไ้ ปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานทางธุรกิจต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
W6 ค่า ช้จ่าย นการบริหารเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรายได้ (SG&A)
หากพิจารณาถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายขายและบริหารค่อรายได้รวม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรายได้ โดยในปี2561ค่าใช้จ่ายขายและ
บริหารเท่ากับ 38.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8.85 เมื่อเทียบกับรายได้ ถัดมาในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
เท่ ากับ 54.80ล้ านบาท คิด เป็น ร้อยละ11.16เมื่ อเทีย บกับรายได้ อย่างไรก็ต าม ในปี 2563 แม้ค่าใช้ จ่ายขายและ
บริหารจะมีมูลค่าน้อยลงจากปีก่อนหน้า (42.66 ล้านบาท)แต่หากเปรีบบเทียบค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ รายได้รวมจะ
พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้ มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเท่ากับร้อยละ 17.80 อัตราที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ นั้นเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัศ โควิด-19 ที่ทำให้รายได้ลดลง ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายคงที่ที่ค่อนข้างสูง อาทิ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นต้น
ค่า ช้จ่าย นการขายและบริหาร (หน่วย: ล้านบาท)

80
60
40.34

54.8

49.21

42.66

38.78

40

30.8

20
0
2559

2560

2561

2562

2563

2564 Q2

รูปภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ของโรงงานไพ่
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3.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภาย นและภายนอก ของ ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
สามารถระบุเปน SWOT ได้ดังนี
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S.p1 โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิตที่ W.p1 ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตสินค้าหลักได้แก่
ได้รับงานจากกรมอย่างต่อเนื่อง
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตทุกประเภท
S.p2 บุคลากรส่วนเตรียมการพิมพ์มีความชำนาญและความ
ได้จากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรในปัจจุบัน
พร้อมในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ W.p2 ยังไม่สามารถดำเนินงานผลิตแบบครบวงจรยังพึ่งพิง
กระบวนการหลังการพิมพ์ยังอาศัยการOutsource งาน
ภายนอก (ไดคัทเจาะรูเข้าปกแข็ง)
W.p3 ต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มที่สูงเมื่อเทียบกับ
รายได้และมีความผันผวนสูง
W.p4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันไม่สนับสนุนการ
แข่งขันในธุรกิจ
W.p5 ยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ
บริการอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบ
Solution รองรับงานพิมพ์
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O.p1 นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มกี ารทำธุรกรรมระหว่างรัฐ
ต่อรัฐ (G to G) ซึ่งเป็นผลดีต่อโรงงานไพ่อาทิมติครม.
กำหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆต้องว่าจ้าง
หน่วยงานในสังกัดของรัฐก่อน
O.p2 นโยบายThailand 4.0 และแนวโน้มเทคโนโลยีปัจจุบัน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบทำงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการและการเพิ่มช่องทางธุรกิจออนไลน์
O.p3 ความต้องการเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต
และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มสูงขึ้น
O.p4 การเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและ
ดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
O.p5 การประสานความร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และด้าน
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานและเครือข่ายระดับ
สากล (อาทิ ITSA: International Tax Stamp
Association)

T.p1 กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์
สรรพสามิตและเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ (วัสดุขนาดสี)
T.p2 แนวโน้ม Paperless ส่งผลให้ความต้องการงานพิมพ์มี
ระดับคงที่ไม่เติบโต อย่างไรก็ตาม มูลค่า Real value
ที่เพิ่มสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการสร้างมูลค่า
แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ
T.p3 แนวโน้มของการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิต
สู่Direct coding / Direct marking อาจลดความ
ต้องการแสดมป์รูปแบบดวงในอนาคต
T.p4 ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศมี
ผู้ประกอบการน้อยราย
แต่มีศักยภาพสูง
T.p5 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงมีแนวโน้มในการสร้างคู่ค้าความ
ร่วมมือหรือควบรวมกิจการ
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(3) จุดแข็ง ของ ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Strengths)
S.p1 โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต ที่ได้รับงานจากกรมอย่างต่อเนื่อง

Millions

โรงงานไพ่ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานรับจ้างพิมพ์ให้กรมสรรพสามิต โดยในปีงบประมาณ 2563มีรายได้
จากงานรับจ้างพิมพ์ให้กรมสรรพสามิต 12.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.66ของรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์ทั้งหมด
แม้ในปี 2563 รายได้จากงานรับจ้างพิมพ์จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอันเป็นผลมาจากการแพร้ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่หากพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้ที่มาจากงานรับจ้างพิมพ์ให้กรมสรรพสามิตในภาพรวมจะพบว่าสัดส่วนดังกล่าว
อยู่ในระดับที่สูงมากตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า โรงงานไพ่ได้รับงานพิมพ์จากกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง
โดยสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์มีความชำนาญในการผลิตตามแบบที่ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ได้แก่
แสตมป์ ใบอนุญาต แบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
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แผนภาพแสดงรายได้งานรับจ้างพิมพ์แยกตามลูกค้า ปี พ.ศ. 2559–256317

S.p2 บุคลากรส่วนเตรียมการพิมพ์มีความชำนาญและความพร้อมในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์
ฝ่ายโรงพิมพ์มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์มา
นาน โดยบุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์มีจำนวนทั้งหมด 27 คน ในจำนวนนี้มีบุคลากรถึง 9 คน ที่มีอายุงานในฝ่ายโรงพิมพ์
มากกว่า 10 ปี แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการดำเนินงานพิมพ์ที่ ผ่านมา ดังนั้น บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์จึงเป็นจุด
แข็งที่สำคัญของโรงงานไพ่ในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์

17ข้อมูลจากโรงงานไพ่
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แผนภาพแสดงบุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์ ปี พ.ศ. 256218

(4) จุดอ่อน ของ ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Weaknesses)
W.p1 ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตสินค้าหลักได้แก่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตทุกประเภทได้
จากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรในปัจจุบัน
เนื่องจากเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันของโรงพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับต่อมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
อายุการใช้งานมามากกว่า 50 ปี นับว่าเป็นเครื่องจักรที่เก่าและล้าสมัยมาก สามารถพิมพ์ได้เพียง 2 สีเท่านั้น ซึ่งเมื่อ
เทียบกับแสตมป์รูปแบบใหม่ที่จะนำมาใช้ในอนาคต จะประกอบด้วย 3 – 4 สี ขึ้นไป และมีลายน้ำที่ละเอียดซับซ้อน
ยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องพิมพ์ของโรงพิมพ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถผลิตแสตมป์รูปแบบใหม่ได้ ประกอบกับแสตมป์
สรรพสามิตส่วนใหม่นั้นต้องใช้เทคนิคการพิมพ์เส้นนูนซึ่งโรงงานไพ่ยังไม่มีเครื่องจักรรองรับการดำเนินงานในส่วนนี้
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โรงงานไพ่ยังคงขาดเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่รองรับงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต
อย่างไรก็ตาม โรงงานไพ่ได้มีแผนการลงทุน เช่าเครือ่ งพิมพ์ Intaglio Printing Machine ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์
ที่สามารถรองรับการพิมพ์นูน ทำให้ในอนาคตโรงงานไพ่จะสามารถผลิตแสตมป์ของกรมสรรพสามิตได้ครอบคลุมทุก
ประเภท

18ข้อมูลจากโรงงานไพ่
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แผนภาพแสดงความสามารถของเครื่องพิมพ์ที่โรงพิมพ์ใช้ในปัจจุบัน19

W.p2 ยังพึ่งพิงกระบวนการหลังการพิมพ์ยังอาศัยการ Outsource งานภายนอก (ไดคัท เจาะรู เข้าปกแข็ง) เนื่องจาก
มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ
ปั จจุ บั น โรงงานไพ่ ยั งไม่ สามารถดำเนิ น งานผลิต เองได้ ครบวงจรเนื่ องจากข้อจำกัด ด้า นเครื่องจักรและ
กำลังคนเป็นสำคัญ ทำให้ยังต้องอาศัยการจ้างงานภายนอก (Outsource) งานบางขั้นตอนให้กับผู้ผลิตภายนอก อาทิ
ไดคัทเจาะรูและเข้าปกแข็ง ซึ่งทำให้โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในอนาคต หากโรงงานไพ่ต้องการดำเนิน
ธุรกิจหลักด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทางโรงงานไพ่ควรวางแผนการลงทุนจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถทำงานเหล่านี้ได้เองทั้งกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยตลอดกระบวนการได้
W.p3 ต้นทุนการผลิตสิง่ พิมพ์มแี นวโน้มที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้และมีความผันผวนสูง
หากพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อได้ได้สิ่งพิมพ์ ในช่วง 7 ปี (2557-2563) จะเห็นได้ว่าโรงงานไพ่มี
สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้สิ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างผันผวน และในปี 2563 ต้นทุนรวมการผลิตสิ่งพิมพ์นั้นอยูในระดับที่สูง
มาก คิดเป็นร้อยละ 109.85 ของรายได้สิ่งพิมพ์ กล่าวคือ โรงงานไพ่มีต้นทุนที่สูงกว่ารายได้ในปีดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมา
จากรายที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สะท้อนให้เห็นว่าโรงงาน
ไพ่ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมะสมและไม่ผันผวนจนเกินไป
ฉะนั้ น ควรให้ ความสำคัญ ด้ า นการจั ดทำบั ญ ชีต้ น ทุ น ตั้ ง แต่การรวบรวมข้อมู ล ทางด้านต้ น ทุ น ของธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมการจัดทำรายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน

19บทวิเคราะห์

บริษทั FPRI ADVISORY
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ต้นทุนขายและการให้บริการ ต่อ รายได้จากการขายและการให้บริการ (สิ่งพิมพ์)
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รูปภาพแสดงอัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้การผลิตสิ่งพิมพ์

W.p4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันไม่สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงงานไพ่มีขั้นตอนที่ละเอียดและใช้เวลาค่อนข้างนานเช่นวิธึการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยการคัดเลือกจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 45 วัน ส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูล (Bidding) จะใช้เวลานาน
ถึง 3 เดือน หรือ 90 วันด้วยข้อจำกัดด้านระบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความ
ชำนาญในการระบุคุณสมบัติจำเพาะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจึงทำให้เกิดความล่าช้าใน
การผลิตอีกทั้งอาจเสียโอกาสที่จะรับงานใหม่เนื่องจากมีปัจจัยการผลิตที่ไม่เพียงพอ
W.p5 ยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบ
Solution รองรับงานพิมพ์
ปัจจุบัน โรงงานไพ่ยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ อันได้แก่ 1) เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการผลิตและบริการ อาทิ ระบบซอฟแวร์ที่สนับสนุนการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ แบบครบวงจรระบบ
การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น 2) เทคโนโลยีที่ สนับสนุนงานด้านการตลาดและวิจัยผลิตภัณฑ์ อาทิ
ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการขาย ระบบสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์การขาย ระบบสารสนเทศสำหรับการ
วิเคราะห์ลูกค้า ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาด เป็นต้น
(5) โอกาสของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Opportunities)
O.p1 นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการทำธุรกรรมระหว่างรัฐต่อรัฐ (G to G) ซึ่งเป็นผลดีต่อโรงงานไพ่อาทิมติครม.
กำหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆต้องว่าจ้างหน่วยงานในสังกัดของรัฐก่อน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2546 กำหนดให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสรุป ประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
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ประการแรก ในกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีโรงพิมพ์
ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้อง
จ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ของตนเองก่อน โดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย
ให้โรงพิมพ์เสนอราคามาตรฐานให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งราคามาตรฐานดังกล่าวนี้ อาจ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อยู่เสมอได้
และประการที่สอง กรณีโรงพิมพ์ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจฯ แจ้งว่ามีงานเกินขีดความสามารถหรือไม่สามารถรับพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้ส่งงานพิมพ์ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไปให้โรงพิมพ์ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นช่วยพิมพ์ก็ได้
โดยให้ดำเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษ
จะเห็นว่า มติ ครม. ดังกล่าว ส่งผลให้โรงพิมพ์ของโรงงานไพ่มีโอกาสได้รับงานพิมพ์จากทั้งกรมสรรพสามิต
และหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการอื่นมากขึ้น ดังนั้น โรงงานไพ่ควรเตรียมเครื่องจักร บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมรองรับงานที่จะได้รับมากขึ้น
O.p2 นโยบาย Thailand 4.0 และแนวโน้มเทคโนโลยีปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการและการเพิ่มช่องทางธุรกิจออนไลน์
นอกจากนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการแล้ว ยังพบว่า ประมาณการการเข้าถึงข้อมูล
ทางInternet ของประชากรประเทศไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีสถิติต่างๆ จากสำนักงานพัฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
คนไทยนิยมที่สุดและเหตุผลของการตัดสินใจในการเข้าเว็บไซต์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของโรงงานไพ่ในการใช้สถิติและ
ช่องทางเหล่านี้เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมสินค้าและการดำเนินงานได้อย่างตรงจุดตรงช่องทางการใช้งานและ
ถูกต้องตามกลุ่มลูกค้า

Millions
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The National Broadcasting and Telecommunication Commission (NECTEC)
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จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่าในปี 2563 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย
ต่อวันสูงถึง11ชั่วโมง25นาทีเพิ่มขึ้นถึง 1 ชั่วโมง 3 นาทีจากปี 2562 โดยกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยสูงสุดคือกลุ่มคน
GEN Y หรือคนที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี รองลงมา ได้แก่ Gen Z (อายุต่ำกว่า20ปี) Gen X (40-55ปี) และ Baby
Boomer (56-74ปี) ตามลำดับ
และเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่ากิจกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ Social media
คิดเป็นร้อยละ 95.3 ดูหนัง/ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 85.0 ค้นหาข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 82.2 การติดต่อสื่อสารออนไลน์
ทั้งการโทรศัพท์และพูดคุย (Chat) คิดเป็นร้อยละ 77.8 และรับ-ส่งอีเมล คิดเป็นร้อยละ 62.5
O.p3 ความต้องการเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตและสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มสูงขึ้น

Millions

ปริมาณและมูลค่าการสั่งพิมพ์แสตมป์ จากกรมสรรพสามิต
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รูปภาพแสดงปริมาณและมูลค่าการสั่งพิมพ์แสตมป์จากกรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. 2558-256421

ช่ ว งระหว่ า งปี 2558– 2562 พบว่ า ปริม าณความต้ อ งการเครื่องหมายแสดงการเสี ย ภาษี ส รรพสามิ ต
ประเภทแสตมป์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนื่อง ส่งผลให้มูลค่าการสั่งพิมพ์แสตมป์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน ในปี 2562 มีปริมาณการสั่งพิมพ์แสตมป์เท่ากับ 6.01 พันล้านดวง เพิ่มขึ้น 3.3 เท่าจากปี 2558 ซึ่งมีปริมาณ
เพียง 1.39 พันล้านดวง อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 และ 2564 ปริมาณความต้องการแสตมป์นั้นลดลงอย่างมีนัยยะ
สำคัญ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้กรมสรรพสามิตสามาถจัดเก็บภาษีได้น้อยลง อย่างไรก็
ตาม หากมองในระยะยาวเมื่อสถาณการณ์เข้าสู่สภาวะปกติก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่เครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีสรรพสามิตและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงกลับมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ทางกรมสรรพสามิต
ยังให้นโยบายการผลิตแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่หรือ e-Stamp ไว้ด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเชิง
นโยบายแก่โรงงานไพ่ ที่จะสร้างรายได้จากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต

21ข้อมูลจากโรงงานไพ่

และกรมสรรพสามิต
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O.p4 การเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และดิจิทัลปริน้ ติ้งโซลูชนั่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมู ลของ Smithers Pira พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจสิ่งพิ มพ์ป ลอดการปลอมแปลงทั่ วโลก จะมี
มูลค่า 36.60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก
เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจทั่วโลก ประกอบกับมีการทำการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มขึ้น
ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย อันนำไปสู่การป้องกันสินค้า ปลอมแปลง
จากผู้ผลิต ความนิยมในการซื้อขายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทำให้ความต้องการสิ่งพิมพ์ ปลอดการ
ปลอมแปลงมีมากขึ้น จากแผนภาพด้านล่าง แสดงให้เห็น ว่าในอนาคตธนบั ตร บั ตรประชาชน และแสตมป์ เป็ น
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่จะได้รับความต้องการเป็นลำดับต้นๆ ของโลก แต่หากเทียบสัดส่วนกับ ปี พ.ศ. 2558
จะเห็นว่า สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น คือ แสตมป์ ตั๋ว และ brand protection ดังนั้น
สินค้าประเภทเหล่านี้เป็นสินค้าที่โรงงานไพ่ควรให้ความสำคัญ เพื่อรองรับโอกาสที่อาจจะเข้ามาในอนาคต

แผนภาพแสดงมูลค่าและส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก22

ประกอบกับรูปแบบการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้นมีแนวโน้มของการเติบโตที่มุ่งสู่การ
ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มาพร้อมกับระบบสารสนเทศหรือโซลูชั่นในการจัดการข้อมูล ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะ
มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าที่และสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจที่สำคัญ
จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันกระแสของดิจิตอลปริ้นติ้งโซลูชั่นได้เข้ามามีบทบาทการเปลี่ยนผ่านอุตสหกรรมการผลิต
สิ่งพิมพ์รูปแบบเดิมสู่การปรับตัวในเชิงบวก กล่าวคือ การพิมพ์ระบบดิจิทัลที่พ่วงด้วยโซลูชั่นการให้บริการงานพิมพ์
แบบครบวงจรอาทิ การให้คำปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิิตการจัดหาจัดซื้อการควบคุมคุณภาพของ
22https://www.smitherspira.com/resources/2015/december/five-drivers-global-security-printing-market
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งานการจัดเก็บรักษาการจัดเก็บข้อมูล (Database) และการจัดส่งสินค้า เป็นต้น ดิจิตอลปริ้นติ้งโซลูชั่นจึงถือเป็นกลไก
สำคัญในการสร้างรายได้ พัฒนางานพิมพ์คุณภาพสู่การแข่งขัน และทลายข้อจำกัดของระบบการพิมพ์ออฟเซ็ตเดิม
เนื่องด้วยการพิมพ์ระบบดิจิทัลเป็นระบบการพิมพ์ที่ทำให้คุณภาพงานพิมพ์มีรายละเอียดใกล้เคียงกับระบบ offset
มาก และยังทำความเร็วได้ทันความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ เช่น กระดาษปอนด์
กระดาษอาร์ตมัน กระดาษมีลวดลาย แผ่นใส ฉลากสินค้า เป็นต้น โดยข้อดีของการพิมพ์ระบบดิจิทัล สรุปได้ดังนี้
(1) ประหยัดเวลาในการทำงานเนื่องจากลดขั้นตอนในการทำฟิล์มและแม่พิมพ์เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ
เร่งด่วน
(2) แก้ไขงานได้ง่ายโดยสามารถแก้ไขในไฟล์ได้ทันที
(3) ใช้งบประมาณน้อยกว่า (ในกรณีที่พิมพ์จำนวนน้อย) เพราะไม่ต้องทำเพลทพิมพ์
(4) ประหยัดทรัพยากรเหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อยลดของเสียในกระบวนการผลิต
(5) มีมาตรฐานงานพิมพ์มีระบบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆ หน้าเนื่องจากไม่ต้องควบคุม
หมึกและน้ำแตกต่างจากการพิมพ์แบบ Offset ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
(6) สามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการเหมาะสำหรับงานพิมพ์น้อยกว่า 3,000 ชุด เช่น หากต้องการพิมพ์
เพียง 100 เล่มก็สามารถพิมพ์แค่ 100 เล่มไม่ต้องพิมพ์มากกว่าจำนวนที่ต้องการนับว่ามีความยืดหยุ่นใน
การทำงานสูง
จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด จึงทำให้โรงงานไพ่ควรเตรียมพร้อมตนเองในการเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่น
เพื่อโอกาสที่จะได้รับงานพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น
O.p5 การประสานความร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานและเครือข่ายระดับ
สากล (อาทิ ITSA: International Tax Stamp Association)
เนื่ องด้ ว ยธุ รกิจ สิ่ ง พิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงเป็ น ธุ รกิ จ ที่ ต้ อ งอาศัย เทคโนโลยี ขั้น สู งมี ข้อ กำหนดตาม
มาตรฐานสากลในการควบคุมการผลิ ตและแข่งขันกันด้วนการสร้างความแตกต่าง การวิจัยและพัฒนาในสินค้าและ
บริการผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับสากลซึ่งมีความเชื่ยวชาญ จึงเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามามีบทบาท
ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจในสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และสร้างความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น บริษัทจัน
วาณิชย์ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้งจำกัด (CSP) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแสตมป์ให้แก่กรมสรรพสามิต ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ
เครือข่ายระดับสากลอย่างInternational Tax Stamp Association ซึ่งเป็น หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งขึ้น
เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของแสตมป์สรรพสามิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแสตมป์ และ
พัฒนามาตรฐานของแสตมป์สรรพสามิตผ่านการศึกษาการวิจัยและการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีฉะนั้นโรงงานไพ่ในฐานะ
ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงให้กรมสรรพสามิต จึงควรพิจารณาทางเลือกสำหรับ การพัฒ นาองค์ความรู้ ที่
เกี่ยวกับนวััตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง รองรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของ
ผลิตภัณฑ์โรงงานไพ่ฯให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจและโอกาสทางการตลาด
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รูปภาพแสดงรายชื่อสมาชิก ของ ITSA: International Tax Stamp Association23

(6) อุปสรรคของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Threats)
T.p1 กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ (วัสดุขนาดสี)
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง
การเสี ย ภษี ของทางราชการ ในช่ วง 2560-2563 พบว่ ากฎกระทรวงดั งกล่ าวมี การปรับ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดด้ า น
คุณลักษณะของแสตมป์ และเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีอยู่ เป็นระยะ ทำให้มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับ
ปรับปรุงออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระยะเวลา 4 ปีนี้ มีการประกาศกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของ
แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ออกมาทั้งสิ้น 4 ฉบับด้วยกันและสามารถสรุป
ใจความสำคัญด้านคุณลักษณะของแสตมปสรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนี้

23https://tax-stamps.org/about-us/
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แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงด้านคุณลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี24

T.p2แนวโน้ม Paperless ส่งผลให้ความต้องการงานพิมพ์มีระดับคงที่ไม่เติบโต อย่างไรก็ตาม มูลค่า Real value ที่
เพิ่มสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการสร้างมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ
แม้ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจะมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี แต่จากแนวโน้มของการสื่อสารและ
การเข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ต และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาทดแทนการใช้สิ่งพิมพ์
มากขึ้นเนื่องจากการใช้สื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับข้อมูลที่ช้ากว่าสื่อออนไลน์ และยังมีต้นทุนที่สูงกว่า จึงทำให้การบริโภคสื่อ
สิ่งพิมพ์ทั่วโลกนั้นไม่เติบโตขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณงานพิมพ์ (Market Volume) นั้นไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่พบว่ามูลค่าของตลาดงาน
พิมพ์โดยรวม (Market Value) กลับมีมูลค่าสูงขึ้นจากอดีต ทั้งนี้ เป็นผลจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ
เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสูง รวมถึงเทคโนโลยี Solutions รองรับการให้บริการที่ทันสมัยนั่นเอง

24กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีของทางราชการพ.ศ.

2560, (ฉบับที่1)พ.ศ. 2562

(ฉบับที่2)พ.ศ.2562และ พ.ศ. 2563
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Market Value of Global Printing

Market Volume of Global Printing

874
818
Billion US$
(2019)

Billion US$
(2024)

CAGR = 1.3%

Unchanged
at 49.5 trillion A4 sheets
between 2019 and 2024

Printing Market forecasts by value and volume for print in all applications globally
Source: Smithers Pira

โดยในอนาคต การใช้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงสู่การป้องกันปลอมแปลงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกันดังนั้น โรงงานไพ่ควรปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค
T.p3 แนวโน้มของการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตสู่ Direct coding / Direct marking อาจลดความต้องการ
แสตมป์รูปแบบดวงในอนาคต
ปัจจุบั นรูปแบบของแสตมป์ สรรพสามิ ตได้ถูกพั ฒนาอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้ งการนำเทคโนโลยีต่ างๆ มาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ตัวอย่างเช่น กรณีของประเทศไทย กรมสรรพสามิตได้มีการนำรหัสควบคุมบนบรรจุ
ภั ณ ฑ์ หรือ Direct Codingมาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ป ระเภทเบี ยร์ แทนการเก็บ ภาษี รูป แบบเดิ มที่ ใช้
เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำเบียร์ที่ไหลผ่านท่อด้วยระบบFlow Meterโดยระบบเครื่องหมายแสดงการเสียแบบ Direct
Coding นั้นจัดเป็น E-Stamp ประเภทหนึ่ง ที่มีการจัดพิมพ์ภาพรหัสสองมิติ (2D Barcode) ซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันลง
บนบรรจุภัณฑ์โดยตรงเหมาะกับกระบวนการผลิตที่มีความเร็วสูงเช่นกระป๋องเบียร์หรือขวดเบียร์โดยรหัสควบคุมบน
บรรจุภั ณฑ์รองรับการติดตามและตรวจสอบ (Track and Trace) มีเทคนิคป้องกันการปลอมแปลงระดับสูงมีความ
ถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูลและปริมาณการผลิตสินค้าที่จัดเก็บภาษี 25 ทำให้สามารถตรวจสอบสินค้าเมื่อนำ
ออกสู่ตลาดแล้วว่าสินค้าดังกล่าวได้รับการเสียภาษี หรือเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
อีกหนึ่งกรณีศึกษา คือ ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีรูปแบบการจัดเก็บภาษีในสินค้าประเภทยาสูบชนิดบุหรี่ซิกแรต
ผ่านรูปแบบ Direct marking คือการพิมพ์เครื่องหมายหรือรหัสต่างๆ ลงบนตัวสินค้าโดยตรงเพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตกรมสรรพสามิตอาจมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสินค้า
ประเภทอื่น ๆ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ความ
ต้องการแสตมป์รูปแบบดวงอาจลดลงในอนาคตได้

25https://mgronline.com/daily/detail/9630000078350

3-18

แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2565 - 2569

Direct Codingในประเทศไทย

Direct Marking ในประเทศสิงคโปร์

T.p4 ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศมีผู้ประกอบการน้อยรายแต่มีศักยภาพสูง
อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ สภาวะตลาดเอกสารป้องกันการปลอมแปลงหรือปลอดการทำเทียม 26
พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากมีเรื่องกฎหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้
เงินลงทุนมาก เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒ นาด้วยเทคโนโลยีการพิ มพ์ขั้นสูง เช่น การใช้กระดาษใส่
สารเคมีบางชนิดเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ำ หรือการติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น รวมทั้ง
ต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการทำห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยครั้งเนื่องจากตระหนัก
ถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย
T.p5 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีแนวโน้มในการสร้างคู่ค้าความ
ร่วมมือหรือควบรวมกิจการ
จากการศึกษาการรูปแบบการดำเนินงานของผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งพิพ์ป ลอดการปลอมแปลงพบว่ า
ผู้ป ระกอบการมีการสร้างความร่วมมือกัน เพื่ อความสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บริษัท ที .เค.เอส
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้นำธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้ทำการ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจผ่านการควบรวมกับ บริษัท ทีบีเอสพี หรือ TBSP ผู้นำด้าเทคโนโลยีด้านการให้บริการพิมพ์
เอกสารปลอดการปลอมแปลงทุกประเภท และบัตรพลาสติก ซึง่ การทำ Synergy ของทั้ง 2 บริษัทที่มีความแข็งแกร่ง
และจุดเด่นที่แตกต่างกัน อาทิ ความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้และความเสี่ยง ช่วยลดต้นทุนในการทำงาน
ร่วมกัน และสนับสนุนต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในอนาคต

26http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html
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3.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภาย นและภายนอก ของธุรกิจไพ่สามารถระบุเปน SWOT ได้ดังนี
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

ไพ่สัมปทาน:
S.c1 โรงงานไพ่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจไพ่ตาม
พรบ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ (บังคับใช้16กันยายน
2560) แต่เพียงผู้เดียวทำให้ธุรกิจมีรูปแบบMonopoly
ที่ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมาย
S.c2 มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเองตั้งแต่การผลิต
การจัดจำหน่ายผ่านระบบสัมปทานรวมไปถึงอำนาจใน
การเป็นRegulator
S.c3 ระบบสัญญาให้สิทธิสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับองค์กร
และสามารถทำกำไรสูง
S.c4 กำลังการผลิตสินค้าไพ่สามารถรองรับความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศได้เพียงพอและยังสามารถผลิต
สินค้าอื่นเพิ่มเติมได้เป็นจำนวนมาก

W.c1 สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไพ่ได้อย่างไรก็ตามต้นทุน
การผลิตยังสูงเมื่อเทียบเคียงกับตลาดคูแ่ ข่ง
ไพ่สัมปทาน:
W.c2 การบริหารสัญญาให้สิทธิทผี่ ่านมาไม่เป็นไปตามแผน
และมีระยะเวลาสัญญาทีส่ ั้นลง
W.c3 โรงงานไพ่ไม่มีอำนาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือ
ดำเนินคดีกับไพ่ผดิ กฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จ
ไพ่นอกสัมปทาน:
W.c4 การรับรู้ในผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทานต่ำ (ทั้งผู้ขายและ
ผู้บริโภค)
W.c5 ยังไม่สามารถส่งออกไพ่นอกสัมปทานโดยให้บริการส่ง
แบบถึงมือผู้รับ (Door to Door)และมีตัวแทนจำหน่าย
สินค้าน้อยราย ทำให้ช่องทางการกระจายสินค้าไพ่นอก
สัมปทานมีจำนวนจำกัด

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O.c1 นโยบาย Thailand 4.0 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ T.c1 กฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับไพ่ผิดกฎหมายยังไม่
และการให้บริการ
เข้มงวด และมีโทษปรับสำหรับผู้ทำผิดกฎหมายไพ่ลดลง
O.c2 ธุรกิจการพนันและคาสิโนยังมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
(พ.ร.บ.สรรพสามิตห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้ใน
ต่อเนื่องแม้ว่าจะลดลงตั้งแต่ปีค.ศ.2020 ที่ผ่านมาจาก
ครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ)
ผลกระทบของสภาวการณ์โรคระบาดCOVID-19
T.c2 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการซื้อสินค้าออนไลน์และอี
O.c3 ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการ
คอมเมิรซ์ ทำให้เข้าถึงไพ่ผดิ กฎหมายและไพ่ลักลอบ
ส่งออกไพ่คาสิโนไปประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้
ราคาถูกได้ง่าย
O.c4 โรงงานไพ่มสี ำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและ T.c3 สภาวการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดCOVID-19
จะตั้งสำนักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้นณที่ใดภายในหรือ
ส่งผลกระทบต่อผู้รับประโยชน์จากสัญญาให้สิทธิในการ
นอกราชอาณาจักรก็ได้
ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าไพ่และต้องขอชะลอการ
ซื้อไพ่ตามโควต้าออกไป
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• จุดแข็งของธุรกิจไพ่ (Strengths)
S.c1 โรงงานไพ่ เป็ นผู้ได้รับอนุ ญ าตในการทำธุรกิจไพ่ตามพรบ.ภาษีสรรพสามิตฉบับ ใหม่ (บั งคับ ใช้ 16 กันยายน
2560) แต่เพียงผู้เดียวทำให้ธุรกิจมีรูปแบบ Monopoly ที่ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมาย
โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต
ทั้งนี้ อ้างอิงจากพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 พบว่า พระราชบัญญัติฯกำหนดให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรเดียวที่
สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายไพ่ภายในประเทศได้ โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่อย่าง
ถูกกฎหมายอีกทั้งอ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ได้ระบุ
ว่าโรงงานไพ่มีอำนาจในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหา
รายได้ให้รัฐ อีกทั้งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นรวมถึงอำนาจ
ในการทำการค้า เกี่ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโรงงานไพ่ การตั้ งและรับ ตั ว แทนการค้ า ต่ า งๆ อั น เกี่ ย วกั บ กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น ณ ปัจจุบันยังถือได้ว่าโรงงานไพ่มีจุดแข็งของการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไพ่ที่ถูกกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทย
S.c2 มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การผลิตการจัดจำหน่ายผ่านระบบสัมปทานรวมไปถึงอำนาจใน
การเป็น Regulator
อ้างอิงจากพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 พบว่า โรงงานไพ่ได้ถูกกำหนดให้เป็นองค์กรเดียวในปัจจุบัน
ที่สามารถดำเนินการผลิตไพ่โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สาหรับพิมพ์ไพ่อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งโรงงานไพ่มี
การจำหน่ายไพ่ผ่านระบบสัญญาให้สิทธิโดยที่ไม่ต้องทำการตลาดทางตรงด้วยตนเอง และยังสามารถยื่นเรื่องแก้ไข
กฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไพ่ตลอดจนมีอำนาจในการแจ้งจับผู้จัดจำหน่ายไพ่ที่เป็น
ไพ่ลักลอบทุกชนิด ดังนั้น การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเองตั้งแต่การผลิตการจัดจำหน่ายผ่านสัญญาการให้สิทธิ
รวมไปถึงอำนาจในการเป็น Regulator จึงถือเป็นความได้เปรียบของโรงงานไพ่เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ
S.c3 ระบบสัญญาให้สิทธิสร้างรายได้ที่มนั่ คงให้กับองค์กรและสามารถทำกำไรสูง
โรงงานไพ่มีระบบการจัดจำหน่ายไพ่แบบสัญญาให้สิทธิ ที่ทำให้ผู้รับสิทธิต้องทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่เป็น
ประจำทุกเดือนจากโรงงานไพ่ จนกว่าจะหมดระยะเวลาสัญญา ส่งผลให้โรงงานไพ่มีรายได้ที่แน่นอนจากการจำหน่าย
ไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ โดยที่โรงงานไพ่ไม่ต้องทำการตลาดทางตรงด้วยตนเอง
นอกจากนี้ จากข้อมูลตัวเลขรายรับทางบัญชีของโรงงานไพ่ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2559– 2564 (Q2) แสดงให้
เห็นว่า โรงงานไพ่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการจำหน่ายสินค้าไพ่ ซึ่งรายได้ของสินค้าไพ่ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าไพ่
ในระบบสัญญาให้สิทธิ ซึ่งนับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของโรงงานไพ่
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แผนภาพแสดงโครงสร้างรายได้ไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ
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S.c4 กำลังการผลิตสินค้าไพ่สามารถรองรับความต้องการของตลาดภายในประเทศได้เพียงพอและยังสามารถผลิต
สินค้าอื่นเพิ่มเติมได้เป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันโรงงานไพ่มีเครื่องจักรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ไพ่ อยู่ 2 เครื่อง คือ เครื่องพิมพ์ 4 สี และเครื่องพิมพ์ 5 สี
โดยกำลังผลิตที่เครื่องทั้ง 2 สามารถพิมพ์ได้คือ 45,000 สำรับต่อวัน และ 54,000 สำรับต่อวัน ตามลำดับ แต่ปริมาณ
การผลิตในปัจจุบันของเครื่องจักรทั้ง 2 เครื่อง คือ 10,000 สำรับต่อวัน แสดงให้เห็นยังมีส่วนต่างด้านกำลังการผลิตที่
เครื่องจักรสามารถผลิตเพิ่มเติมได้ ดังนั้นในอนาคตหากโรงงานไพ่มียอดการสั่งผลิตไพ่ที่เพิ่มขึ้น โรงงานไพ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการผลิตสินค้าประเภทอื่นเพิ่มเติมได้เป็นจำนวนมาก

แผนภาพแสดงกำลังการผลิตเครื่องจักร 4 สี และ 5 สี

• จุดอ่อนของธุรกิจไพ่ (Weaknesses)
W.c1 สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไพ่ได้อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตยังสูงเมื่อเทียบเคียงกับตลาดคู่แข่ง
เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนของไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ พบว่า อัตราส่วนต้นทุนการผลิตไพ่ต่อรายได้รวมจาก
การขายไพ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า 2 ปีที่ผ่านมาจะมีอัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19 ที่ส่งผลให้ปริมาณการขายไพ่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้อัตราส่วนต้นทุนการผลิตไพ่ต่อรายได้
รวมจากการขายไพ่ปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม โรงงานไพ่ยังมีต้นทุนการผลิตไพ่ที่สูงเมื่อเทียบกับการผลิตไพ่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถขายไพ่ได้
ในราคาที่ต่ำกว่าถึง 2-3 เท่า ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการโรงงานไพ่เลือกใช้วัสดุในการผลิต ไพ่ที่เป็นระดับพรีเมี่ยม ซึ่ง
สะท้อนออกมาให้เห็นถึงคุณภาพและคุณสมบัติของไพ่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
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แผนภาพแสดงอัตราส่วนต้นทุนการผลิตไพ่ต่อรายได้รวมจากการขายไพ่

W.c2 การบริหารสัญญาให้สิทธิที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนและมีระยะเวลาสัญญาที่สนั้ ลง
ในช่วงปี 2557 - ปั จ จุบั น เกิด ช่วงของการต่ อสั ญ ญาสั มปทานที่ ไม่ ต่อเนื่ อง โดยในช่ วงปี 2557 เกิดจาก
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทำให้กระบวนการติดขัดล่าช้า ส่วนในช่วงปี 2559 นั้น เกิดจากการที่ไม่มีผู้เข้ามายื่น
เสนอเป็ นผู้ รับ สัญ ญาให้สิ ทธิ ในช่วงแรก จึงทำให้ เกิดการขาดช่วงของสัมปทานเกิดขึ้นนอกจากนี้ สัญ ญาให้สิ ทธิมี
ระยะเวลาสัญญาสั้นลง เนื่องจากสัญญาที่ผ่านมาได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้สัญญาที่มีมูลค่าโครงการเกิน 1 พันล้านบาท ต้อง
ผ่านการพิจารณาการร่วมทุน อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานไพ่คาดว่าการจัดทำสัญญาให้สิทธิในรอบถัดไปจะขยายเวลา
สัมปทานให้ยาวขึ้น และผู้รับสัญญาให้สิทธิสามารถเลือกปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามที่ ต้องการได้โดยต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขวงเงินขั้นต่ำตามที่โรงงานไพ่กำหนดและอยู่ในกรอบระเบียบข้อบังคับที่เป็นไปได้
การต่อสัญญาสัมปทานครั้งล่าสุดในปี 2563 บริษัท ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้ทำการต่อสัญญาฉบับที่ 4
โดยสัญ ญาฉบับนี้มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ส.ค. 2566 ทั้งนี้ สัญ ญาฉบับก่อนหน้าได้สิ้นสุดไปเมื่อ วันที่
31 กรกฎาคม 2563
W.c3 โรงงานไพ่ไม่มีอำนาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือดำเนินคดีกับไพ่ผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จ
ในปัจจุบัน จากการเติบโตของตลาด e-Commerce ส่งผลให้มีผู้ลักลอบซื้อ-ขายไพ่ผิดกฎหมายผ่านช่องทาง
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผู้ซื้อก็ได้รับความสะดวกสบายและราคาไพ่ผิดกฎหมายก็ถูกกว่าไพ่ของโรงงานไพ่
2-3 เท่า ซึ่งการจำหน่ายไพ่ผิดกฎหมายเหล่านี้สามารถพบได้ทั่วไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่นิยม อาทิ Lazada
Shopee อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงงานไพ่จะรับทราบถึงประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการกับทั้งผู้
ซื้อและผู้ขายเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ต้องให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน
W.c4 การรับรู้ในผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทานต่ำ (ทั้งผู้ขายและผูบ้ ริโภค)
อ้างอิงจากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า ต่อผลิตภัณฑ์ ของโรงงานไพ่ ปี 2560 พบว่า มีผู้บริโภคถึง
ร้อยละ 75 ที่ ไม่ เคยรู้จั กไพ่ ที่ ระลึ กเลย และในสั ด ส่ วนผู้ บ ริโภคที่ รู้จั กไพ่ ที่ ระลึ ก แต่ ไม่ เคยซื้ อไพ่ ที่ ระลึ กเลยสู งถึง
ร้อยละ 86เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไพ่ที่ระลึกว่ามีรูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพอย่างไร สามารถ
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ซื้อที่ไหน แต่หลังจากที่ทราบถึงข้อมูลเหล่านี้ ผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะซื้อถึงร้อยละ 84 โดยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยแรก
ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคสนใจที่จะเลือกซื้อคือ ความลื่น/ความหนา/คืนรูปเมื่อโค้งงอ ราคา และรูปลักษณ์ สี ความสวยงาม
ของผลิตภัณฑ์

แผนภาพแสดงความรับรูปเกีย่ วกับไพ่ที่ระลึก ของผู้บริโภค

แผนภาพแสดงความสนใจที่จะซื้อไพ่ที่ระลึก ของผู้บริโภค

ในส่ ว นของร้านค้ าปลี กและร้า นค้า ส่ ง มี การรับ รู้เกี่ย วกั บ ไพ่ น อกระบบสั ญ ญาให้ สิ ท ธิ/ไพ่ ที่ ระลึ ก เพี ย ง
ร้อยละ 9 และร้อยละ 29 ตามลำดับ โดยในส่วนของร้านค้าปลีกหลังจากทราบถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกแล้ว มีความ
สนใจที่จะจำหน่ายไพ่ที่ระลึกสูงถึงร้อยละ 92 โดยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยที่ส่งผลให้ร้านค้าปลีกตัดสินใจเลือกซื้อไพ่ที่ระลึก
คือ ราคา ความเป็นที่ต้องการของลูกค้า และบรรจุภัณฑ์/กล่องไพ่ (สวย คงทน) เช่นเดียวกันกับร้านค้าส่งหลังจากที่
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ทราบถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกแล้ว มีความสนใจที่จะจำหน่ายไพ่ที่ระลึกสูงถึง ร้อยละ 87 โดยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยที่
ส่งผลให้ร้านค้าส่งตัดสิ นใจเลือกซื้อไพ่ที่ระลึก คือ ความสะดวกในการติดต่อหรือสั่งซื้อ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมการขาย (ส่วนลด)

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ การจำหน่ายไพ่ที่ระลึก: ร้านค้าปลีก

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ การจำหน่ายไพ่ที่ระลึก: ร้านค้าส่ง

W.c5 ยังไม่สามารถส่งออกไพ่นอกสัมปทานโดยให้บริการส่งแบบถึงมือผู้รับ (Door to Door) และมีตัวแทนจำหน่าย
สินค้าน้อยรายทำให้ช่องทางการกระจายสินค้าไพ่นอกสัมปทานมีจำนวนจำกัด
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โรงงานไพ่ไม่มีระบบการส่งออกสินค้าแบบถึงมือผู้รับ (Door to Door) กล่าวคือ หากโรงงานไพ่ต้องการส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศ โรงงานไพ่สามารถขนส่งสินค้าได้เพียงส่งถึงขอบชายแดนประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากโรงงาน
ไพ่ขาดบุคลากรด้านการจัดส่งสินค้านอกพื้นที่ประเทศไทย โดยวิธีในการแก้ปัญหาคือการหาตัวแทนจำหน่ายสินค้า
ส่งออกที่มีกระบวนการขนส่งสินค้าที่สามารถรองรับการขนส่งไปยังต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกัน โรงงานไพ่ก็
ประสบปัญ หาด้านการหาตั วแทนจำหน่ ายสิ น ค้า เนื่ องจากโรงงานไพ่เป็ น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึ งไม่ สามารถทำ
โปรโมชั่นให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจต่อตัวแทนจำหน่ายสินค้า
โดยปัจจุบันโรงงานไพ่มีตัวแทนจำหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ คือ King Power ซึ่งมีปริมาณการจำหน่าย
ไพ่น อกระบบสัญ ญาให้สิทธิต่ำกว่าเป้าหมายที่โรงงานไพ่ กำหนดไว้ ดังนั้น โรงงานไพ่ควรมีแผนการขยายช่องทาง
ตัวแทนจำหน่ายให้มากขึ้น เช่น การร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อ
ขายสินค้าในงานท่องเที่ยวต่างๆ
• โอกาสของธุรกิจไพ่ (Opportunities)
O.c1 นโยบาย Thailand 4.0 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

Millions

นอกจากนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการแล้วยังพบว่า ประมาณการการเข้าถึงข้อมูล
ทาง Internet ของประชากรประเทศไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีสถิติต่างๆ จากสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
คนไทยนิยมที่สุด รวมถึงเหตุผลของการตัดสินใจในการเข้าเว็บไซต์ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของโรงงานไพ่ในการใช้สถิติและ
ช่องทางเหล่านี้เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมสินค้าและการดำเนินงานได้อย่างตรงจุดตรงช่องทางการใช้งานและตรง
ตามกลุ่มลูกค้า
จานวนผู้ ช้งานอินเตอร์เน็ต นประเทศไทย (ล้านคน)
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แผนภาพแสดงจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย27

จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในปี 2562 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย
ต่อวัน สูงถึง 10 ชั่วโมง 22 นาที เพิ่มขึ้น 17 นาที จากปีที่ 2561 โดยกลุ่มที่ใช้อิน เทอร์เน็ตโดยสูงสุด คือ กลุ่มคน
27 NECTEC
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GEN Y หรือคนที่มีอายุระหว่าง 18-37 ปี รองลงมาได้แก่Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) Baby Boomer (55-73 ปี) และ
Gen X (39-54ปี) ตามลำดับ
และเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า กิจกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ Social media
ร้อยละ 91.2ดูหนัง/ฟังเพลงร้อยละ 71.2 ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.7 รับ-ส่งอีเมล์ ร้อยละ 62.5และชำระเงินค่าสินค้า
และบริการทางออนไลน์ ร้อยละ 60.6
O.c2 ธุรกิจการพนันและคาสิโนยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะลดลงตัง้ แต่ปีค.ศ.2020 ที่ผ่านมาจาก
ผลกระทบของสภาวการณ์โรคระบาดCOVID-19
อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2019 ตลาดการพนัน ทั่วโลกมีมูลค่า
เท่ากับ 458พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในช่วงปี 2010-2019 อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR ) อยู่ที่ ร้อยละ 3.00อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์โรคระบาดCOVID-19 มีการคาดการณ์ว่า ในปี
2020ตลาดการพนั น ทั่ ว โลกจะมี มู ล ค่ า ลดลงมาอยู่ ที่ 421พั น ล้ า นเหรีย ญดอลลาร์ ส หรัฐ และรายได้ โดยรวมของ
อุตสาหกรรมพนันโลกจะตกลงไปไม่น้อยกว่า 12.5%
ทั้งนี้ แม้ว่ามูลค่าตลาดการพนันทั่วโลกจะหดตัวลงในปี 2020 แต่เมื่อไปวิเคราะห์ที่ตลาดการพนันออนไลน์
ทั่วโลก กลับพบว่ามีผลกระทบเป็นไปในทางตรงข้าม โดยคาดว่าตลาดกลุ่มนี้จะขยายตัวขึ้นสูงถึง 13% จากมูลค่า
58.9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 เพิ่มเป็น 66.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นสุดปี2020 ซึ่ง
หากเป็นเช่นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของโรงงานไพ่ เพราะการเล่นไพ่พนันในรูปแบบออนไลน์นั้น บ่อนคาสิโนทุกแห่งก็ยังมี
ความจำเป็นต้องใช้ไพ่จริงในการเล่นดังเดิม เพื่อให้ผู้เล่นไม่รู้สึกว่ากำลังเล่นการพนันอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกตั้ง
ค่าขึ้นมาโดยบ่อนคาสิโน
Current Global Gambling Gross Win Timeline ($bn)

2020 Global Gambling Gross Win % Online ($bn)

แผนภาพแสดงมูลค่าของอุตสาหกรรมการพนันทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2003 - 2019

O.c3ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการส่งออกไพ่คาสิโนไปประเทศเพื่อนบ้านได้
ปัจจุบัน มีการจัดตั้งคาสิโนที่ถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีคาสิโนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
ประเทศไทย มากถึง 236 แห่งได้แก่ เมียนมาร์ 5 แห่ง ลาว 3 แห่ง กัมพูชา 52 แห่ง มาเลเซีย 5 แห่ง สิงคโปร์ 10
แห่ง เวียดนาม 39 แห่ง ฟิลิปปินส์ 72 แห่ง และมาเก๊า 50 แห่ง ทั้งนี้ คาสิโนที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศไทยจะ
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เป็นข้อได้เปรียบของโรงงานไพ่ เนื่องจากการขนส่งไพ่ไปยังคาสิโนต่างๆ เหล่านี้จะมีค่าขนส่งสินค้า ที่มีราคาถูกกว่า
คู่แข่งจากประเทศอื่น
3

50
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5

72

39

10
แผนภาพแสดงบ่อนคาสิโนในประเทศอาเซียนและประเทศใกล้เคียง

O.c4 โรงงานไพ่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจะตั้งสำนักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดภายในหรือ
นอกราชอาณาจักรก็ได้
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้อำนาจโรงงานไพ่
สามารถจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้
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• อุปสรรคของธุรกิจไพ่ (Threats)
T.c1 กฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับไพ่ผิดกฎหมายยังไม่เข้มงวด และมีโทษปรับสำหรับผู้ทำผิดกฎหมายไพ่ลดลง
(พ.ร.บ.สรรพสามิตห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ)
เนื่องจากโรงงานไพ่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจับกุมด้วยตนเองต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกในการจับกุม ดังนั้น
ในการจับกุมไพ่ลักลอบแต่ละครั้งจะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการจับกุมสุราและบุหรี่ผิดกฎหมาย ซึง่ อาจจะมีการถูก
จับตามองมากกว่าการจับกุมไพ่นำเข้าแบบผิดกฎหมาย เพราะเหตุนี้จึงทำให้มีไพ่ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมายเล็ดลอดเข้า
มาในประเทศเป็นจำนวนมากและส่งผลให้ไพ่ลักลอบยังคงมีการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมี
พ.ร.บ.สรรพสามิต 2560 ส่วนที่ 3 ไพ่ มาตรา 173 ที่กำหนดให้ผู้บริโภคสามารถถือครองไพ่ผิดกฎหมายได้ แต่ต้องไม่
เกิน 120 ใบ อีกทั้ง พ.ร.บ.สรรพสามิต 2560 ยังมีโทษปรับสำหรับผู้กระทำผิดกฎหมายไพ่ลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงกับยอดขายและความต้องการไพ่จากโรงงานไพ่
T.c2 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการซื้อสินค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซทำให้เข้าถึงไพ่ผดิ กฎหมายและไพ่ลักลอบราคาถูก
ได้ง่าย
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเผยผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2562 หรือ Value of e-Commerce Survey
in Thailand 2019 ชี้มูลค่า e-Commerce ไทยในรอบหลายปีที่ ผ่านมาที่มีเพิ่ มขึ้นต่อเนื่องได้สะท้อนปัจจัยหลาย
อย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 (COVID-19) ที่วิถี “ความปรกติใหม่หรือNew Normal” ซึ่งจำเป็นต้องเว้นระยะห่าง
หรือSocial Distancing ได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการทำงานที่ผลักดันให้คนต้องพึ่งเทคโนโลยีมาก
กว่าเดิมเพื่อลดการพบปะกันจนทำให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่ มขึ้น ส่งผลให้การทำธุรกรรม
ทางออนไลน์และ e-Commerce เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
สำหรับ มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทยคาดการณ์ ว่าจะสูงถึง 4.02 ล้านล้านบาท ในปี 2562 หรือ
เติบโตขึ้น 6.91% จากปี 2561 ที่มีมูลค่ารวมกว่า 3.76 ล้านล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่า 2.76
ล้านล้านบาทถึง 36.36% โดยรายได้ส่วนใหญ่ มากจากการขายสิ นค้าและบริการทางออนไลน์ภายในประเทศถึง
91.29% ทั้งนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งในปี 2563 จากพฤติกรรม New Normal ที่คนไทยซื้อ-ขาย
ของออนไลน์มากขึ้น
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แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ปี 2559– 2563e28

นอกจากนี้ ราคาสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ในการตัดสินใจซื้ อสินค้าของลูกค้าและจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างราคาขายปลีกไพ่ของโรงงานไพ่เทียบกับราคาจำหน่ายไพ่ลักลอบพบว่าราคาขายปลีก ไพ่ของโรงงานไพ่สูงกว่า
ราคาจำหน่ายไพ่ลักลอบค่อนข้างมาก
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกของไพ่ป๊อกที่กำลังมีการประกาศขายออนไลน์ตามเว็บไซต์
ต่างๆ E-Commerce และ Social Media ต่างๆ พบว่า ไพ่ป๊อกกระดาษลักลอบจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับไพ่ป๊อก
ของทางโรงงานไพ่แต่ราคาไพ่ป๊อกกระดาษลักลอบเริ่มต้นที่ 79–139 บาท/สำรับ ในขณะที่ไพ่ป๊อกกระดาษที่ผลิตโดย
โรงงานไพ่จะมีราคาอยู่ที่ 170 บาท/สำรับ หรือราคาไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองลักลอบจะขายอยู่ที่ 53–295 บาท/
สำรับ ในขณะที่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองที่ผลิตโดยโรงงานไพ่จะมีราคาอยู่ที่ 495 บาท/สำรับ จะเห็นว่าราคาขายไพ่
ถูกกฎหมายมีราคาสูงกว่าราคาขายไพ่ลักลอบในอินเตอร์เน็ตประมาณ 2-3 เท่า ดังนั้น จึงส่งผลกระทบทางตรงต่อการ
ตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่ซึ่งให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก
ทั้งนี้ โรงงานไพ่ควรมีการพิจารณาถึงมาตรการกำกับดูแลในมุมมองทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับจ่ายจำหน่ายไพ่
ผิดกฎหมายบนเว็บ ไซต์ซึ่ ง โรงงานไพ่ จำเป็น ต้องกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่ อดำเนิน งานจัดการตามขอบเขตของ
กฎหมายต่อไป
T.c3 สภาวการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผู้รับประโยชน์จากสัญญาให้สิทธิในการ
ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าไพ่และต้องขอชะลอการซื้อไพ่ตามโควต้าออกไป
ในช่วงนับตั้งแต่สถานการณ์แพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ยอดขายไพ่ของ
โรงงานไพ่ ในปี 2563 – 2564 ลดลงอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ซึ่ ง ยอดไพ่ ค งเหลื อ ของบริษั ท ผู้ รับ สั ม ปทาน ณ สิ้ น เดื อ น
พฤษภาคม 2564 มีจำนวนรวม 2,499,936 สำรับ ประกอบด้วย ไพ่ไทย 847,220 สำรับไพ่ผ่องจีน 18,000 สำรับไพ่
จีนสี่สี 11,280 สำรับไพ่ป๊อกกระดาษ 90,588 สำรับ ไพ่ป๊อกพลาสติก 232,487 สำรับ และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง
87,495 สำรับ

28สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(สพธอ.) หรือETDA
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ไพ่กระดาษ

2562
ไพ่พลาสติก

2563

2564 Q2

ไพ่พลาสติกขอบทอง

แผนภาพแสดงรายได้ไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิในแต่ละประเภท ปี 2559 – 2564 (Q2)

นอกจากนี้ เมื่อนำยอดขายไพ่เฉลี่ยต่อเดือนมาเปรียบเทียบกับยอดการรับซื้อไพ่ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่โรงงานไพ่
กำหนด จะพบว่า ยอดขายไพ่เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า ยอดการรับซื้อไพ่ขั้นต่ำ ในทุกรายการ หมายความว่า ยอดสะสม
ไพ่คงค้างในแต่ละเดือนจะเพิ่มขึ้นไปอีก ส่งผลให้บริษัทผู้รับสัมปทานต้องขอชะลอการซื้อไพ่ตามโควต้าออกไป และ
แม้ว่าบริษัทผู้รับสัมปทานจะชะลอการซื้อไพ่ โดยนำไพ่คงค้างในสต๊อกมาจำหน่ายแทน ก็จะสามารถจำหน่ายไพ่ตัวเล็ก
ได้อีก 1 ปีไพ่ป๊อกกระดาษ 6 เดือนไพ่ป๊อกพลาสติก 10 เดือน และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง 1 ปี
ประเภท

จำนวนสำรับขันต่ำ นการสั่งซือไพ่
(ต่อเดือน)

ยอดขายไพ่เ ลี่ยต่อเดือน (สำรับ)
(ธ.ค. 63 – พ.ค. 64)

ไพ่ตัวเล็ก

183,600

146,084

ไพ่ป๊อกกระดาษ

18,000

15,098

ไพ่ป๊อกพลาสติก

52,560

38,748

ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง

24,048

14,583

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายไพ่เฉลี่ยต่อเดือนกับยอดการรับซื้อไพ่ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่โรงงานไพ่กำหนด
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3.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix และการวางหลักการยุทธศาสตร์
ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของโรงงานไพ่สามารถนำผลลัพธ์
ดั ง กล่ า วมาพิ จ ารณาร่ว มกั น ในการวิ เคราะห์ TOWS Matrix เพื่ อ กำหนดยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง รุ ก ยุ ท ธศาสตร์เชิ ง รั บ
ยุทธศาสตร์เชิงทดแทนและยุทธศาสตร์เชิงบรรเทาก่อนที่จะนาไปสู่การสังเคราะห์แ ละจัดกลุ่มเป็นยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่โดยสมบูรณ์
ทั้ งนี้ การวิ เคราะห์ TOWS Matrix ในปี นี้ จะเป็ น การพิ จ ารณากลยุ ท ธ์ ต ามกรอบยุ ท ธศาสตร์โรงงานไพ่
ประจำปี 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดของการวางหลักการยุทธศาสตร์เชิงรุกยุทธศาสตร์เชิงรับยุทธศาสตร์เชิง
ทดแทนและยุทธศาสตร์เชิงบรรเทาโดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สิ่งพิมพ์ และ
ยุทธศาสตร์ไพ่ ดังต่อไปนี้
TOWS Matrix : Printing
จุดแข็ง (Strength)

โอกาส (Opportunity)

1.

2.
3.

4.

อุปสรรค (Threat)

5.

รุก (Aggressive)
วิจัยและพั นาศักยภาพงานพิมพ์ทั่วไปและงานพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง ห้เปนที่ยอมรับ นอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง (S.p2, O.p2, O.p3, O.p4)
เพิ่มศักยภาพการ ห้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจรรแก่หน่วยงาน
ราชการต่าง (S.p1, S.p2, O.p1, O.p4)
3. เปนหน่วยงานหลัก นการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงแก่กรมสรรพสามิต (แสตมป์สรรพสามิต) (S.p1, S.p2,
O.p3)
พั นาช่องทางการตลาดและการขายเพื่อขยายฐานลูกค้า (S.p1,
S.p2, O.p2, O.p3 O.p4)
สร้างความร่วมมือด้านการพั นาองค์ความรู้และวิจัยผลิตภัณ ์
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสามมารถ นการแข่งขัน
(S.p1, S.p2, O.p5)

ทดแทน (Diversifying)
1. เปนหน่วยงานหลัก นการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่
กรมสรรพสามิต (แสตมป์สรรพสามิต) (S.p1, S.p2, T.p1, T.p3,
T.p4)
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทังภาครัฐและเอกชน นการร่วม
ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามมาตรฐานของกรม
สรรพสามิต (S.p1, S.p2, T.p1, T.p3, T.p4)
3. ศึกษาความเหมาะสม รูปแบบ และการขยายธุรกิจสู่ Digital
Printing Solution (S.p2, T.p2)

จุดอ่อน (Weakness)
1.

2.
3.
4.

บรรเทา (Turnaround)
จัด ห้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและรองรับความต้องการ
งานพิมพ์ นรูปแบบต่าง อย่างครบวงจร (W.p1, W.p2, O.p2,
O.p3, O.p4)
สร้างกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ที่มีมาตรฐาน (W.p2,
O.p1, O.p2, O.p3, O.p4)
เร่งรัดกระบวนการจัดซือจัดจ้าง ห้สามารถ ห้บริการงานพิมพ์
แข่งขันกับเอกชนได้ (W.p4, O.p3 O.p4)
ศึกษาความเหมาะสม รูปแบบ และการขยายธุรกิจสู่ Digital
Printing Solution (W.p1, W.p2, O.p4)

รับ (Defensive)
1. ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
(W.p1, W.p2, T.p1, T.p3, T.p4, T.p5)
2. วางระบบต้นทุน ห้ได้มาตรฐาน เพื่อ ห้สามารถบริหารจัดการต้นทุน
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ(W.p3, T.p4, T.p5)
3. จัด ห้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิจ (W.p4, T.p2, T.p4 T.p5 T.p6)
4. วางแผนการขยายการลงทุน นธุรกิจ หม่อย่างเหมาะสม (W.p1,
W.p2, W.p4, T.p2, T.p4, T.p5)
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อุปสรรค (Threat)

โอกาส (Opportunity)

TOWS Matrix : Card
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

รุก (Aggressive)
1) พั นาผลิตภัณ ์ไพ่รูปแบบ หม่ ห้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (S.c4, O.c1)
2) ขยายตลาดสู่ธุรกิจการส่งออกไพ่ไปยังตลาด นต่างประเทศ (S.c1,
S.c4, O.c1,O.c2, O.c3,O.c4)
3) สร้างความร่วมมือ นการต่อต้านและกีดกันการจำหน่ายไพ่ผิดก หมาย
(S.c1 ,S.c2 ,O.c1)
4) สร้างความเข้มแข็งของระบบสัมปทานการจำหน่ายไพ่ (S.c3, O.c2)

บรรเทา (Turnaround)
1) พั นาผลิตภัณ ์ไพ่รูปแบบ หม่ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(O.c1, O.c2)
2) พั นาช่องทางการตลาดสำหรับไพ่นอกสัมปทานที่สะดวกและชัดเจน
(W.c4, W.c5, O.c1, O.c2)
3) พั นาคุณภาพด้านความปลอดภัยของไพ่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ (O.c1, O.c2, O.c3)
4) ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ตัวแทน สำหรับไพ่คาสิโน (W.c4, W.c5,
O.c2, O.c4)
5) ปรับปรุงต้นทุนการผลิตไพ่ ห้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ (W.c1, O.c2,
O.c3)

ทดแทน (Diversifying)
1) ออกแบบผลิตภัณ ์ไพ่รูปแบบ หม่ ห้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (S.c4, T.c2)
2) สร้างแรงจูง จ และรณรงค์ ห้เกิดความร่วมมือ นการต่อต้านการ ช้ไพ่
ลักลอบ และสร้าง ห้เกิดการกีดกันทางเครือข่าย นการจำหน่ายไพ่
ลักลอบ (S.c1, S.c2, T.c1, T.c2)

รับ (Defensive)
1) สร้างการรับรู้ต่อสินค้าไพ่ผิดก หมาย (W.c.3, W.c.4, W.c5, T.c1)
2) เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสัญญาสัมปทาน นอนาคต (Wc2,
T.c3)
3) ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ตัวแทน สำหรับไพ่คาสิโน (W.c5, T.c2)
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บทที่ 4: การวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบชิงยุทธศาสตร์และความสามารถพิเศษ
ของ โรงงานไพ่
ในส่วนต่อไปจะเป็นการนำปัจจัยนำเข้าที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า
ทั้งภายในและภายนอก (SWOT) ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น นำมาใช้ประโยชน์ในการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร
(Core Competency) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Challenges) โดยนิยามของหลักการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
สมรรถนะหลั ก ขององค์ ก ร (Core Competency) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รมี ค วามเชี่ ย วชาญมากที่ สุ ด
เป็นขีดความสามารถที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาด
ให้แก่องค์กร สมรรถภาพหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่ผู้อื่นลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน
ในการแข่งขัน สมรรถภาพหลักขององค์กร ได้แก่ สมรรถนะหลักในเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่ เหมือนใคร
ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ
ความได้เปรียบเชิงยุท ธศาสตร์ (Strategic Advantages) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ
ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปั จจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage)
ความท้ า ทายเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic Challenges) หมายถึง แรงกดดั น ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลอย่ างชั ด เจนต่ อ
ความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตำแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของ
องค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองด้วยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก ได้แก่ ความต้องการ
หรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้าน
การเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือความต้องการอื่นๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน ได้แก่ ขีดความสามารถของ
องค์กร ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ขององค์กร
ในการทบทวนความท้ า ทาย/ความได้ เปรี ย บชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละความสามารถพิ เศษของโรงงานไพ่
ประกอบการจัดทำรายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการกำหนดนโยบายในส่วนถัดไป จึงขอแยกทบทวนเป้าประสงค์ดังกล่าวตามหน่วยธุรกิจของโรงงานไพ่ โดย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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4.1 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges)
4.1.1 ธุรกิจการ ห้บริการสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
• การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ให้สอดคล้อง และตอบสนอง
ความต้องการสิ่งพิ มพ์ป ลอดการปลอมแปลง ตามนโยบายการปฏิรูป และเปลี่ยนแปลงรูป แบบ
แสตมป์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และ ระบบดิจิทัลโซลูซั่นเพื่อบริหารจัดการ และตรวจสอบ
การชำระภาษีผ่านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
• การเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ให้ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
• การพัฒนาธุรกิจสู่การให้บริการสิ่งพิมพ์พร้อมเทคโนโลยีดิจิทัล โซลูชั่น และการสร้างผลิตภัณ ฑ์
นวั ต กรรม (Innovated Product) เพื่ อ สร้ า งจุ ด แข็ ง และความได้ เปรี ย บเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ น
อุตสาหกรรมการพิมพ์
• การบริหารและพัฒนาบุคลากรของโรงงานไพ่ให้มีศักยภาพเท่าทันการเปล่ยนแปลงทางธุรกิจ
4.1.2 ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไพ่
• การส่งเสริมเสถียรภาพและการแข่งขันในการประมูลเพื่อขอสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไพ่
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการประมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและการเข้าถึง
ความต้องการไพ่ในตลาดภายในประเทศอย่างทั่วถึง
• การเปิ ด ช่ อ งทางการจำหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นระบบ E-Commerce นั้ น ทำให้ ผู้ บ ริโภคสิ น ค้ าไพ่ ใน
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงสินค้าไพ่จากต่างประเทศได้โดยง่ายช่องทางการจำหน่ายไพ่ดังกล่าวเป็น
ช่องทางที่ผิดกฎหมายแต่ยังไม่มีแนวทางการควบคุมที่ชัดเจนทำให้โรงงานไพ่ต้องแข่งขันกับผู้ผลิต
ไพ่จากต่างประเทศที่มีศักยภาพแล้วความสามารถในการแข่งขันสูง
• การดำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการทำธุรกิจและขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าไพ่สู่กลุ่ม
ธุรกิจคาสิโนในประเทศเพื่ อนบ้ านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในเรื่องของราคาการ
จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีการผลิตและกำลังการผลิตเพื่อนำเสนอสินค้าให้กับผู้ประกอบการคาสิโน
ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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4.2 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Adventage)
4.2.1 ธุรกิจการ ห้บริการสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
• โรงงานไพ่ เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก รมสรรพสามิ ต ได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เศษโรงพิ ม พ์ ส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ตามมติครม. 18 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งสรุปความได้ว่า ให้ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่มีโรงพิมพ์อยู่ในความควบคุมดูแล ต้องจ้างโรงพิมพ์ของตนเองก่อน
สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 ที่มีมติเห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 เรื่องสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิพิเศษรวม 7 ข้อตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้
(1) ในกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน
อื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีโรงพิมพ์ซึ่งมีฐานะเป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นต้องจ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ของ
ตนเองก่อนโดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยให้โรงพิมพ์เสนอราคามาตรฐาน
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนซึ่งราคามาตรฐานดังกล่าวนี้อาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
อยู่เสมอได้
(2) กรณี โรงพิมพ์ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจฯแจ้งว่ามีงานเกินขีดความสามารถหรือไม่สามารถรับพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งงานพิมพ์ใน
ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไปให้โรงพิมพ์ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นช่วยพิมพ์ก็ได้โดยให้ดำเนินการได้โดยวิธีกรณี
พิเศษ
(3) กรณีหน่วยงานมีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถที่โรงพิมพ์จะพิมพ์ได้และประสงค์จะจ้างพิมพ์โดยวิธี
สอบราคาหรื อ ประกวดราคาตามระเบี ย บพั ส ดุ ที่ ห น่ ว ยงานของตนถื อ ปฏิ บั ติ ให้ แ จ้ งโรงพิ ม พ์ ข องส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจฯอื่นทราบเพื่อเข้าร่วมแข่งขันราคาด้วย
(4) กรณี ห น่ วยงานที่ ไม่ มี โรงพิ มพ์ เป็ น ของตนเองหากประสงค์ จะจ้างพิ ม พ์ จากโรงพิ มพ์ ที่ ได้รับ สิ ท ธิพิ เศษ
ดังกล่าวยกเว้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นให้จ้างพิมพ์ได้โดยวิธีกรณีพิ เศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลัง
กำหนดโดยให้โรงพิมพ์ดังกล่าวเสนอราคามาตรฐานให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบก่อนซึ่งราคามาตรฐานดังกล่าวนี้
อาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อยู่เสมอได้
(5) กรณีหน่วยงานที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเองไม่ประสงค์จะจ้างพิมพ์โดยวิธีกรณีพิเศษแต่ประสงค์จะจ้าง
พิมพ์โดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานของตนถือปฏิบัติให้แจ้งโรงพิมพ์ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจทราบเพื่อเข้าร่วมแข่งขันราคาด้วย
(6) กรณี โรงพิมพ์ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิพม์ที่อยู่ในความควบคุมของส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจฯดังกล่าวหากการดำเนินงานมีผลกำไรให้คงได้รับสิทธิพิเศษต่อไปแต่ถ้ามีผลการดำเนินงานขาดทุน
และไม่มีศักยภาพในการรับงานพิมพ์อีกต่อไปก็ให้พิจารณายุบเลิกโรงพิมพ์ดังกล่าวโดยเร็ว
(7) ให้กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯพิจารณาระงับสิทธิของโรงพิมพ์ในกรณีที่ตรวจ
พบว่าโรงพิมพ์ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการรับจ้างพิมพ์งานจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐส่งงานพิมพ์ให้
เอกชนรับ ช่ ว งพิ ม พ์ ต่ อ ซึ่ งเป็ น การปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรีโดยมิ ต้ อ งเสนอขออนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรีซึ่ ง
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
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• สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจัดอยู่ในโครงสร้างการแข่งขันแบบผู้ขายน้อยราย ที่ลูกค้ามักจะไม่
เปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตเนื่องด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัย
4.2.2 ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไพ่
• โรงงานไพ่เป็นผู้มีอำนาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตการจัดจำหน่ายและการจัดสรรสัญญาให้
สิทธิ
• โรงงานไพ่มีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งในการกระจายสินค้าไปยังคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ประกอบคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านสามารถสั่งสินค้าจำนวนน้อย และประหยัดค่า
ขนส่ง เพื่อความสะดวกในดำเนินธุรกิจ

4.3 ความสามารถพิเศษของโรงงานไพ่ (Core Competency)
4.3.1 ธุรกิจการ ห้บริการสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ธุรกิจงานพิมพ์โรงงานไพ่มีความสามารถในการให้บริการออกแบบ และผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง และสิ่งพิมพ์ ทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีการพิ มพ์ ออฟเซ็ท ด้วยประสบการณ์ การพิมพ์อันยาวนาน และการ
บำรุงรักษาเครื่องมือสนับสนุการให้บริการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่ สามารถ
ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และสิ่งพิมพ์ทั่วไป ที่ต้องการกำลัง การผลิตในปริมาณมาก และสามารถ
บริหารต้นทุนเพื่อแข่งขันราคาตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วไปได้
SPS
Core Competency
ถ

ถ
•

/

ถ

ถ
•

•

•

•

•

•

•

/
Offset

ถ

/

•

•

4.3.2 ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไพ่
โรงงานไพ่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไพ่อย่างครบวงจรรวมไปถึงการจัดสรรสิทธิ
ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับผลประโยชน์เป็นผู้จำหน่ายไพ่กล่าวคือโรงงานไพ่เป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงาน
ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการควบคุมการจัดจำหน่าย
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กล่าวโดยสรุป จากการพิจารณาปัจจัยนำเข้าต่างๆ ทำให้สามารถทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร (Core
Competency) ความได้ เปรี ย บเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Advantages) และความท้ า ทายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Challenges) ของ โรงงานไพ่ โดยกำหนดกรอบการพิจารณาประเด็นต่างๆ แยกตามประเภทของธุรกิจ
หลักที่มีรูปแบบและบริบทที่แตกต่างกัน ได้แก่ ธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลโซลูชั่น และธุรกิจไพ่
โดยสรุปจากรายละเอียดข้างต้นได้ ดังนี้

•

ถ

•
capacity

Core Competency
•

•

•

G2G

ถ
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•
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Digital Solution
Innovated Product)
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บทที่ 5: การวิเคราะห์ Strategic Positioning
การทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ของโรงงานไพ่ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของ
องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ
ธุรกิจไพ่
โดยการวิเคราะห์ตำแหน่งทางกลยุทธ์นั้น จะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากประเด็นสำคัญ ใน 2 มิติ
ได้แก่
o การวิเคราะห์ความน่าสนใจของตลาด คือ วิเคราะห์ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม โดยผ่านการ
พิจารณา การเติบโตของตลาดอุตสาหรรม ผลตอบแทนของอุตสาหกรรม และประเด็นผลักดันทั้ง 5
(Porter’s Five Forces)
o การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึง การสร้างความแตกต่าง
รวมทั้งต้นทุนและสินทรัพย์เชิงเปรียบเทียบ เป็นต้น

5.1 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
• ความน่าสน จของอุตสาหกรรม
1) สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- แนวโน้มของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกมีแนวโน้มการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก ถูกคาดการณ์ว่าจะมีอัต ราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ช่วง 2564 ถึง 2569 เท่ากับร้อยละ 5.32 รวมทั้งทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ครองสัดสัดส่วนของ
มูล ค่ าตลาดสิ่ งพิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงสู งที่ สุ ด เท่ ากับ ร้อยละ 50 (ข้อมู ล ณ ปี 2556) ส่ งผลให้ ต ลาด
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีความน่าสนใจอยู่ในระดับที่สูง
- การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Disruption) ตั ว อย่ า งเทคโนโลยี ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเช่น Cloud, Big Data, Robotics, Artificial Intelligence และ Augmented Reality ได้เข้ามา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างสิ่นเชิง อุตสามหกรรมสิ่งพิมพ์ถือเป็นอุตสาหกรมมที่ได้รับผลกระทบ
จากการเข้ามาของเทคโนโลยีเป็นลำดับต้นๆ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างปรับตัวสู่การพิม์ระบบดิจิทัล (Digital
Printing) เพิ่มมูลค่าให้สิ่งพิมพ์ด้วยนวัตกรรม รวมถึงมีการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องของ
ลูกค้า เช่ นเดียวกัน กับ ในธุรกิจสิ่ ง พิ มพ์ ป ลอดการปลอมแปลง ผู้ป ระกอบการในตลาดก็ได้มี พั ฒ นาโซลูชั่ น
สำหรับกลุ่มสินค้าป้องกันการปลอมแปลงบนดิ จิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าอาทิ ระบบ
ติ ด ต าม แ ล ะต รวจ สอบ ส ถ าน ะ (Track & Trace Solution) แ ล ะระบ บ ต รวจสอบ รั บ รองสิ น ค้ า
(Authentication) เป็นต้น
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2) นโยบายและข้อบังคับ
- ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับ
ดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่สมดุล 29 โดยมีแนวคิดคือ1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้นนอกจากผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ มีปรับตัวแล้ว ภาครัฐเองก็จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงทิ ศ
ทางการดำเนินงานเช่นกัน ปัจจุบันภาครัฐได้มีการยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการทำงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการ
ดำเนินงานในส่วนนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักกภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันการปลอม
แปลงที่รองรับการใช้งานบนระบบดิจิทัลเช่นกัน (ตัวอย่างเช่น การผลิตบัตร Smart card)

รูปภาพแสดงผลลัพธ์จากการเป็นรัฐบาลดิจิทลั (Digital Government)30
29ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

30สำนักงงานพัฒนารัฐบาลดิจท
ิ ัล
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- ประกาศกระทรวงพาณิชย์พ .ศ.2557 กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโย (Intaglio Printing Machinery) และ
เครื่ อ งถ่ า ยเอกสารชนิ ด สอดสี เป็ น สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตในการนำเข้ า มาในราชอาณ าจั ก รทั้ ง นี้
เครื่องพิมพ์Intaglio เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องลึกในส่วนที่เป็นภาพพิมพ์ในการพิมพ์ต้อง
ใช้แรงกดสูงมากเพื่อให้กระดาษสามารถดึงหมึกพิมพ์ที่มีความหนืดสูงออกจากร่องหมึกขึ้นมากองเป็นเส้นนูนซึ่ง
รับความรู้สึกได้ด้วยการสัมผัสปัจจุบันสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงหลายประเภทยังคงใช้เทคนิคการพิมพ์
แบบเส้นนูนตัวอย่างเช่น แสตมป์สรรพสามิต ดังความยากในการนำเข้าเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

เครื่องพิมพ์อินทาลโย (Intaglio Printing Machinery)

แม่พิมพ์ร่องลึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ Intaglio

- การดำเนิน งานของกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตได้ส่งเสริมการใช้น วัตกรรมและพั ฒ นาฐานข้อมูลเพื่ อ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีโดยมีการใช้สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) ซึ่งมีคุณลักษณะการพิมพ์ที่ป้องกันการ
ปลอมแปลงบนดวงแสตมป์และการควบคุมภาษีสรรพสามิตโดยสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลการชำระ
ภาษี ของแสตมป์ สรรพสามิตทุกดวง (Track and Trace) จากข้อมูลในภาพรหั สคิวอาร์ (QR Code) อีกทั้ ง
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปยังสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเชื่อมั่นได้ว่าได้บริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพจากผู้ผลิตที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งหากพิจารณาถึงความต้องการด้านการใช้แสตมป์ของกรมสรรพสามิตก็
จะพบว่า ในช่วง ปี 2558-2562 ปริมาณการสั่งพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเพีย ง
ปี 2563 ที่ปริมาณลดลงเนื่องด้วยสถานณ์การการแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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Millions

ปริมาณและมูลค่าการสัง่ พิมพ์แสตมป์ จากกรมสรรพสามิต
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รูปภาพแสดงปริมาณและมูลค่าการสั่งพิมพ์แสตมป์จากกรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. 2558-256331

3) แรงกดดันจากกลุ่มคู่แข่งที่มีอยู่ นตลาด
- คู่แข่งในธุรกิจ ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง อีกทั้งยังใช้
เงินลงทุนมาก จึงทำให้มีผู้ประกอบการน้อยรายในตลาดและยังมีการแข่งขันที่ค่อนข้างเบาบาง ปัจจุบั นมี
ผู้ประกอบการหลักในตลาดที่เป็นเอกชนอยู่เพียง 3 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการเอกชนเพียงรายเดียวที่
ผลิตแสตมป์ สรรพสามิตให้ แก่กรมสรรพสามิต จึ งส่งผลให้ต ลาดสิ่งพิ มพ์ ป ลอดการปลอมแปลงนั้ น มีความ
น่าสนใจเนื่องจากยังพอมีช่องว่างของตลาดอยู่พอสมควร
- ความแตกต่างของสินค้า และบริการ การสร้างความแตกต่างของสินค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยกระบวนการในการ
ผลิตที่เฉพาะตัวโดยมีการป้องกันความปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลงในหลายระดับและหลากหลายรูปแบบ
31ข้อมูลจากโรงงานไพ่

และกรมสรรพสามิต (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 64)
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ตั้งแต่เทคนิคการปลอมแปลงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไปจนถึง ระดับที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า
รวมทั้งจะมีการพัฒนาการให้บริการด้านระบบจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงเช่นระบบการติดตามและการ
ตรวจสอบ (Track and trace system) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าดังนั้น สร้างความท้าทายในธุรกิจ
และทำให้ตลาดมีความน่าสนใจเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิต
- ความยากง่ายของการออกจากธุรกิจ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนับว่าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างมากและยังต้นทุนคงที่ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจากการถูก
ปลอมแปลงและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า จึงมีการลงทุน ในเครื่องจักรที่มี ประสิ ทธิภาพ
รองรับเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม หากวัน
หนึ่งผู้ประกอบการต้องการที่จะออกจากธุรกิจ ก็ต้องพิจารณาถึงเงินลงทุนที่เสียไปอย่างถี่ถ้วน ด้วยเหตุที่กล่าว
มาข้างต้นจึงส่งผลให้ระดับความน่าสนใจของตลาดอยู่ในระดับต่ำ
- ความร่วมมือระหว่างบริษัท (Synergy) รูปแบบของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีแนวโน้มในการจัดทำ
ความร่วมมือ หรือ Synergy โดยนำจุดแข็งของแต่ละบริษัทมารวมกันเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการลดต้นทุน (cost saving) การแชร์องค์ความรู้ร่วมกันสามารถนำเสนอสินค้าต่อลูกค้าแบบ
ครบวงจรและขยายฐานลู ก ค้า ในกลุ่ ม ที่ เป็ น โอกาส ยกตั ว อย่ า งเช่ น 1) บริษั ท ที .เค.เอสเทคโนโลยี จ ำกั ด
(มหาชน) หรือ T.K.S. ผู้ น ำธุรกิจ สิ่งพิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ ของประเทศไทยที่ ได้ท ำการปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจผ่านการควบรวมกับบริษัททีบีเอสพี หรือTBSP 2) หน่วยงานภาครัฐที่ขยายการให้บริการสู่
ธุรกิจสิ่ งพิ ม ปลอดการปลอมแปลงอย่างโรงพิ ม พ์ ต ำรวจมีแผนเพิ่ ม ความร่วมมื อและการใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรร่วมกันกับโรงพิมพ์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น

4) แรงกดดันจากกลุ่มผู้ผลิต
- อำนาจการต่ อ รองของผู้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ เนื่ อ งด้ ว ยสิ่ ง พิ ม พ์ ป ลอดการปลอมปลอมแปลงเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะและถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการถูกปลอมแปลง ฉะนั้น กระดาษและหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการ
พิมพ์จะก็เป็นชนิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยเฉพาะ เช่น กระดาษที่มีลายน้ำ
ในตัว หมึกพิมพ์ที่มองเห็นวาวแสงภายใต้รังสียูวี เป็นต้น ผู้ที่ขายวัตถุดิบดังกล่าวในท้องตลาดมีจำนวนน้อยราย
อีกทั้งวัตถุดิบบางชนิดนั้นยังต้องสั่งและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ขายวัตถุดิบมีอำนาจในการต่อรองสูง
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หากบริษัทผู้ผลิตมีการรวมกลุ่มกันเพื่อตั้งราคากลางในการขายก็จะทำให้ผู้ผลิตมีอำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้น
เช่นกัน

5) แรงกดดันจากกลุ่มผู้ซือ
- พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้บริโภคเลือกที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ บนระบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น
การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล หรือแม้แต่การติดตามการสถานะของ
สินค้า อีกประการหนึ่ง คือ ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ผู้คนนั้นให้ความสำคัญ ผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
และดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ก่อให้เกิดความระมัดระวังในการบริโภคและใส่ใจในการบริโภคสินค้าต่างๆ โดย
สินค้าที่บริโภคจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของที่ได้มาตรฐานหรือไม่ ปัจจัยข้อนี้จึงถื อเป็นโอกาสที่จะ
สร้างรายได้ในผลิตภัณที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฉลากป้องกันการปลอมแปลง หรือ Brand protection เป็นต้น
- ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อ (Switching cost) ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงความปลอดภัยถือ
เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ในการดำเนิ น ธุ รกิจ และมี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริการของลู กค้ า ลู กค้ ามั กจะไม่ ต้ องการ
เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบ่อยเนื่องด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์ต่างๆ
ประกอบกับยังมีต้นทุนที่เรียกว่า Learning Curve เช่น การที่ลูกค้าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
การรักษาความปลอดภัยและเทคนิคการป้องกันการปลอมแปลงของผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงราย
ใหม่ ธุรกิจนี้จึงมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching Cost) ที่ค่อนข้างสูง

6) แรงกดดันจากผลิตภัณ ์ทดแทน
- ประเภทและจำนวนเทคโนโลยีการพิม พ์ ทดแทนในปัจ จุบัน แบ่ งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) สิ นค้ า
ทดแทนสิ่งพิ มพ์ปลอดการปลอมแปลงประเภทแสตมป์ได้แก่ รหัสควบคุมบนบรรจุภัณ ฑ์ (Direct Coding)
การระบุข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RFID - Radio Frequency Identification) และ Direct marking ซึ่ง
ใช้สำหรับจัดเก็บภาษียาสูบในประเทศสิงค์โปร์ 2) สินค้าทดแทนสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงประเภทอื่นๆ
ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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รหัสควบคุมบนบรรจุภณ
ั ฑ์ (Direct Coding)

Direct Marking ในประเทศสิงคโปร์

เทคโนโลยีRFID

7) แรงกดดันจากผู้มีแนวโน้มเข้าร่วมแข่งขัน
- การเข้ามาของบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
(1) ผู้ประกอบการเอกชนที่เข้ามาในรูปแบบของบริษัทที่เป็นกลุ่มการค้า เช่น กรณี ของ e-Passport
เนื่องจากการเก็บข้อมูลหนังสือเดินทางนั้นจะอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทยเท่านั้น บริษัท
ไทยจึงมีการตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มการค้าที่มีการนำเอาเทคโนโลยีจากบริษัทต่างประเทศที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์มาใช้
ในการทำหนังสือเดินทางตัวอย่างเช่นกิจการร่วมค้า DGM (บริษัท ดาต้าโปรดักส์ทอปปังฟอร์ม จำกัด และ
บริษัท Gemalto) ที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง e-Passport ก็
มีรูปแบบการดำเนิ นงานที่ กล่ าวข้างต้น คือ บริษั ท ดาต้ าโปรดักส์ทอปปั งฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็ น บริษั ทใน
ประเทศไทยที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายบัตรพลาสติกแบบฟอร์มต่อเนื่องและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ได้ร่วมเป็นกลุ่มการค้ากับ บริษั ท Gelmalto ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่ ผลิตชิปและโซลูซั่นด้านความมั่น คง
ปลอดภัยในต่างประเทศ
(2) หน่วยงานภาครัฐที่ขยายการให้บริการสู่ธุรกิจสิ่งพิมปลอดการปลอมแปลง ยกตัวอย่างโรงพิ มพ์
ตำรวจ ได้กำหนดแผนเพิ่มความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ในรายงานประจำปี ฉบับ
ล่าสุด 2563 โดยมีหลักการดังนี้ 1.การใช้เครื่องจักรร่วมกันสำหรับงานพิมพ์บางประเภทที่โรงพิมพ์ตำรวจไม่
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สามารถดำเนินการได้แต่โรงพิมพ์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นสามารถดำเนินการได้โรงพิมพ์ตำรวจก็
ดำเนินการส่งงานดังกล่าวให้กับโรงพิมพ์ต่างๆ เหล่านั้น 2.การใช้บุคลากรร่วมกันได้แก่การส่งพนักงานโรง
พิม พ์ต ำรวจไปศึกษาฝึ กงานกับเครื่องจักรที่โรงพิ มพ์ ตำรวจไม่มีกับโรงพิ มพ์ ของราชการรัฐวิส าหกิจและ
เอกชน 3. การใช้ อ งค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น เช่ น วิ ธี ก ารดำเนิ น งานที่ ส ามารถทำให้ บ รรลุ เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยประสบการณ์ที่แตกต่างในเรื่องของธุรกิจ

โดยสรุปแล้ว เมื่อนำปัจจัยดังที่กล่าวมาทั้งหมดมาคำนวณคะแนนความน่าสนใจและถัวเฉลี่ยกับค่าน้ำหนัก
รายปัจจัย จะพบว่า ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมไพ่ในประเทศไทย มีคะแนนรวมอยู่ที่ 2.04 คะแนน (คะแนนเต็ม
3 คะแนน) แสดงดังภาพต่อไปนี้
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• ความสามารถ นการแข่งขัน
1) ความได้เปรียบจากการบริหารการเงิน
- ส่วนแบ่งทางการตลาด ปัจจุบัน ส่วนแบ่งทางการตลาดของโรงงานไพ่ในผลิตภัณฑ์แสตมป์สรรพสามิตยังอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างต่ำจากการวิเคราะห์ มูลค่าการสั่งจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตทั้งหมดระหว่างปีงบประมาณ
2561-2564 พบว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โรงงานไพ่มีสัดส่วนของมูลค่าการสั่งจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 21 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในภาพรวม
มูลค่าการสั่งจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต (หน่วย: บาท)
100%
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60%

341,672,450

578,074,080

151,089,578

142,480,700

61

62

30,157,500
63

โงงานไพ่

ผู้ประกอบการรายอื่น

40%
20%
0%

437,822,900

264,368,200

101,456,000
64

รูปภาพแสดงมูลค่าการสั่งจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2561-256432

- ความสามารถในการสร้างรายได้และกำไร รูปภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงรายได้และกำไรของธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มี
แนวโน้มค่อนข้างผันผวน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการสั่งซื้อแสตมป์สรรพามิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี
ประกอบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้หากพิจารณา
ผลการดำเนินที่ผ่านมาของโรงงานไพ่จะพบว่า อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) ช่ วงปี 2557-2562 มี ค่า สูงถึงร้อยละ 31.69 และมี ค่า เท่ ากับ ร้อยละ-15.96 ในช่ วงปี 25572563โดยรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในปี 2563 มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในส่วน
ของกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) โรงงานไพ่มีอัตรากำไรขั้น ต้นเฉลี่ย 6ปี (2557-2562)เท่ากับร้อยละ
45.52 ในขณะที่ ปี2563 โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้จากสิ่งพิมพ์

32ข้อมูลจากโรงงานไพ่

และกรมสรรพสามิต (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 64)
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Millions

รายได้จากการขายและการให้บริการ และ กําไรขั้นต้น ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ (หน่วย: ล้านบาท)
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-50

รายได้จากการขายและการให้บริการ

กําไรขั้นต้น (Gross profit)

รูปภาพแสดงรายได้จากการขายและการให้บริการและกำไรขั้นต้น ของโรงงานไพ่ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์

อัตรากําไรขั้นต้น (Gross profit margin) ในธุรกิจสิ่งพิมพ์
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รูปภาพแสดงอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ของโรงงานไพ่ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์

- การบริหารต้นทุน โรงงานไพ่มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้สิ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงระยาเวลา 7 ปีที่
ผ่านมา (2557-2563) (รายละเอี ยดเพิ่ มติ มอยู่ใน SWOT สิ่งพิ ม พ์ ข้อ W.p3) ประกอบกับ เมื่ อพิ จ ารณาถึง
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายขายและบริหารค่อรายได้รวม ของโรงงานไพ่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563)
จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรายได้ (สามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ใน จุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรข้อ W6)
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2) ความได้เปรียบจากการสร้างความแตกต่าง
- เทคโนโลยี และนวัต กรรม ปั จ จุบั น โรงงานไพ่ ยั งไม่ ส ามารถดำเนิ น งานผลิ ต แสตมป์ ได้ ครบวงจรเนื่ องจาก
ข้อจำกัดด้านเครื่องจักรและกำลังคน ทำให้ต้องพึ่งพิงการจ้างงานภายนอกในกระบวนการหลังการพิมพ์ เช่น
ไดคัทเจาะ รูเข้าปกแข็ง ประกอบกับรูปแบบของแสตมป์สรรพสามิตส่วนใหญ่ที่ระบุให้ใช้เทคนิคใการพิมพ์เส้น
นูน (Intaglio) ซึ่ งเป็นเทคนิคการพิมพ์ ที่ โรงงานไพ่ยั งไม่สามารถทำได้ เนื่ องจากยังไม่มี เครื่องจักร เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพการผลิต โรงงานไพ่ จึงได้ วางแผนก่อสร้างอาคารโรงพิ ม พ์ ใหม่ และจั ดหาเครื่องจักรอุป กรณ์ และ
เทคโนโลยีมารองรับการผลิตสิ่งพิมปลอดการปลอมแปลที่หลากหลายมากขึ้น
- ประสบการณ์ด้านการผลิต โรงงานไพ่มีบุคลากรส่วนเตรียมการพิมพ์ทีมีความชำนาญและมีความพร้อมในการ
สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ (สามารถดูข้อมูลสนับสนุนได้ใน SWOT ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงข้อ S.p2)
- ความสัมพันธ์กับลูกค้า โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งดำเนินงานภายใต้การดูแลของกรมสรรพสามิต
โดยมีภารกิจในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงให้แก่ภาครัฐ ปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ มาจากการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บ
รายได้ของกรมสรรพสามิต ที่ผ่านมาโรงงานไพ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรมสรรพสามิตมาโดยตลอดและยังได้รับ
การจ้างงานจากกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีโ รงพิมพ์อยู่ในความควบคุมดูแลต้องจ้างโรงพิมพ์ของตนเองก่อน เนื่องด้วยโรงงาน
ไพ่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการภายใต้การดูแลของกรมสรรพสามิตสิทธิพิเศษข้อนี้จึงเอื้อประโยชน์ต่อ
การดำเนิน งานของโรงงานไพ่ในธุรกิจสิ่งพิ มพ์ปลอดการปลอมแปลง 2) ประกาศทรวงพาณิ ชย์พ .ศ. 2557
กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อป้องกันมิให้มีการครอบครองเครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษในทางที่ไม่เหมาะสมถือเป็นปัจจัยที่สร้าง
ความได้เปรียบให้แก่โรงงานไพ่ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
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- ภาพลักษณ์ ที่ผ่านมา โรงงานไพ่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น
ภาครัฐขณะที่กลุ่มลูกค้าทั่วไปยังไม่สามารถจดจำหรือจดจำในสินค้าและบริการของโรงงานไพ่ได้เท่าที่ควร การ
รับ รู้ในตราสิ น ค้ า ของโรงงานไพ่ ในตลาดโดยรวมจึ ง ยั ง ไม่ ดี ม ากนั ก ดั ง นั้ น โรงงานไพ่ จึ งจำเป็ น ต้ องสร้า ง
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
- การดำเนินงานด้านการตลาด ปัจจุบัน โรงงานไพ่ยังมีช่องทางการขายและการสื่อสารกับลูกค้าที่ไม่ครอบคลุม
และรวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากการดำเนินงานของส่วนการตลาดยังเป็นไปในรูปแบบของการเข้าไปพบลูกค้าที่
ละราย (case by case) ยั ง ไม่ มี ก ารทำการตลาดที่ ผ สานการนำเทคโนโลยี ต่ า งๆเข้ า มาช่ ว ย (Digital
marketing) ประกอบกับการดำเนินงานของส่วนพัสดุที่ถูกจำกัดไว้ด้วยระเบียบพัสดุที่ค่อนข้างเยอะส่งผลให้
โรงงานไพ่มี ระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ค่อนข้างนานด้วยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลให้โรงงานไพ่อาจเสีย
โอกาสในการสร้างรายได้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

โดยสรุปแล้ว เมื่อนำปัจจัยดังที่กล่าวมาทั้งหมดมาคำนวณคะแนนความสามารถในการแข่งขันและถัวเฉลี่ยกับ
ค่าน้ำหนักรายปัจจัย จะพบว่า ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่ มีคะแนนรวมอยู่ที่ 1.72คะแนน (คะแนน
เต็ม 3 คะแนน) แสดงดังภาพต่อไปนี้
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• สรุปผลการวิเคราะห์ตำแน่งทางยุทธศาสตร์
จากการศึกษาความน่าสนใจของอุสาหกรรม และความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขัน พบว่า ตลาด
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีคะแนนความน่าสนใจอยู่ที่ 2.04 ในขณะที่คะแนนด้านความสามารถในการแข่งขันใน
ของโรงงานไพ่นั้น อยู่ที่ 1.72คะแนน ซึ่งมีค่าต่ำกว่าคะแนนด้านความน่าใจของตลาด ในลำดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอน
การกำหนดทิศทางการดำเนินงานองค์กร
จากการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงงานไพ่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง แสดงให้เห็นถึง
ตำแหน่งทางกลยุทธ์ในปัจจุบันว่า โรงงานไพ่มี ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับปาน ในขณะที่ความน่าสนใจ
กลางตำแหน่งอยู่ในระดับกลางของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นโรงงานไพ่จึง
ควรมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางดังต่อไปนี้
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o หาศักยภาพการเปนผู้นำ นบาง segment: มุ่งสู่การเป็นผู้นำในสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ภาครัฐ
o สร้างจุดแข็ง นการแข่งขัน : การลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ปลอด
การปลอดแปลงที่หลากหลาย และจัดให้มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการให้บริการแบบครบวงจร
o หาจุดอ่อน/แก้ไข : พัฒนากระบวนการด้านการตลาด และบริหารต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5.2 ธุรกิจไพ่
(1) ความน่าสน จของอุตสาหกรรม
1) สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- แนวโน้มของธุรกิจการพนันและคาสิโน อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี
2019 ตลาดการพนัน ทั่ วโลกมี มู ลค่าเท่ ากับ 458 พั นล้ านเหรีย ญดอลลาร์ส หรัฐซึ่งในช่ว งปี 2003 –2019
อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 3.53 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการ
พนันมีความน่าสนใจอยู่ในระดับสูง
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) จากสภาวการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำ
ให้ธุรกิจการพนันและคาสิโนมีการปรับเปลี่ยนสู่การให้บริการในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยตลาดการพนัน
ออนไลน์ในช่วงก่อน COVID-19 มีมูลค่าร้อยละ 13.19 ของตลาดการพนันทั่วโลกแต่หลังจากที่มีการระบาด
ของ COVID-19 พบว่าตลาดการพนันออนไลน์มีมูลค่าสูงขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 15.26 ของตลาดการพนันทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ตลาดการพนันออนไลน์ยังคิดเป็นสัดส่วนที่เล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดการพนันทั่วโลก ดังนั้น
ปัจจัยนี้จึงมีความน่าสนใจอยู่ในระดับปานกลาง

2) นโยบายและข้อบังคับ
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ผลิตครอบครองหรือจำหน่ายไพ่
ผิดกฎหมายยั งไม่เข้ม งวด และมี โทษปรับ สำหรับ ผู้ท ำผิ ดกฎหมายไพ่ ล ดลง ส่ งผลให้ มี โอกาสที่ จะเกิดการ
ลักลอบผลิตและจำหน่ายไพ่ผิดกฎหมายมากขึ้น ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจในระดับ
ต่ำ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันใน
ธุรกิจไพ่ได้หากได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงผู้เล่นรายเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้
ผลิตครอบครองหรือจำหน่ายไพ่ อย่างถูกกฎหมาย ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ ธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจใน
ระดับสูง
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3) แรงกดดันจากกลุ่มคู่แข่งที่มีอยู่ นตลาด
- คู่แข่งในธุรกิจ ตลาดไพ่ในประเทศไทยนับเป็นตลาดที่มีผู้เล่นน้อยราย โดยในปัจจุบันมีเพียงรายได้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ผลิตครอบครองหรือจำหน่ายไพ่ อย่างถูกกฎหมาย คือโรงงานไพ่ ซึ่งหมายความว่าหากมีผู้เล่นราย
ใหม่เข้ามาในตลาดก็จะคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเพียงรายเดียวเท่านั้น ดังนั้น ประเด็น นี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มีความ
น่าสนใจในระดับสูง

4) แรงกดดันจากกลุ่มผู้ผลิต
- ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching cost) ผู้จัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในธุรกิจไพ่ คือ กระดาษ
และหมึกพิม พ์ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบ เหล่านี้ เป็ นจำน วนมาก ประกอบกับ
คุณภาพของวัตถุดิบเหล่านี้สามารถใช้ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจไพ่จึงมีสิทธิ์
คัด เลื อก/เปลี่ ยนแปลง ผู้จัด หาวัตถุดิบ ที่ เสนอราคาและคุณ ภาพที่ ดีที่ สุ ดในตลาดได้ อย่ างคล่ องตัว ดั งนั้ น
ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจในระดับสูง

5) แรงกดดันจากกลุ่มผู้ซือ
- การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมของผู้ บ ริโภค เทคโนโลยี ที่ เข้า มามี บ ทบาทต่ อการใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ส่ งผลให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคเลือกที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆบนระบบดิจิทัล
มากขึ้น โดยผู้บริโภคหันมานิยมเล่นการพนันออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่ง
การเล่นไพ่พนันออนไลน์นั้น บ่อนคาสิโนก็ยังมีความต้องการใช้ไพ่จริงอยู่ดี แต่ปัจจุบันยังมีบ่อนคาสิโนไม่มาก
นักที่ปรับตัวมาให้บริการในรูปแบบออนไลน์ได้ ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจในระดับ
ปานกลาง
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- ต้น ทุ นการเปลี่ย นแปลงของผู้ ซื้อ (Switching cost) เนื่องจากธุรกิจไพ่ เป็ น ตลาดที่ มี ผู้เล่น น้ อยราย โดยใน
ปัจ จุบั นมี ผู้ที่ ได้ รับ อนุญ าตให้ ผ ลิตครอบครองหรือจำหน่ ายไพ่ อย่างถูกกฎหมาย เพี ยงรายเดี ยว ส่งผลให้
ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อไพ่ไม่มีอำนาจในการต่อรองกับผู้ขาย หากผู้ขายจะปรับขึ้นราคาสินค้าก็สามารถทำได้
อย่างไม่ต้องกังวลมากนัก ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจในระดับสูง

6) แรงกดดันจากผลิตภัณ ์ทดแทน
- ราคาสินค้าทดแทน สำหรับสินค้าทดแทนในธุรกิจไพ่นั้น คือ ไพ่ผิดกฎหมายที่นิยมขายกันบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่คุณภาพต่ำ ทำให้สามารถขายได้ในราคาต่ำกว่าไพ่ถูกกฎหมาย 2-3 เท่า นอกจากนั้น
ไพ่ผิดกฎหมายเหล่านี้ยังหาซื้อได้ง่ายมากตามแอพพลิเคชั่นขายของออนไลน์ชั้นนำซึ่งเป็นที่ รู้จักกันทั่วประเทศ
ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ ผลิตครอบครองหรือจำหน่ายไพ่ อย่างถูกกฎหมาย ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่า
ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจในระดับต่ำ
- ความแตกต่างของสินค้าและบริการ ในธุรกิจไพ่นั้นไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์มากนัก ซึ่ง
เทคโนโลยีการพิมพ์ไพ่ก็เป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่สามารถทำได้ หากว่ามีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาก็
จะสามารถผลิตไพ่ได้ในคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มี
ความน่าสนใจในระดับต่ำ

7) แรงกดดันจากผู้มีแนวโน้มเข้าร่วมแข่งขัน
- ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจไพ่ สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สนใจเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจไพ่นั้นทำได้
ยากเนื่องจากมีกฎหมายควบคุมผู้ที่ จะได้รับอนุญ าตให้ ผลิตครอบครองหรือจำหน่ายไพ่ อย่างถูกกฎหมาย
ส่งผลให้ผู้เล่นเดิมที่อยู่ในตลาดสามารถวางใจได้ในระดับหนึ่งว่ามีโอกาสน้อยที่จะมีผู้ประกอบการรายใหม่ เข้า
มาในตลาดนี้ ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจในระดับสูง
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โดยสรุปแล้ว เมื่อนำปัจจัยดังที่กล่าวมาทั้งหมดมาคำนวณคะแนนความน่าสนใจและถัวเฉลี่ยกับค่าน้ำหนัก
รายปัจจัย จะพบว่า ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมไพ่ในประเทศไทย มีคะแนนรวมอยู่ที่ 2.50 คะแนน (คะแนนเต็ม
3 คะแนน) แสดงดังภาพต่อไปนี้

5-19

แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2565 - 2569

(2) ความสามารถ นการแข่งขัน
1) ความได้เปรียบจากการบริหารทางการเงิน
- ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไพ่เป็น ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตครอบครอง
หรือจำหน่ายไพ่ อย่างถูกกฎหมาย เพียงรายเดียวในประเทศไทยจึงได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดจากตลาด ดังนั้น
ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่อยู่ในระดับสูง
- กำไร อั ต ราส่ ว นรายได้ ต่ อต้ น ทุ น การผลิ ต ไพ่ ของโรงงานไพ่ มี แนวโน้ ม สู งขึ้น อย่ างต่ อ เนื่ อง อย่ างไรก็ต าม
ในปี 2563 มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากผลกระทบของจากสถานการณ์ COVID-19ที่ทำให้ยอดขายไพ่ลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่อยู่ในระดับปานกลาง
- ต้นทุนการผลิต โรงงานไพ่มีต้นทุนในการผลิตไพ่ค่อนข้างสูงเนื่องจากใช้วัสดุพรีเมี่ยมในการผลิตไพ่ ส่งผลให้
ราคาไพ่ สู ง ตามไปด้ ว ย และสู งกว่ า ราคาไพ่ ผิ ด กฎหมายประมาณ 2-3 เท่ า ดั งนั้ น ประเด็ น นี้ จึ งส่ งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่อยู่ในระดับต่ำ

2) ความได้เปรียบจากการสร้างความแตกต่าง
- เทคโนโลยีการผลิต เครื่องพิมพ์ของโรงงานไพ่สามารถผลิตให้มีคุณสมบัติและรูปลักษณ์ ตรงตามที่ผู้บริโภค
ต้องการทุกรูปแบบยกตัวอย่างเช่น เทคนิคการพิมพ์ QR code ลงบนกล่องไพ่หรือการพิมพ์หมึกส่องเรืองแสง
ลงบนตัวไพ่ ดังนั้น ประเด็นนี้จึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่อยู่ในระดับสูง
- ความสามารถในการต่ อ รองกั บ ผู้ ผ ลิ ต (Supplier) ปั จ จุ บั น โรงงานไพ่ มี อ ำนาจในการต่ อ รองกั บ ผู้ ผ ลิ ต
(Supplier) ในระดับต่ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต (Supplier) ส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นหลายขั้นตอน ทำให้โรงงานไพ่จำเป็นต้องใช้ผู้ผลิตรายเดิมมาโดยตลอด ดังนั้น ประเด็นนี้จึง
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่อยู่ในระดับต่ำ
- ความสัมพั นธ์กับลูกค้า โรงงานไพ่ มีสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ได้รับสัญ ญาให้ สิท ธิสัมปทาน โดยในปั จจุบัน คือ
บริษัท ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งได้ทำการต่อสัญญาฉบับที่ 4 แล้ว และที่ผ่านมาก็ได้มีการรับซื้อไพ่จาก
โรงงานไพ่ตามที่กำหนดในสัญญามาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เมื่อปีที่ผ่าน บริษัทฯ ประสบปัญหายอดขายไพ่
ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงได้ขอชะลอการซื้อไพ่ตามโควต้าออกไป ดังนั้น ประเด็นนี้
จึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่อยู่ในระดับปานกลาง
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- ช่องทางการจัดจำหน่าย เนื่องจากบริษัทผู้ได้รับสัญญาให้สิทธิสัมปทานได้ทำการตลาดโดยการใช้ช่องทางการ
จัดจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่น การจำหน่ายไพ่ในร้านค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศอย่างร้ าน
สะดวกซื้ อ 7-ELEVEN ทำให้ ผู้ บ ริโภคได้ รับ ความสะดวกสบายในการซื้ อไพ่ ดั งนั้ น ประเด็ น นี้ จึ ง ส่ งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่อยู่ในระดับปานกลาง

โดยสรุปแล้ว เมื่อนำปัจจัยดังที่กล่าวมาทั้งหมดมาคำนวณคะแนนความสามารถในการแข่งขันและถัวเฉลี่ยกับ
ค่าน้ำหนักรายปัจจัย จะพบว่า ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่ มีคะแนนรวมอยู่ที่ 2.05 คะแนน (คะแนน
เต็ม 3 คะแนน) แสดงดังภาพต่อไปนี้
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(3) สรุปผลการวิเคราะห์ตำแน่งทางยุทธศาสตร์
จากการศึกษาความน่าสนใจของอุ ตสาหกรรมไพ่และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไพ่ พบว่า ธุรกิจ
ไพ่ มีคะแนนความน่าสนใจอยู่ที่ 2.50 คะแนนในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่ อยู่ที่ 2.05 คะแนน
ในลำดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานองค์กร โดยจะนำคะแนนที่ได้ข้างต้นมาระบุในตาราง
ตัวเลือกทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
จากการกำหนดทิศทางการดำเนิน งานของโรงงานไพ่ ในธุรกิจ ไพ่ แสดงให้ เห็ นถึงตำแหน่ งทางกลยุท ธ์ใน
ปัจจุบันว่า การดำเนินธุรกิจไพ่มีความน่าสนใจอยู่ในระดับสูง และโรงงานไพ่ก็มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้น โรงงานไพ่จึงควรมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางดังต่อไปนี้
o เติบโตขยายงาน: ขยายฐานกลุ่มลูกค้า โดยเน้นการหารายได้จากไพ่นอกสัมปทาน เช่น ไพ่คาสิโน
หรือ การรับจ้างผลิตไพ่ (OEM)
o สร้างความโดดเด่นได้เปรียบ : พัฒนากระบวนการด้านการตลาดและบริหารต้นทุนการผลิตไพ่
อย่างมีประสิทธิภาพ
o ลงทุ น เพิ่ ม : ลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รที่ มี เทคโนโลยี ทั น สมั ย เพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ พ่ รู ป แบบใหม่ ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาด
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บทที่ 6: การวิเคราะห์ Business Model
หลังจากทราบถึงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจุบันขององค์กร และทิศทางการดำเนินงานที่ต้องการจะบรรลุ
ในอนาคตแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ขององค์กรกับระบบงานและกระบวนการ
ทั่วทั้งองค์กรโดยมีการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ โรงงานไพ่จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่
สำคัญในการกำหนดเป็น Business Model อาทิ กระบวนการดำเนินงาน การกำหนดจุดเด่นของสินค้าและบริการ
และการวิเคราะห์ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย เป็ น ต้ น โดยเครื่องมื อที่ จะใช้ ในการวิเคราะห์ โมเดลธุ รกิจ ได้ แก่ Business
Model Canvas (BMC)
Business Model Canvas หรือแบบจำลองธุรกิจ คือ เครื่องมือวางแผนการทำธุรกิจ ที่สะท้อนให้องค์กร
สามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถตอบคำถามสำคัญของธุรกิจ 4 เรื่อง
อันได้แก่

ซึง่ จากประเด็นสำคัญของธุรกิจทั้ง 4 เรื่องข้างต้น สามารถจำแนกออกเป็น 9 องค์ประกอบสำคัญ ใน
Business Model Canvasได้ดงั นี้

รูปภาพแสดงองค์ประกอบของ Business Model Canvas33
33

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, https://www.set.or.th/set/enterprise/html.do?name=bmc
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1) กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนด Business Model โดย

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

องค์กรจะต้องพิจารณาว่า จะมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มใด ประกอบกับการจำแนกลูกค้าจากพฤติกรรม ความ
ต้องการ หรือคุณลักษณะใด ๆ เพื่อที่จะกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การ
มุ่งเน้นลูกค้าวงกว้าง (Mass)หรืลูกค้าวงแคบ (Niche) เป็นต้น
การเสนอคุณ ค่า (Value Proposittion) คุณ ค่าที่ องค์กรนำเสนอผ่ านสิ น ค้าและบริการเช่น ความ
แปลกใหม่ ประสิทธิภาพราคาความสะดวกประโยชน์การใช้งาน เป็นต้น ซึ่งคุณ ค่านี้ ถือเป็น Core
value ที่สำคัญของธุรกิจและจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย
ช่องทาง (Channels) ช่องทางที่องค์กรสื่อสารและเข้าถึงลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ และ
ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังได้ ตัวอย่างช่องในการเข้าถึงลูกค้า อาทิ ร้านค้านิตยสารโฆษณาเว็บไซต์
หรือพนักงานเข้าไปขายโดยตรง เป็นต้น
ความสัมพันธ์กับ ลูกค้า (Customer Relationship) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการระบุ
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เช่นการบริการด้วยตัวเองการใช้
โซเชียลมีเดีย, การสร้างกิจกรรมต่างๆการใช้ระบบบริการอัตโนมัติเป็นต้น
กระแสรายได้ (Revenue Streams) กระแสรายได้เข้ามาเป็นรายได้ให้แก่องค์กรมาจากทางไหนบ้าง
เช่นรายได้จากการขายสินค้าและบริการการขายโฆษณาค่าลิขสิทธิ์เป็นต้น
โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้างคุณค่าผ่านกระบวนการและ
กิจกรรมต่าง ๆขององค์กร อาทิ ต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรค่าแรงงานค่าใช้จ่ายทางการตลาดค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่าขนส่ง เป็นต้น
ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ทรัพยากรอะไรบ้างที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งทรัพยากร
ดังกล่าวอาจเป็นสินทรัพย์เงินทุนความรู้หรือบุคลากร
กิจ กรรมหลั ก (Key Activities) กระบวนการและกิจ กรรมที่ องค์กรต้ องดำเนิ น เพื่ อให้ การส่ งมอบ
คุณค่าแก่ลูกค้าประสบความสำเร็จ
พั น ธมิ ต รหลั ก (Key Partner) คื อ ผู้ ที่ ส ามารถส่ ง มอบสนั บ สนุ น หรื อ คู่ ค้ า ที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการทำธุรกิจรวมทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากกิจกรรมหลักของ
องค์กร

สำหรับปัจจัยนำเข้า ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบใน Business Model ของ โรงงานไพ่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ (Vission)
เป็นผู้นำด้านสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจทิ ัลปริน้ ติ้งโซลูชั่นภาครัฐ
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พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาองค์กรและปรับภาพลักษณ์เพื่อมุ่งสู่การให้บริการผลิตรูปแบบDigital Printing Solution
2. ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
3. ผสมผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรแก่
หน่วยงานภาครัฐ
4. ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไพ่เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งตลาดไพ่ภายในประเทศบริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ค่านิยมองค์ (Mission)
C : Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ คิดแนวทางใหม่เพื่อปรับปรุงประสิมธิภาพในการ
ทำงาน มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
A : Accountability (ความรับผิดชอบ)สำนึกในความรับผิดชอบ และหน้าที่ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
องค์กร ใส่ใจสังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม
R : R&D Marketing (วิจัยและพั นาผลิตภัณ ์ด้านการตลาด) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดที่เป็น
ธรรม
D : Digital (เทคโนโลยีดิจิทัล) ส่งเสริมบุคลากรนำเทคโนโลยีดิจิทลั มาปรับใช้กับทุกกระบวนการทำงานรวมทั้ง
กระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และบริการต่าง ๆ
S : Strategy and Safety (การวางแผนกลยุทธ์และรักษาความปลอดภัยองค์กร) มุ่งวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร
เป็นเลิศ และรักษาความลับ ความปลอดภัยขององค์กร ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทำงาน และด้านผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของสินค้าและบริการ
• ธุรกิจสิ่งพิมพ์
จุดเด่น

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

1. คุณภาพของ
สินค้า

- มีความคมชัดในการพิมพ์สูง
- ใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ Security ที่มคี ุณภาพสูง
สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานโดยมีสภาพคงเดิม
- วัสดุ/สีของสิ่งพิมพ์มีความคงทน และมีระยะการใช้งาน
ที่ยาวนาน
- มีความสามารถในการออกแบบลักษณะป้องกันการ
ปลอมแปลงที่หลากหลายทั้งในระดับOvert, Semicover, Covert
- มีการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ลูกค้าในทั้งกระบวนการตั้งแต่การพิมพ์ไปจนกระทั่ง
การส่งมอบงาน
- มีเทคโนโลยีรองรับการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แบบ Offset ได้ในปริมาณมาก
- เครื่องพิมพ์Dry offset รองรับการพิมพ์โดยหมึกเรือง
แสง,invisible ink,วัสดุสติกเกอร์

2. เทคโนโลยีที่
ช้ นการผลิต

สิ่งพิมพ์ทั่วไป
-

มีความคมชัดในการพิมพ์สูง
ทนทาน คงสภาพเดิมและมีระยะการใช้งานที่ยาวนาน
ใช้วัสดุการพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์และมีลกั ษณะพิเศษ
มีความสามารถในการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ
- มีการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ลูกค้าในทั้งกระบวนการตั้งแต่การพิมพ์ ไปจนกระทั่ง
การส่งมอบงาน

- มีเทคโนโลยีรองรับการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปแบบOffset
ได้ในปริมาณมาก
- เครื่องพิมพ์ print on demand รองรับการพิมพ์ใน
ปริมาณที่ไม่มาก และสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ได้
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จุดเด่น

3. การส่งเสริม
การตลาด

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

สิ่งพิมพ์ทั่วไป
หลากหลายชนิด

- มีโปรแกรมพิเศษที่ใช้ในการออกแบบตัวอักษรขนาดจิว๋
(Microtext) และสร้างลวดลายที่มีลักษณะพิเศษ
- เครื่องพิมพ์ print on demand ที่สามารถ
พิมพ์Variable data ที่ไม่ซ้ำกัน
- เครื่องพิมพ์Inkjet ที่สามารปริ้น Variable dataได้ใน
ปริมาณมาก รองรับการพิมพ์ตวั อักษรขนาดเล็ก และมี
โปรแกรมตรวจสอบความผิดพลาดในการพิมพ์ และ
บันทึกข้อมูลการพิมพ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ได้แก่ การ
เข้าไปพบลูกค้า, โทรศัพท์, เว็บไชต์,Facebook
- มีขั้นตอนการจ้างงานที่รวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐสามารถจ้างเฉพาะเจาะจงได้หากมี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วได้แก่ การ
เข้าไปพบลูกค้า, โทรศัพท์, เว็บไชต์,Facebook
- มีขั้นตอนการจ้างงานที่รวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐสามารถจ้างเฉพาะเจาะจงได้หากมี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ไพ่ตัวเล็ก

ไพ่ป๊อก

• ธุรกิจไพ่
จุดเด่น
1. คุณภาพของ

สินค้า

2. เทคโนโลยีที่

ช้ นการผลิต
3. การส่งเสริม

การตลาด

-

มีความคมชัดในการพิมพ์สูง
ใช้กระดาษนำเข้าจากประเทศเยอรมัน
ใช้หมึกพิมพ์ที่มีคุณคุณภาพสูง
มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน
มีกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความสามารถของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ไพ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว อาทิ เว็บ
ไชต์/Facebook

-

มีความคมชัดในการพิมพ์สูง
ใช้กระดาษนำเข้าจากประเทศเยอรมัน
ใช้หมึกพิมพ์ที่มีคุณคุณภาพสูง
มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน
ใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มลักษณะพิเศษต่างๆ ลงบนไพ่ เช่น
พิม์บาร์โค้ด/QR code พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็ก พิมพ์
ลายน้ำ
- มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ
อาทิ จัดหาบริษัทขนส่งสินค้าให้ หรือเจรจากับกรม
ศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกไพ่สู่
ต่างประเทศ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนพัฒนาธุรกิจลัการตลาด ของโรงงานไพ่ได้มีการวิเคราะห์และจัดความสำคัญของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย เพื่อ
ใช้ในการวางกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างสมดุล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงการวิเคราะห์และจัดความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย34
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
1. หน่วยงาน
กำกับดูแล

- กระทรวง
การคลัง
- กรมสรรพสามิต
- สำนักงบประมาณ
- สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
- สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
- สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

ลำดับ
ความสาคัญ
- มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร
มากที่สุด
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ระดับมาก
ที่สุด

วิธีการ

ความคาดหวัง

การตอบสนองความ
คาดหวัง
- การพบปะ ประชุม
- วางนโยบาย
- ปฏิบัติตามนโยบาย
ร่วมกับหน่วยงานกำกับ - การดำเนินธุรกิจที่
- ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดูแล
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
- การดำเนินธุรกิจอย่าง - ระบบการจัดการ
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
มีประสิทธิภาพ
องค์กรที่ได้มาตรฐาน อย่างถูกต้อง โปร่งใส
และการประเมินผลจาก และมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาและพัฒนา
หน่วยงานกำกับดูแล
- การดำเนินธุรกิจโดย กระบวนการดำเนินธุรกิจ
- การประชุมร่วมกับผู้มี ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับ
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
มาตรฐานสากลอย่าง
ของโรงงานไพ่
ต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับ
ดูแลเพื่อส่งเสริมการดำเนิน
โครงการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

2. คณะกรรม
การโรงงานไพ่

กรมสรรพสามิต

- มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร
มาก
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ระดับมาก
ที่สุด

- การประชุม
คณะกรรมการโรงงาน
ไพ่ร่วมกันทุกเดือน
- การประชุม
คณะอนุกรรมการ
โรงงานไพ่ร่วมกันทุก
เดือน

- วางนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของโรงงาน
ไพ่
- การดำเนินธุรกิจที่
คำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
- การดำเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

- ปฏิบัติตามนโยบาย
- ลดหรือดูแลผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสูง
กว่าทีก่ ฎหมายกำหนด และ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับชุมชนโดยรอบโรงงาน
ไพ่
- ร่วมมือกับคณะกรรมการ
โรงงานไพ่ เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินโครงการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

3. ลูกค้า

3.1 ลูกค้าไพ่สัมปทาน
แบ่งเป็น
ลูกค้าเอกชน
- บริษัทซี เอส ไทย เท
รดดิ้ง จำกัด

- มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร
มากที่สุด
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ระดับมาก

- กิจกรรมบริหารงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- เยี่ยมเยือนเพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
- การช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าตลอด
ระยะเวลาที่ทำสัญญา
ร่วมกัน

- การปราบปรามไพ่
ผิดกฎหมาย ทั้งใน
ตลาดทั่วไปและใน
ตลาดออนไลน์
- ตรวจสอบการนำเข้า
ไพ่จากต่างประเทศ
เช่น ตู้สินค้าจาก
ประเทศจีน

- การตรวจสอบ และติดตาม
สถานะการขายไพ่ผิด
กฎหมายทั้งในตลาดทั่วไป
และในตลาดออนไลน์ เพื่อ
รายงานต่อ
คณะอนุกรรมการควบคุม
สถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย
ทราบ และเพือ่ นำส่งเรื่องให้
สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามดำเนินการต่อไป

34

ข้อมูลจากส่วนพัฒนาธุรกิจลัการตลาดของโรงงานไพ่
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ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ลำดับ
ความสาคัญ
3.2 ลู ก ค้ า ไ พ่ น อ ก
สัมปทานแบ่งเป็น
ลูกค้าเอกชน
- บริษัท คิงเพาเวอร์
จำกัด
- บริษัท แกรนด์อันดา
มัน จำกัด
- บริษัท วิกเตอร์เรีย รี
สอร์ท คลับ
- บริษัท เวิล์ด คลับ
การ์ด จำกัด
- บริษัท ปัจลักษณ์ พา
สุข จำกัด
ลูกค้าภาครัฐ
- สมาคมบริดจ์แห่ง
ประเทศไทย

3.3 ลูกค้าสิ่งพิมพ์ทั่วไป
และสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงแบ่งเป็น
ลูกค้าเอกชน
- บุคคลธรรมดา
- บจก.ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์
ลูกค้าภาครัฐ
- กระทรวงการคลัง
- กรมสรรพสามิต
- สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
- กรมบัญชีกลาง
- สมาคมข้าราชการพล
เรือนแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิขา้ ราชการพล
เรือนแห่งประเทศไทย
- กรมศุลกากร
- สหกรณ์สยามเคหะ
สถาน จำกัด
- องค์การสุรา กรม
สรรพสามิต
- การประปานครหลวง
- สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ

การตอบสนองความ
คาดหวัง
- กิจกรรมบริหารงาน
- จัดสรรพื้นที่การ
- ติดตามตรวจสอบและ
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ติดต่อ สิ่งอำนวยความ พัฒนาการให้บริการและสิ่ง
- เยี่ยมเยือนเพื่อรับฟัง สะดวกในบริเวณ
อำนวยความสะดวกของ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ โรงงานไพ่ให้ทั่วถึง
โรงงานเป็นประจำ
- การสำรวจความพึง
และเพียงพอต่อการ
- ศึกษาและพัฒนา
พอใจลูกค้า
ดำเนินธุรกิจของ
นวัตกรรมการให้บริการมา
- เว็ปไซต์และสื่อสังคม โรงงานไพ่ เพื่อดึงดูด ประยุกต์ใช้ในการผลิต
ขององค์การ
และสร้าง
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
- จุดประชาสัมพันธ์ของ ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ ผ่านสื่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้
โรงงานไพ่
ลูกค้าทุกกลุ่ม
ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและ
- ช่องทางในการ
- ให้บริการและ
ครอบคลุม
ร้องเรียนและแสดง
ตอบสนองต่อความ
- จัดโครงการเพื่อสาน
ความคิดเห็นต่างๆ
คาดหวังของลูกค้า
สัมพันธ์กับลูกค้า
- การบริการหลังการ
ด้วยความรวดเร็ว โดย
ขาย
ใช้นวัตกรรมที่
คำนึงถึงความต้องการ
ที่หลากหลาย
- เป็นโรงงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
วิธีการ

ความคาดหวัง

- กิจกรรมบริหารงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- เยี่ยมเยือนเพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
- การวางแผนการ
ดำเนินงานและการส่ง
มอบร่วมกันกับลูกค้า
- ช่องทางในการ
ร้องเรียนและแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ
- การบริการหลังการ
ขาย

- จัดสรรพื้นที่การ
ติดต่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวกในบริเวณ
โรงงานไพ่ให้ทั่วถึง
และเพียงพอต่อการ
ดำเนินธุรกิจของ
โรงงานไพ่ เพื่อดึงดูด
และสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่
ลูกค้าทุกกลุ่ม
- ให้บริการและ
ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของลูกค้า
ด้วยความรวดเร็ว โดย
ใช้นวัตกรรมที่
คำนึงถึงความต้องการ
ที่หลากหลาย
- เป็นโรงงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

- ติดตามตรวจสอบและ
พัฒนาการให้บริการและสิ่ง
อำนวยความสะดวกของ
โรงงานเป็นประจำ
- ศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิต
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม
- จัดโครงการเพื่อสาน
สัมพันธ์กับลูกค้า
- มุ่งนั่นจัดหาสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานให้กับลูกค้า
- ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า
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ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ลำดับ
ความสาคัญ

วิธีการ

ความคาดหวัง

การตอบสนองความ
คาดหวัง

เทคโนโลยี
- การยางแห่งประเทศ
ไทย
- องค์กรสวนสัตว์
- สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
- สำนักงานความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์กรมหาชน) สพพ.
- โรงเรียนอนุบาลสาม
เสน
- องค์การสะพานปลา
4.

คู่แข่
ง

5. พันธมิตร

(สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง) มีคู่แข่งคือ
บริษัทเอกชน เช่น
บริษัทจันวาณิชย์ ซีเคียว
ริตี้พริ้นติ้งบริษัทไทยบริ
ติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จำกัด (มหาชน)

- มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร
มาก
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ปานกลาง

- การเข้ามามีส่วนร่วม
หรือมีส่วนแบ่ง
การตลาดร่วมกัน

-รับจ้างผลิตงานพิมพ์
ร่วมกัน

- ขยายงานด้านสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงของ
รง.พ.เพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจร่วมกัน

- โรงพิมพ์ธนบัตร
- โรงพิมพ์ตำรวจ
- โรงงานยาสูบ

- มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร
ปานกลาง
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ปานกลาง

- การใช้ทรัพยากรและ
ความร่วมมือระหว่างกัน
ในการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง
- การจัดประชุม
พันธมิตรแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางเทคโนโลยี
ตามศักยภาพที่แต่ละ
ฝ่ายมีเครื่องมือเฉพาะ
ด้านเพื่อก่อให้เกิดการ
ลดต้นทุนการผลิต
เสริมสร้างศักยภาพ
ทางการผลิต
- การฝึกอบรมร่วมกัน
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นเว๊ปไซต์ สื่อสังคม และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ส่งเสริมการใช้และ
ร่วมกันพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย
- การขยายธุรกิจและ
ผลประกอบการที่ดีขึ้น
- พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
- ดำเนินธุรกิจที่มี
ความสามารถในการ
แข่งขันเมื่อเทียบกับคู่
แข่งขันอื่น
- แสดงเป้าหมายและ
ทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจในอนาคตของ
องค์กร
- เตรียมพร้อมรับมือ
กับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่อง
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

- รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยน
ความเห็นและพัฒนา
กระบวนการทำงานตามที่ได้
ประชุมหารือกันอย่าง
สม่ำเสมอ
- ใช้ทรัพยากรและความ
ร่วมมือระหว่างกันในการ
พัฒนาศักยภาพผลิตสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง
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ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
6. คู่ค้า

7. ผู้บริหารและ
พนักงาน

8. ชุมชนและ
สังคมโดยรอบ

บริษัทที่จัดซือวัตถุดิบ
(กระดาษ)
- บจก.สวิทซเฟลคซ
- บจก.ที.พี.อินเตอร์ซัพ
พลาย
- บจก.พรรณรักษ์เป
เปอร์
- บจก.แอล พี พี
บริษัทที่จัดซือวัตถุดิบ
(พลาสติก)
- บจก.ท่อเกษตรไทย
บริษัทที่จัดซือวัตถุดิบ
(หมึกพิมพ์)
- บจก.ริโก้
- บจก.เอปสัน
- บจก.ท.ไพบูลย์
บริษัทที่จัดซือวัตถุดิบ
(เพลทพิมพ์)
- บจก.อินเตอร์เพลท
- ผู้บริหาร
- พนักงาน

- โรงเรียนวัดสุคันธาราม
- โรงเรียนวัดไพรงาม
- โรงเรียนวัดประชา
ระบือธรรม

ลำดับ
วิธีการ
ความสาคัญ
- มี
- รับฟังปัญหาและ
ผลกระทบ
ข้อเสนอแนะร่วมกัน
ต่อองค์กร
มาก
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ระดับน้อย
ที่สุด

- มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร
ระดับน้อย
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ระดับน้อย

- มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร
ระดับน้อย
ที่สุด
- มีอิทธิพล
ต่อองค์กร
ระดับน้อย
ที่สุด

- สำรวจความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันของพนักงาน
โรงงานไพ่ และแบบ
สำรวจวัดความสุขด้วย
ตัวเองของพนักงานต่อ
องค์กรประจำปี
- ประชุมการปฏิบัติงาน
โรงงานไพ่
- มีการแถลงนโยบาย
ของผู้บริหารประจำปี
- ช่องทางการติดต่อทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
เช่น สื่อสังคม ระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์

ความคาดหวัง
- วัตถุดิบมีคุณภาพได้
มาตรฐาน
- ระยะเวลาการส่ง
มอบวัตถุดิบรวดเร็ว
ทันต่อการผลิตและส่ง
มอบงานให้กับลูกค้า

- โอกาสทางอาชีพ
ตามความสามารถโดย
ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ
- ความปลอดภัยใน
การทำงาน
- ความมั่นคงและ
สวัสดิการที่ดีเมื่อ
เทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
- การให้ผลตอบแทนที่
สมเหตุสมผลตาม
สภาวะเศรษฐกิจ
- เพิ่มศักยภาพองค์กร
ให้สามารถแข่งขัน
และการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
- ส่งเสริมให้
- การดําเนินธุรกิจด้วย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ความปลอดภัย
พนักงาน และผู้มีส่วนได้ - การสื่อสารอย่าง
เสีย ให้มีความตระหนัก รวดเร็วในกรณี เหตุ
และมีความรับผิดชอบ ฉุกเฉิน
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น - การมีส่วนร่วมใน
จากการดำเนินกิจกรรม กิจกรรม ชุมชน
ขององค์กรอย่างโปร่งใส สัมพันธ์
และเป็นธรรม

การตอบสนองความ
คาดหวัง
- นำวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต
สินค้าให้ทันต่อการส่งมอบ
งาน

- จัดทำแผนความ ก้าวหน้า
รายบุคคล เพื่อใช้พัฒนา
บุคคลากรและรักษา
บุคคลากรที่ดีไว้กับองค์กร
- ทบทวนค่าตอบแทนของ
พนักงานให้สอดคล้องกับผล
การดำเนินงานขององค์กร
สภาวะทางเศรษฐกิจ ไป
จนถึงความสามารถในการ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
- จัดสวัสดิการในระยะยาว
ให้แก่พนักงานและ
ครอบครัว
- กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความผูกพันและกำลังใจ
ให้กับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ให้ความรู้กับชุมชน
เกี่ยวกับ กระบวนการผลิต
- จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
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ทั้งนี้ ข้อมูลปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ ข้างต้นจะถูกนำมาประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบใน Business Model
Canvas ทั้ง 9 ประการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจกของโรงงานไพ่ที่ประกอบไปด้วย 2 ธุรกิจที่แตกต่าง
กั น ได้ แ ก่ ศู น ย์ ธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ และศู น ย์ ธุ ร กิ จ ไพ่ ดั ง นั้ น ในการจั ด ทำ Business model จึ ง จะแยกออกเป็ น 2
แบบจำลองธุรกิจให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในแต่ละศูนย์ธุรกิจ และเหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึง่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในBusiness model ของโรงงาน
ไพ่ สามารถระบุรายละเอียดได้ดังนี้
องค์ประกอบของ Business model : ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ST (2565-2567)
• Key Partner

-

• Key Activity

- Print on Demand
-

MT (2568-2569)
-

(Suppliers)

(Suppliers)
Software

-

LT (2570)
-

(Suppliers)
Software

OSS

-

OSS

-

One Stop Service

- Digital marketing

• Key Resource

-

• Value
Propositions

-

• Customer
Relationship

-

• Customer
Segments

-

• Channels

- Social media
- Website

- Social media
- Website
- Application

- Social media
- Website
- Application

• Cost Structure

-

-

-

• Revenue
Structure

-

-

-

-

Offset

offset

(G2G)

Intaglio

-

-

- Online Platform

- Online Platform

-

(G2G)

-

(G2G)

องค์ประกอบของ Business model ในธุรกิจสิ่งพิมพ์มีรายละเอียดดังนี้

1) พันธมิตรหลัก (Key Partner) พันธมิตรทางธุรกิจของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย กรมสรรพสามิต และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆอาทิโรงพิมพ์ธนบัตรโรงพิมพ์ตำรวจโรงงานยาสูบเป็นต้น รวมถึงผู้ขายวัตถุดิบ อาทิ
กระดาษ หมึกพิมพ์ เพลทพิมพ์ เป็นต้น และเพื่อมุ่งสู่การเป็น ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ ในอนาคตโรงงานไพ่จึงต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินงานด้านการ
พัฒนาระบบSoftware ด้วยเช่นกัน
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2) กิจกรรมหลัก (Key Activities) กิจกกรรมสำคัญต่อการทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ ได้แก่ การวาง
ระบบต้นทุนมาตรฐานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมการ
ให้บริการ Print on Demand การจัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจและวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า และสร้า งมู ค ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ องคื กร ไปจนถึ งการพั ฒนาช่ อ งทาง
การตลาดผ่ า น Digital marketing อย่ า งไรก็ต าม โรงงานไพ่ จ ำเป็ น จะต้ องเตรีย มความพร้อ มของ
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ในการเปิดให้นริการงานพิมพ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop
Service: OSS)เพื่ อ ที่ ในระยะ2 – 3ปี จ ะสามารถเปิ ด ให้ บ ริ ก าร OSS นำร่ อ งในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
จนกระทั่งสามารถเปิดOSS แบบครบวงจรได้ในระยะยาว

3) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ทรัพ ยากรหลักในธุรกิจสิ่ งพิ มพ์ ได้แก่ บุ คลกรส่ วนโรงพิ มพ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยพนักงานส่วนเตรีย มการพิมพ์ ส่วนพิมพ์ และส่วนหลังการพิมพ์ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ใน
การพิ ม พ์ อาทิ เครื่อ งพิ ม พ์ Offset ทั้ ง นี้ ในอนาคตโรงงานไพ่ จ ำเป็ น จะต้ อ งจั ด หาเครื่อ งจั ก รและ
เทคโนโลยีที่สนุนสนับการขยายตัวในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เพิ่มเติม ได้แก่เครื่องพิมพ์ Intaglio และเครื่องจักร
และระบบSoftwareสำหรับการเปิดบริการOSS ที่ครบวงจร

4) การเสนอคุณค่า (Value Proposition) ในระยะสั้นโรงงานไพ่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากงาน
พิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงคือ การผลิ ต แสตมป์ ส รรพสามิ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี การพิ ม พ์ แ บบ Offset
จากนั้นในระยะกลางจึงจะเน้น สร้างรายได้จากการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ที่มีมูลค่าสูงตาม
นโยบายของกรมสรรพสามิต และสุดท้ายในระยะยาวโรงงานไพ่จะต้องสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงชนิดใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อาทิ Brand Protection Solution,
ฉลาก/บรรจุภัณฑ์ป้อมกันการปลอมแปลงเป็นต้น และมีโซลูชั่นด้านการให้บริการงานพิมพ์ที่ครบวงจร

5) ความสัมพันธ์กับ ลูกค้า (Customer Relationship) ปัจจุบัน การสร้างความสัมพั นธ์กับลูกค้าของ
โรงงานไพ่จะเน้นการเข้าไปพบปะลูกค้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยตรง อย่างไรก็ตามในช่วงระยะ 3 –
5 ปีโรงงานไพ่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มมาก
ขึ้น

6) กลุ่มลูกค้า (Customer Segment)ลูกค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ของโรงงานไพ่ ได้แก่ กรมสรรพสามิต ซึ่ง
เป็นลูกค้ารายสำคัญในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงหน่วยงานภาครัฐต่างๆจากการสนับสนุน
ส่งเสริมการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ (G2G)ที่เป็นฐานลูกค้างานพิมพ์ทั่วไป/งานพิมพ์
ดิจิทัล และลูกค้ารายย่อยที่อาจมีเพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาการให้บริการที่ครบวงจรในอนาคต

7) ช่องทาง (Channels)ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน ได้แก่ Facebookและเว็บไซต์
ของโรงงานไพ่ ทั้งนี้โรงงานไพ่จะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับ ฟังก์ชั่นการใช้งานของลูกค้า
ได้ อย่ างครอบคลุ ม เพื่ อ สร้า ง Customer Journey ที่ ดี และในอนาคตโรงงานไพ่ อาจมี การเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการให้บริการผ่าน Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
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8) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) โครงสร้างต้นทุน ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ต้นทุนในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ อาทิ กระดาษ หมึกพิมพ์ เพลทพิมพ์ ค่าแรง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

9) กระแสรายได้ (Revenue Streams)โครงสร้างรายได้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลัก ๆ คือ รายได้จากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และรายได้จากสิ่งพิมพ์ทั่วไป
องค์ประกอบของ Business model :ธุรกิจไพ่

องค์ประกอบของBusiness model ในธุรกิจไพ่มีรายละเอียดดังนี้

1) พัน ธมิ ต รหลั ก (Key Partner) ในช่วงระยะ 1 – 2 ปี แรก โรงงานไพ่ จ ะเน้น การผลิ ต ไพ่ ให้ แก่ผู้ รับ
สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ เป็ น หลั ก หลั งจากนั้ น จึ งจะขยายการให้ บ ริการไปสู่ กลุ่ ม ลู กค้า ที่ เป็ น บ่ อ นคาสิ โนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดไพ่ส่งออกของภูมิภาค

2) กิจกรรมหลัก (Key Activities) ในช่วงระยะ 1 – 2 ปีแรก โรงงานไพ่จะเน้นพัฒนาการบริหารต้นทุน
ในการผลิตไพ่ รวมถึงการจัดการสัญญาให้สิทธิให้เป็น ไปตามกรอบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จะสนับสนุน
การผลิตไพ่ OEM เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าในประเทศให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในระยะ 3 – 5 ปี
จะต้องทำการตลาดเชิงรุกสำหรับไพ่ส่งออก เพื่อขยายการให้บริการสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
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3) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) โรงงานไพ่ต้องมีเครื่องพิมพ์ไพ่ ที่สามารถผลิตไพ่ได้ตามคุณภาพ
มาตรฐาน ซึ่งจะประหยัดทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการพิมพ์ นอกจากนี้ โรงงานไพ่ต้องมีบุคลากรส่วน
พิมพ์ไพ่ที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูง สามารถพิมพ์ไพ่ได้หลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งสองส่วน
นี้จึงถือเป็นทรัพยากสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไพ่

4) ข้อเสนอคุณค่า (Value Proposition) ในช่วงระยะ 1 – 2 ปีแรก โรงงานไพ่ต้องมีผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อาทิ ไพ่ OEM ที่มีรูปแบบทันสมัย หลังจากนั้น ในระยะ 3 – 5 ปี จะ
มุ่งเน้นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงไพ่ คาสิโนระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถส่งออก
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน

5) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) ในช่วงระยะ 1 – 2 ปีแรกที่จะมุ่งเน้นการผลิตไพ่
ให้แก่ผู้รับสัญญาให้สิทธิเป็นหลัก โรงงานไพ่ต้องควบคุมการผลิตไพ่ให้เป็นไปตามกำหนดสัญญาให้สิทธิ
และในช่วงระยะ 3 – 5 ปี ที่จะขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โรงงานไพ่ต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
บ่อนคาสิโนเป้าหมายที่อยู่ในประเทศใกล้เคียง

6) กลุ่ มลู ก ค้ า (Customer Segment) กลุ่ ม ลู กค้ า หลั กของโรงงานไพ่ คือ ผู้ รับ สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ซึ่ง จะมี
รายการสั่งซื้อไพ่มาตลอดทุกปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะแรกที่จะสนับสนุนการผลิตไพ่ OEM กลุ่ม
ลูกค้าหลักจึงรวมถึงนักสะสมไพ่หรือนักสะสมการ์ดรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบย้อนยุคและแบบทันสมัย และ
ในระยะ 3 – 5 ปี กลุ่มลูกค้าที่สำคัญจะรวมถึงบ่อนคาสิโนในประเทศใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

7) ช่องทาง (Channels) ในปัจจุบันช่องทางโรงงานไพ่ที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์และวางขายผลิตภัณฑ์
ไพ่ต่างๆ มี 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของโรงงานไพ่ และ เพจเฟซบุ๊คของโรงงานไพ่

8) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลักๆ ของโรงงานไพ่ คือ ต้นทุนการผลิตไพ่
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุ คลากรส่วนพิ มพ์ไพ่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร

9) กระแสรายได้ (Revenue Streams) โรงงานไพ่มีรายได้หลักจากการขายไพ่ตามสัญญาให้สิทธิ โดย
รายได้จากการขายไพ่ OEM และไพ่คาสิโน จะเป็นสัดส่วนรองลงมา
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บทที่ 7: กรอบยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565
– 2569 (ทบทวนปี 2564)
7.1 ประเด็นสำคัญจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ของโรงงานไพ่ ปี 2564
จากแนวคิดในการพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทย ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพใน
การแข่ ง ขั น ตามกลไกตลาด พร้ อ มทั้ ง ทำหน้ า ที่ ในการให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานเป็ น สากล และตอบสนองต่ อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ได้วางกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่ า (Value
Creation) และผลักดันผลสัมฤทธิ์การดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจดำเนินงานทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดกรอบระยะเวลานำส่งร่างแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำส่งกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้
ในการนี้ เพื่ อให้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ ต สามารถขับเคลื่อนวิสัย ทัศน์ ขององค์กร คือ “เป็ นผู้ นำด้ าน
สิ่ งพิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงและดิ จิ ทั ล ปริ้น ติ้ งโซลู ชั่ น ภาครัฐ ” ภายใต้ บ ริบ ทสภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ที่ ที่
เปลี่ยนแปลงไปทางโรงงานไพ่จึงได้กำหนดกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขึ้ น โดยพิจารณาและคำนึงถึงมิติ
แวดล้อมอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของ
องค์กร และการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือสำคัญ อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
(SWOT) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ Economic Profit Driversการวิเคราะห์ตำแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดเป็น Business Model
เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในระยะยาว รองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับนี้ ได้ทบทวนและจัดทำขึ้น
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กร ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย/ส่วนขององค์กร โดยปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โรงงานไพ่ ตามมติที่
ประชุมของคณะกรรมการ โรงงานไพ่ เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีรายละเอียดของร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้

ประเด็นวิเคราะห์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กำหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี สำหรับ ปี
พ.ศ. 2565 – 2569 ให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาของกรอบยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต หน่วยงานต้นสังกัด
รวมทั้งพิจารณาถ่ายทอดแนวนโยบายภาครัฐ และหน่วยงานต้นสังกัด สู่องค์กรอย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญที่สอดคล้องไปกับแนวนโยบายระดับชาติ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ที่มุ่ งเน้นการยกระดับ ศักยภาพขององค์กรมาประยุกต์ผสมผสานกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้
สามารถสร้างฐานรายได้และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและเศรษฐกิจดัวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้ และตอบสนองต่อความต้องการในระดับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
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แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2565 - 2569

ฉบั บ ปั จ จุ บั น ได้ ระบุ ถึงกลยุ ท ธ์การนำนวัต กรรมมาใช้ เพื่ อการจัด เก็บ รายได้ ภ าษี อย่ างยั่ งยื น ไว้ นอกจากนี้ ยั งให้
ความสำคัญกับแนวนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังในการกำหนดเป้าหมายการขั บเคลื่อน
นโยบายที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) อย่างเหมาะสม
นอกจากการวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายข้างต้นแล้ว โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยังได้
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ
ขององค์กร กล่าวโดยสรุป มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
• ประเด็นความคิดเห็นในเชิงนโยบายต่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กระทรวงการคลัง (ณ วันที่ 16 มีนาคม
2564) โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) และการส่งเสริมสนับสนุน
• สถานะและแผนการก่อสร้างโรงงานใหม่ (ณ วันที่ 5 กรกฏาคม2564) ที่เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิม ที่
ประมาณการกำหนดระยะเวลาที่จะก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จและจะสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ใน ไตร
มาสที่ 4 ปี 2565 เป็น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566
• ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ที่
ให้ความสำคัญของการควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน และการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานองค์กรให้เป็นไปตาม
ระบบ SE-AM (State Enterprise Assessment Model)
• สรุปภาวะอุตสาหกรรมและตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง พบว่า ตลาดยังมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี สั ด ส่ ว นของการเติ บ โตเพิ่ ม มากขึ้ น ในปี ค.ศ.2020 ที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่
Personal ID, Stamps, Ticketing, และ Brand protection และมีการนำ Solutions เข้ามาสนับสนุนการ
ให้บริการทั้งงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนอกจากนี้ ยังพบว่าการดำเนินธุรกิจมี
รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจ(Synergy) ที่หลากหลายขึ้น
• สรุป ภาวะอุ ตสาหกรรมและตลาดไพ่ พบว่า ที่ ผ่ านมาตลาด Gambling ที่ เติ บ โตขึ้น อย่ างต่ อเนื่ องมี การ
ปรับตัวลดลงในช่วงปี 2020 ที่เริ่มเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาตลาด
แสดงให้เห็นถึงคาดการณ์แนวโน้มตลาดที่กลับมาดีขึ้นและเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการดำเนินกิจการในธุรกิจการผลิตจำหน่ายไพ่ในประเทศเช่นกัน ทั้งจากการชะลอการสั่งซื้อไพ่
ตามสัญญาให้สิทธิ หรือจากจำหน่ายไพ่ส่งออกคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน
จากบทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์กลยุทธ์ เป็นข้อมูลสำคัญพื้นฐานเพื่อใช้ในการทบทวนร่าง
แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตประจำปีพ.ศ. 2565 – 2569โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสาระสำคัญ
ดังนี้
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แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2564 – 2569
วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ”

พันธกิจ
1)พัฒนาองค์กรและปรับภาพลักษณ์เพื่อมุ่งสู่การให้บริการผลิตรูปแบบ Digital Printing Solution
2) ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
3) ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และให้บริการงาน
พิมพ์ ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ
4) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไพ่เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่ง ตลาดไพ่ภายในประเทศ
5) บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
• เพื่อผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรม
สรรพสามิต
• เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐด้วยการผสมผสาน
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
• เพื่อบริหารสัญญาสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมตลาดธุรกิจไพ่ในประเทศอย่าง
เหมาะสม
• เพื่อบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจและกิจกรรม
ภายในได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อบริหารจัดการองค์กรและความสัมพันธ์จากภายในองค์กรสู่ภายนอกตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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ร่างแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

โดยมีกรอบภาพรวมการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในมิติตา่ งๆ ดังนี้

2565 – 2569
VISION
MISSION

Digital Printing Solution

2.

CORPORATE
IMAGE
BUSINESS
FOCUS
Core Business
vs‘ New Opportunities

INTERNAL
EFFICIENCY

STAKEHOLERS

BRANDING

• Digital Security Printing
Solution
• OSS: Digital Printing
Solution

R&D

CSR

CG

•

Regulator

•

. Resource
Management

IT
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VISION
Digital Printing Solution

2.

MISSION

BUSINESS FOCUS
Digital Security
Printing Solution

EFFICIENCY

CORPORATE IMAGE

Digital

Solution

High Performance People

•
•

•

ถ
e-Stamp

OSS)

One-Stop Service:

demand

ถ

–
Print on

•
•
ถ

•

/

•
OEM

Printing Solution

Brand

•
•

Digital

•

•
G2G B2B2C
CRM

•

ถ

•
•

Zero-Waste)

Eco-design &
Reuse)
(Recycle, Upcycle)

B2C
•

•
e-Document

CSR)

Digital Solutions

•

•
e-Statement

•

OEM
•

Protection Solution

•

ถ

Solution

•

CG

•

KM
Innovated product)
•
Synergy)

Digital –
Web-to-Print, Application-to-Print
•
G2G

Digital Security
Printing Solution

•

•

•

•

PEOPLE Re-skill
HRs

•
•

•

•

ถ

& Up-skill

•

Management)
Rebranding)
Solution

Brand

Digital

Co-Creation

ICT
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VISION

Security Printing
Solution

ถ

Digital Solution OSS

Bus. Model

ST: 2565 - 2567
Playing Card Security Printing
Solution

Strategic Positioning

Digital Security
Printing Solution

•
•

Digital Printing Solutions
Digital Marketing

•

31

OSS

68:

•

•
•

OSS Digital Printing & Solutions

•

•

ถ

•

OEM

Tarkets

T

P:

Proposition

P

P:
C:

Key Activities

K

C:

- Digital marketing

offset

LT: 2569

MT: 2568 - 2569

66

•

OSS: Digital Printing & Solutions

•

•

•

:
T

P:

P

P:
C:

K

-

C:

,
,

OSS

/

T

P:

P

P:
C:

K

-

C:

,
,

/
OSS
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TIMELINE
31

2565

66:

68:

.

2566

2567

2568

2569

Business-Focus

/
Innovated Product
Digital Printing Solution
Digital Marketing (Rebranding)

OSS:

OSS

OSS

OEM

-

Corporate
Image

Organization Efficiency

PDPA

BCM
KM

Change)

l

Innovated Product

KM to Innovation

ถ
BIG DATA Management

IT / Digital Governance

Brand Management
CSR in Process

Stakeholder
;Roadmap
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ประมาณการรายได้ของโรงงานไพ่ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569
ST

2565

LT

MT

2568

2567

2566

2569

68:
31

66:

.

350.3

353.5

353.5

494.6

496.7

88.3

90.4

90.4

222.4

222.4

2

2

2

2

2

.1

.1

.2

.3

7

7

5

6

6

8

10
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แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตประจำปีพ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับนี้ ประกอบด้วย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมเป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกบทบาทสูD่ igital Security Printing Solution รองรับการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์การยกบทบาทสู่ Digital Security Printing Solution รองรับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
ให้ความสำคัญ กับธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐหรือกรม
สรรพสามิตเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการขยายสู่ธุรกิจใหม่ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
(Growth Strategy) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีการเติบโตและเป็นความต้องการ
ของตลาดทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมายหลัก

การยกบทบาทสู่ Digital Security Printing Solution
รองรับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
1) โรงงานไพ่สามารถกำหนดแนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตแสตมป์
สรรพสามิตให้ได้ทุกประเภทเพื่อรองรับความต้องการงานพิมพ์ ของกรม
สรรพสามิต และสามารถดำเนินงานผลิตได้จริง ภายในปี 2568 เป็นต้นไป
2) โรงงานไพ่สามารถวางระบบมาตรฐานการจัดการต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม
3) โรงงานไพ่มีการพัฒนานวัตกรรมในการสร้าง Digital Security Printing
Solutions รองรับการขยายตลาดในอนาคต

กลยุทธ์การดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์การทบทวนแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรองรับการจัดเก็บ
รายได้ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต
• พัฒนาความสามารถในการผลิตแสตมป์สรรพสามิตทุกประเภท รองรับนโยบาย e-Stamp ของ
กรมสรรพสามิตได้
• สร้างความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
• ยกระดับการพัฒนาเทคนิคงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงขั้นสูงและหลากหลายขึ้น
• เพิ่มความเชื่อมั่นด้านระบบบริหารจัดการงาน Solution สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
2) กลยุทธ์การขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงDigital Security Printing Solution ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ Brand Protection Solution สำหรับฉลาก/บรรจุภัณฑ์ป้อมกัน
การปลอมแปลงในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต (เครื่องสำอางค์ รวมถึงกลุ่มยาและ
เวชภัณฑ์ และบัตรพลาสติก (Card Solution)
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ผลผลิต:
- สามารถผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี รองรับ การจัดเก็บ รายได้ของกรมสรรพสามิต ได้ทุ กประเภท
โดยเฉพาะ e-Stamp ประเภทสุราได้ ตั้งแต่ปี 2568 (หลังก่อสร้างโรงงานใหม่และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
แล้ว)
- สร้า งรายได้ จ ากการผลิต และจำหน่ ายเครื่องหมายแสดงการเสี ย ภาษี รองรับ การจั ดเก็บ รายได้ ของกรม
สรรพสามิต ในปี 2565 เท่ากับ 88. ล้านบาท ปี 2566-2567 เท่ากับ 90 ล้านบาท และในปี 2568 เติบโต
ขึ้นมากกว่า 200 ล้านบาท
- สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงชนิดใหม่ได้เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างรายได้จริงแก่โรงงานไพ่
อย่างน้อยปีละ 1 ชนิด
ผลลัพธ์:
- สามารถผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ไม่น้อยกว่า 2,000
ล้านดวงต่อปีตั้งแต่ปี 2568 (หลังก่อสร้างโรงงานใหม่และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์แล้ว)
- สามารถเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การบริหารตลาดสิ่งพิมพ์ Digital Solution นประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริห ารตลาดสิ่ ง พิ ม พ์ Digital Solution ในประเทศอย่ างเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ให้
ความสำคัญต่อการยกระดับความสามารถในการให้บริการงานพิมพ์คุณภาพ จากงานพิมพ์แบบดั้งเดิม (Traditional
Printing) สู่การพิมพ์แบบดิจิทัล (Digital Printing) ซึ่งมุ่งเน้น การให้บริการและขยายฐานลูกค้างานพิมพ์ ดิจิทัลแก่
หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยความได้เปรียบจากการสนับสนุนส่งเสริมการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ
(G2G) อาทิ อาศัยความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีโรง
พิมพ์อยู่ในความควบคุมดูแลต้องจ้างโรงพิมพ์ของตนเองก่อนและประเด็นความคิดเห็นในเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ สคร. กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้บริการหรือซื้อสินค้า
จากรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายรัฐบาล ในขณะเดียวกัน โรงงานไพ่ ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและ
สื่ อ สารการตลาดเชิ ง รุ ก เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ด้ า นการให้ บ ริ ก ารงานพิ ม พ์ Digital Printing Solution สู่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมายอย่างเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารตลาดสิง่ พิมพ์ Digital Solution นประเทศ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลัก

1) โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดการให้บริการ One Stop Service: OSS งาน
พิมพ์ Digital Solution แก่หน่วยงานรัฐ ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายในปี 2568
2) โรงงานไพ่สามารถยกระดับศักยภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ผ่านช่องทาง
หรือระบบดิจิทัลที่เหมาะสม
7-10

แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

กลยุทธ์การดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการงานพิมพ์เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service:
OSS) แก่หน่วยงานภาครัฐ
• เพิ่มศักยภาพการให้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร – ตั้งแต่การออกแบบการพิมพ์ Print on
demand ไปจนถึงกระบวนการหลังการพิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพและส่งมอบงาน
• เปิดให้บริการผ่านระบบ Digital– Web-to-Print, Application-to-Print
• บริหารการขายเชิงรุกแบบ G2G โดยประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2) กลยุทธ์การกำหนดแผนการขยายตลาดสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ Digital Printing Solution ที่มีศักยภาพในการเติบโต
• เตรียมความพร้อมในการขยายการให้บริการสิง่ พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ e-Document e-Statement
ผลผลิต:
- สามารถสร้างรายได้จากสิ่งพิมพ์ Digital Printing / Digital Printing Solution อย่างน้อยปีละ 5,000,000
บาทในช่วงระยะสั้น และเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 20 ในช่วงระยะกลางของแผน
ผลลัพธ์:
- นำร่องบริการงานพิมพ์เบ็ดเสร็จณจุดเดียว (One-Stop Service: OSS) แก่หน่วยงานภาครัฐได้ในปี 2568
- ขยายบริการงานพิมพ์เบ็ดเสร็จณจุดเดียว (One-Stop Service: OSS) ที่ครบวงจรได้ในปี 2569 เป็นต้นไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความโดดเด่น นธุรกิจผลิตและจำหน่ายไพ่
ยุทธศาสตร์การบริหารตลาดไพ่ในประเทศในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญ
กับการสนับสนุนการควบคุมตลาดไพ่ในประเทศตามนโยบายของรัฐ โดยโรงงานไพ่ดำเนินการผลิตการนำเข้าและการ
จำหน่ายไพ่ตามข้อกำหนดในพ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านแนวทางในการ
ปฏิบัติ รวมทั้งยังบริหารสัญญาให้สิทธิที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์จากธุรกิจไพ่ของรัฐ
นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการสร้างการเติบโตจากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) ด้าน
ทำเลที่ตั้งในการขยายตลาดไพ่ส่งออกสู่ต่างประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือกลุ่มคาสิโนในประเทศเพื่อน
บ้ านโดยโรงงานไพ่ ควรมี แผนการพั ฒ นาศักยภาพการขยายตลาดควบคู่กับ กับ การพั ฒ นาคุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความโดดเด่น นธุรกิจผลิตและจำหน่ายไพ่

เป้าหมายหลัก

1) โรงงานไพ่ครอบครองธุรกิจและสนับสนุนการควบคุมตลาดไพ่ในประเทศของรัฐ
ได้อย่างเหมาะสม
2) โรงงานไพ่สามารถบริหารสัญญาให้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายการ
สร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ
3) โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดไพ่สู่ต่างประเทศ (คาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน) ได้
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กลยุทธ์การดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์การครอบครองและบริหารตลาดไพ่และไพ่รูปลักษณ์อื่นๆในประเทศ
• เตรียมความพร้อมและบริหารการจัดการสัญญาให้สิทธิในระยะถัดไป
• สร้างความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการตลาด
• สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีดกันการจำหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ
2) กลยุทธ์การเปิดบริการการผลิตไพ่OEM รองรับตลาดนอกสัญญาให้สิทธิ (ไพ่ที่ระลึกและไพ่ส่งออก)
• พัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับไพ่ OEM ที่สะดวกและชัดเจน
3) กลยุทธ์การ มุ่งทำการตลาดไพ่สู่ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย)
• พัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยของไพ่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ
• ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ตัวแทน
ผลผลิต:
- บริหารสัญญาให้สิทธิอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้แก่องค์กรไม่น้อยกว่าปีละ 240 ล้านบาท
- สร้างรายได้จากไพ่นอกสัมปทาน ปีละ 4,000,000บาท ในช่วงระยะสั้น และเติบโตขึ้นเป็น ปีละ 8,000,000
บาท ในช่วงระยะกลางของแผน
ผลลัพธ์:
- โรงงานไพ่สามารถครอบครองและเป็นผู้นำตลาดไพ่ในประเทศ
- โรงงานไพ่สามารถเป็นผู้นำตลาดไพ่ส่งออกในภูมิภาคภายใน 5 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพั นามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง
นอกจากยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ(Business-Focused) ของโรงงานไพ่ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้น
แล้ว โรงงานไพ่ได้กำหนดกลยุทธ์สนับสนุน (Supporting Activities Strategy) เพื่อสนับสนุนการรองรับการดำเนิน
ธุรกิจและกิจกรรมภายในอย่างเหมาะสม เนื่องจากโรงงานไพ่ตระหนักว่าการวางรากฐานและพัฒนากระบวนการ
ภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการยกระดับศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ในอนาคตนั้น โรงงานไพ่ ควรมีการกำหนดกลยุทธ์รองรับ การ
บริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการดำเนินงานสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กร โรงงาน
ไพ่จึ งทบทวนและสร้างกลยุท ธ์ที่อยู่ภายใต้ Supporting Activities Strategy ขึ้น มาเป็น “ยุท ธศาสตร์การพัฒ นา
มาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพั นามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร
และทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายหลัก

1) โรงงานไพ่มีศูนย์พัฒนาธุรกิจและวิจัยทางการตลาดที่มุ่งเน้นการนำKM มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovated product) ที่สร้างมูลค่าเพิม่
2) โรงงานไพ่สามารถบริหารองค์กรในรูปแบบของศูนย์ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
3) โรงงานไพ่บริหารทรัพยากรองค์กรอันได้แก่ทรัพยากรบุคคลสินทรัพย์และพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

กลยุทธ์การดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์การสร้าง High Performance People รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจ
• เสริมสร้างสมรรถนะ PEOPLE Re-skill & Up-skill ตามมาตรฐาน 4 HRs
• บริหารอัตรากำลังรองรับการทำธุรกิจเชิงรุก
• วางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละระยะอย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจและวิจัยทางการตลาด
• นำ KM มาพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovated product) ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
• สร้างความร่วมมือ (Synergy) กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3) กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าและตลาดอย่างมืออาชีพ
• พัฒนาช่องทางการตลาดและการขาย ด้วย Digital Solutions
• ทำตลาดเชิงรุกเพื่อขยายฐานลูกค้าในรูปแบบ G2G B2B2C และ B2C
• นำ CRM มาสนับสนุนประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการให้บริการ
4) กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรองค์กรให้เกิดประโยชย์สูงสุด
• วางระบบต้นทุนให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
• กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การลงทุน ระยะยาวขององค์กรอย่างคุ้มค่า
• มีระบบ ICT ที่พร้อมใช้ เพียงพอ และมั่นคง รองรับการขยายธุรกิจ
ผลผลิต:
- มีบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมรองรับโครงสร้างใหม่ขององค์กร ตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด
- มีการจัด ตั้ งศูน ย์ พั ฒ นาธุรกิจและวิจัย ทางการตลาด เพื่ อทำหน้ าที่ พั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ และบริการ รวมทั้ ง
วางแผนการสร้างความร่วมมือ (Synergy) กับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 ความร่วมมือในช่วงระยะ
กลางและเพิ่มขึ้นอีก 1 ความร่วมมือในช่วงระยะยาว
- มีบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- มีระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานรองรับการผลิตทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่และผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงอย่างเหมาะสม
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ผลลัพธ์:
- โรงงานไพ่ ส ามารถสร้า งรายได้ จ ากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เกิ ด จากการสร้ า งความร่ว มมื อ
(Synergy) กับ หน่ วยงานภายนอก อย่างน้ อย 1 ความร่วมมื อในช่ วงระยะกลางและเพิ่ ม ขึ้น อีก 1 ความ
ร่วมมือในช่วงระยะยาว
- โรงงานไพ่สามารถสร้างความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตรา Cost Income
Ratio ที่ อยู่ ในกรอบเป้ าหมายที่ กำหนด คือ ไม่ เกิน ร้อยละ 35 สำหรับ การผลิต ไพ่ และไม่เกิน ร้อยละ 50
สำหรับการผลิตสิ่งพิมพ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โรงงานไพ่กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นไปที่การบริหารัดการ
องค์กรและความสัมพันธ์ จากภายในองค์กรสู่ภายนอก โรงงานไพ่ ตระหนักถึงความสำคัญ ตั้งแต่ระดับ องค์กรผ่าน
กระบวนการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) และการกำหนดกิจกรรมตอบแทนกลับ
สู่สังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) โดยมุ่งหมายให้องค์กรสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยรวมไปถึงการบริหารและสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงานไพ่ออกสู่ภายนอกอย่างเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

เป้าหมายหลัก

1) โรงงานไพ่มีภาพลักษณ์เชิงบวก ทั้งในด้านการกำกับดูแลที่ดจี ากภายในจนถึง
การบริหารความสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์
2) โรงงานไพ่มีกิจกรรมการตอบแทนกลับสู่สังคมอย่างเหมาะสม ที่สามารถสร้างกร
สื่อสารเชิงประจักษ์สู่สังคมอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์การ มุ่งสร้างประโยชน์แก่องค์กรและส่วนรวมบนหลักธรรมาภิบาล
• กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรตามหลัก CG ที่ดี
• บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างสร้างสรรค์ พร้อมการสื่อสารเชิงประจักษ์
2) กลยุทธ์การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
• ทบทวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design
& Zero-Waste)
• ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse) และการจัดการของเสีย (Recycle, Upcycle)
3) กลยุทธ์การบริหารและขยายผลการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Brand Management) อย่างเป็นรูปธรรม
• ขยายผลการปรับ ภาพลั กษณ์ อ งค์ ก ร (Rebranding) สู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารจั ด การสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
Digital Solution แห่งรัฐ
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• สื่อสารความเข้าใจจากภายในในระดับ Co-Creation สู่ภายนอก
ผลผลิต:
- มีผลการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 3.5000 คะแนน
- มีกิจกรรมเชิงสังคมที่สร้างสรรค์ และสื่อสารผลการดำเนินงานกิจกรรมให้รับทราบในเชิงประจักษ์ อย่างน้อย
ปีละ 1 งาน โดยมีความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ผลสำเร็จจากการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ตาม Roadmap ที่กำหนด
ผลลัพธ์:
- โรงงานไพ่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ Digital SecurityPringint และ Digital Pringint Solutions โดย
มีผลสำรวจความรับรู้จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มากกว่าร้อยละ 80
- โรงงานไพ่มีภาพลักษณ์องค์กรเชิงบวก โดยมีผลสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนและชุมชน มากกว่าร้อย
ละ 80
- มีดัชนีผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Indicators, EPIs) ใ น ร ะ ดั บ
มาตรฐานที่กำหนด
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. ตารางสรุปความเชื่อมโยงจากปัจจัยนำเข้าสู่การทบทวนประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
ตามทีโ่ รงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้พิจารณาปัจจัยนำเข้าสู่การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT) แล้ว ได้เชื่อมโยงการทบทวนความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีตารางสรุปปัจจัยที่เชื่อมโยงได้ ดังนี้

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารประกอบ: ตารางแสดงความเชื่อมโยงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565-2569)

ผนวก ก. - 1

แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

ภาคผนวก ข. การประมาณการรายได้ของโรงงานไพ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569

ผนวก ข. - 1
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ผนวก ข. - 2
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ภาคผนวก ค. สรุปรายงานการประชุม เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM
ประจำปี 2564
สรุปการประชุมเชิงป ิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564 ครังที่ 1
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30น. – 17.00น.
ผ่านระบบ Video Conference Call
===========================================
ผู้เข้าร่วมประชุม
กนิษฐ์ศิริวัฒน์
รองผู้อำนวยการ โรงงานไพ่
วิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ภาคภูมิ เหมะรักษ์
CFO
ปรารถนา ทองวิรัตน์
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ศักดิ์ระพี ผ่องปัญญา
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
รำไพพรรณ รักประดิษฐ ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายชัยวัฒน์ น้าวานิช
ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์
ทศพร อุดมศิลป
ส่วนผลิตไพ่ป๊อก
มนต์นภา หอมสุวรรณ
ส่วนเตรียมการพิมพ์
ก้านแก้ว พวกขุนทด
ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก
บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก
สมภพ สุขประสงค์ สารสนเทศและพัฒนาระบบ
นางสาวพรพรรณ วิเศษกิจ ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
กันตภณ บึงไกร
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
นางสาววันดี ขุนทับทิม
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
อุตรานุช ช้างเสวก
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
วิชิตา ศิริวัฒน์
ส่วนทรัพยากรบุคคล
นัฐภัสสรณ์ โมคลานิวัจ
ส่วนทรัพยากรบุคคล
พนารัตน์ กระปุกนาค
ส่วนบัญชีและการเงิน
วชิราภรณ์ เพ่งบุญ
ส่วนบริหารงานกลาง
วรยุทธ สิทธกรโสมนัส
ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่
จิราภรณ์ ผุดผ่อง
ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่
ศิรินทิพย์ สมบัติภิญโญ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน
นายณรนาถ อร่ามรัชนี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน
นางพรภัค สุขทิศ
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นายจิรายุส กาญจนภักดิ์ ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นางสาวพิชชา ทวีแสงสกุลไทย
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นางสาวชนิตา เรืองทรัพย์เอนก
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นายกรณ์วรี ์ จินตวงศ์วานิช
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
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ประเด็นนำเสนอ
คณะที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษาสภาพแวดล้อมที่สำคัญ และร่างปัจจัยสำคัญเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของโรงงานไพ่
ประจำปี 2564 ดังนี้
I.
II.

III.
IV.

กรอบแนวคิดการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่
การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมที่สำคัญ
- แนวนโยบาย/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำหนดทิศทางองค์กร
- สถานะปัจจุบันและการดำเนินงานที่ผ่านมา ของ โรงงานไพ่
- บริบทของอุตสาหกรรมและตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
- บริบทของอุตสาหกรรมและตลาดไพ่
- SWOT และ SWOT Matrix
การวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบ และความสามารถพิเศษ
การวิเคราะห์ Strategic Positioning

ประเด็นพิจารณา ห้ความคิดเห็น
SWOT องค์กร: ที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
• W: อัตราค่าจ้างของบุคคลากรที่ไม่จูงใจทำให้ เป็นอุปสรรคในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสอดคล้องกับทิ ศ
ทางการดำเนินงานขององค์กร
• W: การบริหารจัดการต้นทุนของโรงงานไพ่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในกลุ่มธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง
• W: ยังไม่มีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในภาวะที่ธุรกิจต้องประสบกับ
สถานการณ์ไม่ปกติ เช่น สภาวการณ์โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ COVID-19 เป็นต้น
SWOT สิ่งพิมพ์: ที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
• ตัด O หน่วยงานราชการมีความต้องการจ้างงานพิมพ์เป็นจำนวนมาก
• ตัด O แนวโน้มตลาด Packaging เติบโตอย่างต่อเนื่อง: เนี่องจากโรงงานไพ่มีข้อจำกัดด้านเครื่องบุคลากร สถานที่
และเครื่องจักรที่ใช้สำหรับกระบวนการหลังการพิมพ์ ดังนั้น ในระยะ 5 ปีนี้จะคงยังอาศัยวิธีการจ้างงานภายในนอก
ในการผลิต Packaging ที่โรงงานไพ่ใช้อยู่
ประเด็น Strategic positioning: ที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาเพิม่ เติม ประกอบด้วย
• ฝ่ายวิวัฒน์ชัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินส่วนแบ่งทางการตลาด ควรใช้ข้อมูลคู่เทียบที่มีรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์หลักใกล้เคียงกับโรงงานไพ่ และกำหนดขอบขอบเขตในการศึกษาให้แคบลง จากการเทียบส่วน
แบ่งทางการตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เป็น ตลาดผลิตแสตมป์สรรพสามิต ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดอยู่ประมาณ ร้อยละ15
• รองกนิษฐ์ให้ความเห็นว่า การวิเคราะห์ด้านกาบริหารต้นทุนอาจยังไม่สามารถใช้ข้อมูลคู่เทียบที่เป็นผู้ประกอบการ
เอกชนได้ เนื่องด้วยโรงงานไพ่มีการวางตำแหน่งในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในการเป็นโรงพิมพ์ของรัฐเพื่อ
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รองรั บ การให้ บ ริก ารหน่ วยงานภาครั ฐ ประกอบกั บ การบริห ารบั ญ ชี /ต้ น ทุ น ของโรงงานไพ่ ในปั จ จุ บั น ที่ ยั งไม่
สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่โรงงานไพ่ต้องดำเนินงานแก้ไข โดยจะต้องมีการปรับปรุงด้านบัญชี/ต้นทุน
แบบแยกศูนย์ธุรกิจ
• ฝ่ายวิวัฒน์ชัย ให้ความเห็นด้านความสามารถทางการเงินว่า ปัจจุบัน D/E ratio ของโรงงานไพ่อยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
ต่ำเนื่องด้วยโรงงานไพ่ไม่มีเจ้าหนี้ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้เมื่อมีการก่อโรงงานใหม่ D/E ratio ของ
โรงงานไพ่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน จึงควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าและการสร้างรายได้จากการลงทุนให้ละเอียดรอบ
ครอบมากยิ่งขึ้น
• คุ ณ ภาคภู มิ CFO ให้ ค วามเห็ น ว่ า ทั้ ง ในช่ ว งก่ อ นมี ก ารก่ อ สร้ า งโรงงานใหม่ แ ละหลั ง การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ
ความสามารถทางการเงินก็ยังอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากแหล่งเงินทุนของโรงงานไพ่ไม่ได้มาจากการกู้ธนาคาร
• รองกนิษฐ์ให้ความเห็นว่า การควบคุมการนำเข้าเครื่องพิมพ์นูน Intaglio ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้มีการครอบครอง
เครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษในทางที่ไม่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบให้แก่โรงงานไพ่ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น ความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่จึงควรอยู่ในระดับที่สูง
• รองกนิษฐ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านตลาดของโรงงานไพ่ว่า เนื่องจากโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภาครัฐจึง
จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกระบวนการทำงาน (อาทิ งานพัสดุ) กับ
การดำเนินงานของผู้ประกอบการภาคเอกชนได้
ประเด็นสำคัญ
• รองกนิษฐ์ ชี้แจงว่าจากผลการศึกษาเทียบเคียบรูปแบบแสตมป์สรรพสามิตนั้น ควรพิจารณาความคุ้มค่าในการ
จัดเก็บภาษีสแตมป์สรรพสามิตแต่ละประเภทด้วย นอกจากนี้ ควรเปรียบเทียบกับอาเซียนด้วยกันก่อนว่าประเทศอื่น
มีวิธีการป้องกันการปลอมแปลงสแตมป์อย่างไร
• การเปลี่ยนจากผู้ผลิตไพ่มาสู่การทำ Security printing มีอุปสรรคเนื่องจาก การนำ track & trace มาใช้ โดยที่
รง.พ. ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของกรมสรรพสามิตได้ จึงยากต่อการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบัน รง.พ. ทำได้เฉพาะ
ข้อมูลในฝั่งผู้ผลิตเท่านั้น ยังไม่ใช่การจัดการข้อมูลทั้งระบบ
• รง.พ. ไม่มีสิทธิในการกำหนดรหัส (Generate) ข้อมูลของกรมสรรพสามิต เป็นเพียงคนทำ QR code เข้าไปเท่านั้น
ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพสามิตจะกำหนดรหัสมาให้ แล้วให้ รง.พ. เป็นคนพิมพ์
• รองกนิษฐ์ชี้แจงว่า ในการเปรียบเทียบราคาขายไพ่สัมปทานกับไพ่ผิดกฎมายนั้น ไม่ควรนำราคาที่โรงงานไพ่ขายไพ่
ให้กับผู้รับสัมปทานมาเปรียบเทียบ เนื่องจาก เป็นราคาค้าส่งที่ตกลงกันในสัญญาว่าจะขายให้ในราคานี้ก็ต่อเมื่อซื้อ
ไปในปริมาณที่กำหนด
• รองกนิษฐ์ชี้แจงว่า ควรนำ พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาเป็ นหนึ่งใน Strategic Advantages เนื่องจาก ใน
พรบ. กำหนดให้ ผู้ที่ผลิตไพ่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ซึ่งต้องไปขึ้นทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมตาม
กระบวนการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก รง.พ. ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทนิติบุคคล ดังนั้น จึงสามารถทำได้โดยไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการดังกล่าว

ผนวก ค. - 3

ร่างแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

• ฝ่ายวิวัฒน์ชัย ชี้แจงว่า ในส่วน SWOT อยากให้พิจารณาเรื่อง การใช้เงินลงทุนของ รง.พ. อีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจาก
ปีที่ผ่านมามีการลงทุนสูง แล้วปัจจุบันกระแสเงินสดเป็นอย่างไร เพื่อนำมากำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม เช่น
กำหนดว่าการลงทุนเพื่อสร้างรายได้แก่ รง.พ. อยู่ที่ ร้อยละ 10เป็นต้น
• ฝ่ายวิวัฒน์ ชัย ให้ความคิดเห็นว่าในการวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุท ธศาสตร์ (Strategic Positioning) ควรอธิบาย
วิธีการกำหนดค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยด้วย
• เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า บริษัท CS มีโอกาสจะไม่ต่อสัญญาสัมปทานสูง ฝ่ายวิวัฒน์ชัย จึงเสนอให้คณะที่ปรึกษา
และส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดลองศึกษาและวางแผนในอนาคตถึงแนวทางในการสนับสนุน /ช่วยเหลือคู่ค้า ใน
การหาช่องทางการกระจายสินค้าไพ่ที่มีค้างอยู่ในสต็อกเป็นจำนวนมาก
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สรุปการประชุมเชิงป บิ ัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564 ครังที่ 2
วันศุกร์ที่ 9 กรก าคม 2564 เวลา 10.00น. – 12.00 น.
ผ่านระบบ Video Conference Call
===========================================
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกนิษฐ์ศิริวัฒน์
รองผู้อำนวยการ โรงงานไพ่
นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพรพรรณ วิเศษกิจ
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
นายกันตภณ บึงไกร
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
นางพรภัค สุขทิศ
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นายจิรายุส กาญจนภักดิ์
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นางสาวพิชชา ทวีแสงสกุลไทย
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นางสาวชนิตา เรืองทรัพย์เอนก
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
นายกรณ์วรี ์ จินตวงศ์วานิช
ที่ปรึกษา FPRI Advisory
ประเด็นนำเสนอ;
ที่ปรึกษา FPRI Advisory นำเสนอข้อมูลการปรับปรุงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์
Strategic Positioning และกรอบยุ ท ธศาสตร์ระยะยาวของโรงงานไพ่ ก รมสรรพสามิ ตประจำปี พ.ศ.2565 – 2569 ตาม
ข้อคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30
มิถุนายนพ.ศ. 2564
ประเด็นพิจารณาจากที่ประชุม;
ประเด็นข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นที่มีต่อ SWOT มีดังนี้
• W4: ให้ระบุคำว่า “โครงสร้างบัญชีเงินเดือนของโรงงานไพ่” แทน “อัตราค่าจ้างบุคลากร”
• W5: สำหรับการบริหารจัดการต้นทุนที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เสนอให้แยกประเด็นต้นทุนตามศูนย์ธุรกิจ
ประกอบด้วย
- ธุรกิจไพ่: สามารถควบคุมต้นทุนได้ แต่หากเปรียบเทียบกับคูแข่งต้นทุนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
- ธุรกิจสิ่งพิมพ์: ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันมาจากปัจจัยค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ
ประเด็นด้าน Strategic Positioning
• ฝ่ายวิวัฒน์ชัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ประเภทแสตมป์สรรพสามิตว่า
ปัจจุบันโรงงานไพ่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ15
• การกำหนดตำแหน่งกลยุทธ์ในช่วงระยะสั้น หรือช่วงปี 2565-2566 มีประเด็นดังนี้
- มีความกังวลด้านการให้บริการ Web to print เนื่องจากการตลาดของโรงงานไพ่ยังถือเป็นจุดด้อย ปัจจุบัน
การตลาดยังเน้นการเข้าไปพบลูกค้าแบบ case by case
- อยากให้ส่วนงานด้านการตลาดดำเนินงานด้าน Rebranding ควบคูก่ ับ Digital marketing
ประเด็นด้านยุทธศาสตร์
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• ธุรกิจไพ่
- การที่โรงงานไพ่ไม่ได้ขยายกำลังการผลิตไพ่ ประกอบกับบริบทในประเทศไทยที่ไม่สามารถมีบ่อนการพนันได้
ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจไพ่ควรต้องมีสัมปทานเพื่อกระจายความเสี่ยงเหล่านี้สู่บริษัทผู้รับสัมปทาน สรุปว่า ใน
ยุทธศาสตร์ของไพ่นั้น ต้องระบุให้ชัดเจนว่ายังคงดำเนินการบริหารสัญญาให้สิทธิต่อไป
- การที่โรงงานไพ่จะเข้ามาบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากสัญญาให้สิทธินั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากโรงงานไพ่ได้ให้สิทธิกับทางเอกชนไปแล้ว
- ไม่ ควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ ประเด็ น ที่ ผู้ รับ สั ม ปทานมี สิน ค้ าคงค้างเหลื อมากนั ก เพราะมี ทั้ งข้ อดี แ ละข้อ เสี ย
กล่าวคือ การมี สินค้าคงค้างมาก สามารถสร้างอำนาจในการต่อรองกับคู่แข่ง ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ก็มี
ข้อเสียหากมีการ stock ไว้มากเกินไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าสัญญาให้สิทธิในระยะต่อไปก็มีความเป็นไปได้สูงที่
ผู้รับผลประโยชน์รายเดิม (CS) เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการทำการตลาดไว้อยู่แล้วอย่าง
ต่อเนื่อง
- กำลังการผลิตไพ่ในปัจจุบัน: ร้อยละ 80เป็นไพ่สัมปทาน อีกร้อยละ20 เป็นไพ่นอกสัมปทาน ทำให้ในปัจจุบัน
โรงงานไพ่มีความสามารถในการผลิตไพ่ OEM อยู่ที่ ร้อยละ 20 ของกำลังการผลิต ซึ่งในประเทศไทย การเล่ม
การ์ดเกมไม่เป็นที่นิยม ดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน อย่างไรก็ตาม ก็ควรแสดงให้ทราบว่าโรงงานไพ่ยังรับจ้าง
ผลิตไพ่ OEM ได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการรักษาสถานะของโรงงานไพ่
- โครงการ EEC ที่จะเกิดขึ้น อาจมีการจัดตั้ง Entertainment complex ขึ้นด้วยภายในโครงการ ซึ่งอาจรวมถึง
บ่อนคาสิโน ทั้งนี้ โรงงานไม่ได้จะไปลงทุนด้วย เพียงแต่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับปริมาณ
ความต้องการไพ่ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตถือเป็นโอกาสที่โรงงานไพ่พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ในธุรกิจ
- โดยสรุป ในส่วนไพ่จะดำเนินการบริหารไพ่ในรูปแบบการให้สิทธิสัมปทานต่อไป เพื่อรักษาระดับรายได้ที่ปีละ
ประมาณ 270 – 300 ล้านบาท และจะยังผลิตไพ่ OEM ต่อไป เพื่อเป็นการลงทุนเพิ่มเติม
• สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
- ปริมาณความต้องการแสตมป์สรรพสามิตทุกประเภทรวมกัน จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านดวงต่อปี(โรงงานไพ่
สามารถดำเนินงานได้ แต่ต้องกำหนดกะงานเป็น2 กะ)อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานไพ่ได้มีการประมาณการกำลัง
การผลิตขั้นต่ำที่ต้องการภายหลังสร้างโรงงานใหม่แล้วเสร็จ อยู่ที่ 2,000 – 2,500 ล้านดวงต่อปี
- ในปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงงานใหม่ก่อนสร้างแล้วเสร็จและมี เครื่องจักรพร้อม โรงงานไพ่จะต้องได้รับงานพิมพ์
แสตมป์สรรพสามิตชนิดใหม่เพิ่ม (ควรมีการเข้าไปเจรจาเพื่อรับงานจากกรมสรรพสามิต ตั้งแต่ปี 65) รวมถึง
ต้องการปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น)
• องค์กร
- อยากให้เพิ่มเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าโรงงานไพ่มีความใส่ใจในการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ทั้งในการลดแก๊สเรือนกระจก รวมถึงการ recycle วัสดุเหลือทิ้ง
- ต้องการให้เน้ นการดำเนินงานด้าน KM ที่ เป็ นการจัดการทั้งในระดับบุคคล รวมถึงส่วนงาน เพื่ อ ก่อให้เกิด
Innovation ในระยะยาว
ประเด็นด้านRoadmap ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
• ช่วงระยะสั้น 2565-2566
- มีความกังวลด้านการให้บริการ Web to print เนื่องจากการตลาดของโรงงานไพ่ยังถือเป็นจุดด้อย ปัจจุบัน
การตลาดยังเน้นการเข้าไปพบลูกค้าแบบ case by case ไม่ได้ใช้ช่องทางของโรงงานไพ่ในการติดต่อกับลูกค้า
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-

อยากให้ ส่ วนงานด้ านการตลาดมี roadmap การหางานที่ ชัดเจน เพื่ อหารายได้ที่ มั่น คง โดยมุ่งเน้ น การทำ
การตลาดและหาลูกค้าในด้านสิ่งพิมพ์
- อยากให้ส่วนงานด้านการตลาดดำเนินงานด้าน Rebranding ควบคู่กับ Digital marketing
• แผนการดำเนินงานในช่วง 2565-2569
- การกำหนด Digital governance คาดว่าทางโรงงานไพ่จะดำเนินงานเอง
- ต้องการเพิ่มการดำเนินงาน Digital marketing ในแผนงาน
- อยากให้เน้นการทำ KM ในแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
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สรุปการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง (Steering Committee)
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564
วันพ หัสบดีที่ 15 กรก าคม 2564 เวลา 10.00น. – 12.00น.
ผ่านระบบ Video Conference Call
===========================================
ประเด็นนำเสนอ;
ที่ปรึกษา FPRI Advisory นำเสนอข้อมูลการทบทวนยุทธศาสตร์ ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2565 – 2569 จาก
การสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารภายในที่ ผ่ านมา ประกอบด้ ว ย กรอบแนวคิ ด การทบทวนแผนวิส าหกิ จ การวิเคราะห์ บ ริ บ ท
สภาพแวดล้ อ มที่ ส ำคั ญ การวิ เคราะห์ SWOT และ SWOT Matrixการวิ เ คราะห์ ค วามท้ า ทาย/ความได้ เ ปรี ย บ และ
ความสามารถพิเศษการวิเคราะห์ Strategic Positioning และ Business Model และร่างกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ
ของโรงงานไพ่ ประจำปี 2564 – 2568 (ทบทวน ปี 2564) เพื่อพิจารณา
ประเด็นพิจารณาจากที่ประชุม;
นายก้านแก้ว ได้มีประเด็นหารือเรื่องของไพ่ลักลอบผิดกฎหมายที่มีราคาถูก ถึงความเป็นไปได้ที่โรงงานไพ่จะผลิต
สินค้ามาสู้กับตลาดลักลอบดังกล่าว ในการนี้ ที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลว่าได้นำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสัมมนาในครั้ง
ที่ผ่านมาแล้ว พบว่า ทางโรงงานไพ่ไม่มีนโยบายในการดำเนินงานดังกล่าว และผลจากการผลิตและจำหน่ายไพ่ต้นทุนต่ำ (Low
cost)ในอดีตนั้น พบว่า ไม่ได้ลดปริมาณไพ่ลักลอบในตลาดแต่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวกลับลดปริมาณการขายไพ่มาตรฐานลง ซึ่งรอง
กนิษฐ์ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจไพ่ของโรงงานไพ่ ดังนี้
- ต้องการให้มองเรื่องของรายได้เป็นที่ตั้ง โดยในระยะยาวต้องรักษาระดับรายได้ให้คงไว้ให้ได้ และต้องทำใน
รูปแบบการให้สิทธิสัญญาสัมปทานกับเอกชน
- ในอนาคต ประเทศไทยอาจจะมี Entertainment complex ซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่ง
โรงงานไพ่มีความสามารถในการผลิตไพ่แบบ OEM แต่ปัจจุบัน โรงงานไพ่มีกำลังการผลิตไพ่นอกสัมปทานได้
เพียง 20% เท่านั้น ดังนั้น โอกาสที่โรงงานไพ่จะตอบสนองต่อความต้องการไพ่ OEM ในอนาคตคือการสร้าง
โรงงานใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต
- อยากให้มองเป้าหมายรายได้รวม ซึ่งต้องทำให้ได้ปีละประมาณ300 ล้านบาท เพราะฉะนั้นการกำหนดเงื่อนไข
สัญญาสัมปทานหลังจากเดือนกรกฎาคม 2566 อาจต้องมีการพิจารณาประเภทของสินค้าไพ่ โดยให้มองไพ่เป็น
ธุรกิจเดียวกันทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งแยกเป็นไพ่ป๊อกหรือไพ่ตัวเล็ก
- เสนอแนะให้นำเอาความปริมาณความต้องการใช้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง มาวิเคราะห์อัตราการเติบโตใน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง แทนการใช้รายได้ของผู้ประกอบการในตลาด
ประเด็นอื่นๆ
• ให้ที่ปรึกษาจ้ดทำ Executive summary สำหรับให้คณะกรรมการฯ ด้วย พร้อมทั้งจัดเตรียมPresentation แบบ
สรุปที่ใช้ระยะเวลานำเสนอไม่เกิน 30 นาที
• การทำ OSS ในกลยุทธ์ที่เสนอมานั้น สามารถทำได้จริงไหม มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือติดขัดกระบวนการภายใน
ของโรงงานไพ่หรือไม่

ผนวก ค. - 8

ร่างแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

สรุปรายงานการประชุม
การนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์จากการทบทวนแผนตามแนวคิด EVM ประจำปี 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการ โรงงานไพ่
วันอังคารที่ 20 กรก าคม 2564 เวลา 9.30น. – 11.00น.
ผ่านระบบ Video Conference Call
===========================================
ประเด็นนำเสนอ;
วาระที่ 4.1: คณะผู้บริหารโรงงานไพ่ และทีมที่ปรึกษาร่วมกันนำเสนอผลการทบทวนร่างแผนยุทธศาสตระยะยาว
ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565 – 2569 ตามแนวคิด EVM ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ การทบทวนบริบทแวดล้อมที่สำคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ Strategic
Positioning และกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวของโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตประจำปี พ.ศ.2565 – 2569
ประเด็นพิจารณา;
คุณวรกฤต จารุวงศ์ภัค, กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
• ต้นทุนต่อรายได้ เป็นประเด็นที่ผู้ประเมินตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอด ดังนั้นจึงพิจารณาถึงปัจจัย/ประเด็นที่มีผลต่อการ
คำนวณต้ น ทุ น ต่ อ รายได้ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา อาทิ การจั ด ทำบั ญ ชี ต้ น ทุ น (Cost Accounting) ค่ าใช้ จ่ า ยในการ
ดำเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ฝากประเด็นข้อสงสัยในเรื่องการ Realize ค่าใช้จ่ายใน Cost Accounting ในปัจจุบัน ซึ่ง
อาจเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องทบทวน เพื่อที่จะดำเนินงานปรับปรุงอัตราส่วนดังกล่าวได้อย่างมีปรับสิทธิภาพและไม่
ผันผวนจนเกินไป
• จุดอ่อน (Weaknesses) ของโรงงานไพ่ มีประเด็นที่เกีย่ วข้องกับบุคลากร ดังนั้นจึงควรนำจุดอ่อนข้อนี้มาระบุไว้ใน
ส่วนของความท้าทายเชิงกลยุทธ์(Strategic Challenges) เช่นกัน
• จากแผนที่นำเสนอมานี้ อยากให้เน้นความสำคัญ ในด้านความพร้อมของบุคลากรโรงงานไพ่ ซึ่งจากพันธกิจข้อ 5
“บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี”
อยากให้สะท้อนประเด็นด้านบุคลากรดังกล่าวในกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ให้ชัดเจน
• บุ ค ลากรถื อ เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ และถื อ ได้ ว่ า เป็ น ความท้ า ทายของฝ่ ายและบริ ห าร รวมถึ ง
คณะกรรมการ โดยเฉพาะในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โรงงานไพ่ควรให้ความมุ่งเน้ นเรื่อง Business
Team ทั้งด้านความพร้อมของบุคลากรและจำนวน โดยระบุแนวทางการดำเนินงานด้านบุคลากรในยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ด้าน Efficiency ควรมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ
ดังนั้น ต้องเร่งปรับโครงสร้างองค์กรให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะทราบว่า
- จำนวนบุคลากรที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
- ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ สามารถรองรับภารกิจงานที่จะต้องทำหรือไม่
โรงงานไพ่ต้องสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้ามาเสริม อย่างไรก็ตาม อาจมีความท้าทายจากปัจจัย
ภายในหรือบุคลากรภายใน ซึ่งอาจพิจารณาความสามารถของบุคลากรภายในก่อน หากไม่มีจึงค่อยสรรหาบุคลากร
จากภายนอก
ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม, ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
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• ทางโรงงานไพ่ได้เร่งปรับปรุงเกี่ยวกับด้านบุคลากร ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเริ่มมีการปรับ mind set ของบุคลากร
• การปรับโครงสร้างองค์กร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการ HR
• อย่างไรก็ตาม พบว่า ข้อจำกัดทางด้านบุคลากรของโรงงานไพ่ คือ
1. การพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความสามารถเฉพาะทาง ในระยะเวลา 1-2 ปี เป็นเรื่องยาก
2. การสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถ จะต้ องจ้างในอัตราที่สูง ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของ
โรงงานไพ่
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ภาคผนวก ง.: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศษฐศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (StrategicImprovement Plan: SIP)
การกำหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิ์ภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP) เป็นการนำแนวคิดการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) โดยการพิจารณาผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit Driver: EP Drivers) เชิงลึกมาเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของโรงงานไพ่ประจำปี 2564 – 2568
ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมกับ โรงงานไพ่ ดำเนินงานวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ จากข้อมูลตาม
รายงานทางการเงินที่ได้รับการรับรอง จาก สตง. ล่าสุด ณ สิ้นปีบัญชี 2563รวมไปถึงรายงานทางการเงิน ณ สิ้นสุด ไตรมาส 2
ประจำปี 2564 อย่างไรก็ตามเนื่องจากในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอันเป็นผลจากมาตรการเพื่อ
ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และนโยบายให้รัฐวิสาหกิจช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการ
ต่างๆ ส่งผลให้โรงงานไพ่ได้รบั ผลกระทบในด้านแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในปีดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัว ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ของโรงงานไพ่ จำเป็นต้องนำปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาร่วม พร้อม
จำแนกกลยุทธ์ตามศูนย์ธุรกิจ ประกอบด้วยศูนย์ธุรกิจ SPS ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์อำนวยการ
1. การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver)
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit Driver – EP Driver) เป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การประกอบการดำเนินงานจัดทำหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กระทรวงการคลังได้กำหนดให้องค์กรรัฐวิสาหกิจนำมาใช้เพื่อให้องค์กรสามารถจัดทำหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
(Corporate Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
องค์กร
โดยการดำเนินงานเพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจด้วย EP Driver นั้นภายหลังจากการคำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
แล้วจะประกอบด้วยการดำเนินงานทั้งสิ้น 3 ขั้นตอนคือการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Driver) การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับ เคลื่อนในการดำเนินงานเพื่ อระบุกลยุทธ์เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan – SIP) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1การวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ EP Driver เริ่มจากการคำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ขององค์กรเพื่ อ
ศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้
คำนวณขึ้นซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการสำคัญโดยให้พิจารณามุ่งเน้นการ
พัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในที่สุด
ทั้งนี้สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้
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ปี 64 (สะสมไตรมาส 2)

สรุปผลงานค่า EP
(หน่วย: ล้านบาท)
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คํานวณจากข้อมูลงบการเงินไตรมาส 1 (เบื้องต้นก่อน สตง. ลงนามรับรอง)
ผ่านเกณฑ์โรงงานไพ่ที่ตั้งไว้เช่นเดียวกับเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน

แผนภาพแสดงผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไพ่ประจำปี2560 – 2564 Q2

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าในปี 2559 โรงงานไพ่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์การดำเนินงานของโรงงานไพ่ โดยมุ่งเน้นการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ดังนั้น ในช่วง 2559 –
2562 โรงงานไพ่มีค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากั บ 85.60 86.87 141.07และ 172.76ล้านบาท ตามลำดับ หากพิจารณาถึง
ผลการดำเนินงานเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนี้จะเห็นว่า โรงงานไพ่มีการเติบโตถึง
ร้อยละ 19.19
ในปี 2560 โรงงานไพ่มีรายรับที่ต่อเนื่อง จากสัญญาให้สิทธิส่งผลให้โรงงานไพ่มีผลการดำเนินงานโดยรวมเพิ่ มขึ้น
โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 152.23 และค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ EP เท่ากับ 86.87 ซึ่งสัญญาให้สิทธิฉบับนี้ได้มีผลต่อเนื่องไป
จนถึงกลางปี 2561 ทำให้ผลการดำเนินงานด้านการเงินโดยรวมของโรงงานไพ่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ผ่านมา ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นอย่างมากของรายได้สิ่งพิมพ์ส่งผลให้ผลการดำเนินการในปีดังกล่าวเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่
216.09ล้านบาทและมีค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ 141.07ล้านบาท
สำหรับปี 2562 พบว่าโรงงานไพ่มีผลการดำเนินงานสูงสุดในรอบ 5 ปีโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 261.48ล้านบาทและมีค่า
กำไรทางเศรษฐศาสตร์อยู่ที่172.76ล้านบาทโดยในปี 2562 ยังอยู่ในระยะสัญญาให้สิทธิ อีกทั้งโรงงานไพ่ยังสามารถทำรายได้
จากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและไพ่ในระบบสัมปทานได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับโรงงานไพ่สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีกว่าปีก่อนส่งผลให้ค่ากำไรสุทธิและค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์สูงขึ้น
ในปี 2563โรงงานไพ่มีผลงานทางการเงินที่ด้อยกว่าปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ให้รัฐวิสาหกิจ
ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ผลการดำเนินการในภาพรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางโรงงานไพ่ได้มีการปรับ
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ค่าเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงต้นปี ทำให้ผลการดำเนิ นการในปัจจุบันอยู่สูงกว่าค่าเป้ าหมายที่กำหนดที่ 117.99และ 64.57
สำหรับกำไรสุทธิ และค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 จะเห็นว่า โรงงานไพ่มีผลงานทางการเงินที่ด้อยกว่าปี
ก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมยังคงไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการ
ชะลอการสั่งซื้อของผู้รับสัมปทานในไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ส่งผลให้ผลการดำเนินการในภาพรวม
ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 เนื่องจากในช่วงไตรมาสดังกล่าวยังไม่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาด อย่างไรก็ตามผลการดำเนินการในปัจจุบันยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายที่โรงงานไพ่กำหนดไว้ที่ 63.47 ล้านบาทสำหรับกำไร
และ 35.75 ล้านบาทสำหรับค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงค่าเป้าหมายทางการเงินของโรงงานไพ่ จะพบว่า เป้าหมายของท างโรงงานไพ่มีความ
แตกต่างจากเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบแล้ว พบว่าในปีละปี มีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินไว้ ดังนี้
กำไร EBITDA
(adjusted)

เป้าหมายของโรงงานไพ่
2559 = 148.73 ล้านบาท
2560 = 152.23 ล้านบาท
2561 = 216.09 ล้านบาท
2562 = 261.48 ล้านบาท
2563 = 117.99 ล้านบาท

เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ (ค่าระดับ3)
2559 = 195.00 ล้านบาท
2560 = 180.00 ล้านบาท
2561 = 195.00 ล้านบาท
2562 = 200.00 ล้านบาท
2563 = 138.00 ล้านบาท

1.2 การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
จากผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการแตก
ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers)
ของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินหลาย
ปัจจัยส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่จำกัด
ดังนั้นจึงควรทำการจัดลำดับความสำคัญของแต่ ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity
Analysis)
โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่ากำไร
ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆ คงที่
หมายเหตุ:
ในการวิเคราะห์ผลอัตราความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนควรคำนึงถึงข้อจำกัด ดังนี้
1) อัตราความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ
ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยตั้งสมมติฐานให้ปัจจัยอื่นๆทั้งหมดคงที่ซึ่งต่างกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงที่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหนึ่งๆอาจส่งผลให้ปัจจัยอื่ นๆเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วย
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2) เครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบของอัตราความอ่อนไหวแสดงถึงผลกระทบตามหลักคณิตศาสตร์ที่มีต่อค่า
กำไรทางเศรษฐศาสตร์โดยการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยขับเคลื่อนภายใต้งบกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ
(งบ NOPAT) สามารถแปลความตามเครื่องหมายได้เช่นรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้นใน
เชิ งบวกและค่ าใช้ จ่ ายที่ เพิ่ ม ขึ้ น ส่ งผลให้ ก ำไรทางเศรษฐศาสตร์ ล ดลงในเชิ งลบอย่ างไรก็ ต ามสำหรั บ ปั จ จั ย
ขับเคลื่อนภายใต้งบเงินทุนหรือทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (งบ Invested Capital) ไม่สามารถแปลความตาม
เครื่องหมายคณิ ตศาสตร์ดั งกล่าวได้ แต่อั ตราความอ่อนไหวที่ ได้ จะแสดงให้ เห็น ถึงขนาดความสั มพั น ธ์และ
ผลกระทบที่มีต่อกำไรทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนของปัจจัยนั้นๆต่อไป
3) ในกรณีที่ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กรไม่คงที่หรือสม่ำเสมอไม่ควรนำอัตราความอ่อนไหวของแต่ละปีมา
เปรียบเทียบกันแต่ให้พิจารณาถึงลำดับความสำคัญแทน
ยกตัวอย่างความหมายของปัจจัยขับเคลื่อนและอัตราความอ่อนไหวข้างต้นเช่นรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีอัตราความ
อ่อนไหวคิดเป็นร้อยละ 5 หมายความว่าหากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆคงที่จะ
ทำให้ค่า EP เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามหลักความเป็นจริงจะเห็นว่าการที่รายได้จาก
การรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือการใช้ทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสำคัญในปี 2563 สามารถแสดง
ได้ดังนี้
Sensitivity Sensitivity Sensitivity
61
62
63

ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

0.77%

0.77%

0.19%

ขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นาเข้า)

1.70%

1.59%

2.99%

ประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ

0.00%

0.00%

0.00%

ดอกเบียรับ

0.00%

0.00%

0.00%

งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

-0.39%

-0.36%

-0.20%

งานผลิตไพ่ (ไม่รวมไพ่นาเข้า)

-0.64%

-0.53%

-1.03%

ต้นทุนเงินทุนผู้ถือหุ้น

งานรับจ้างประทับตราไพ่

0.00%

0.00%

0.00%

ต้นทุนเงินทุนเงินกู้

ค่า ช้จ่าย นการขายและบริหาร

-0.22%

-0.25%

-0.55%

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ

-0.06%

-0.06%

-0.10%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-0.01%

-0.01%

-0.02%

เงินสด เงิน ากสถาบัน

-0.10%

-0.09%

-0.13%

เงินลงทุนชั่วคราว

-0.13%

-0.12%

-0.23%

ลูกหนีการค้า

-0.01%

-0.04%

-0.07%

สินค้าคงเหลือ

-0.02%

-0.02%

-0.06%

รายได้

กาไร NOPAT

ภาษีเศรษฐศาสตร์
ค่า ช้จ่าย

กาไร EP

WACC

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทุนทรัพย์
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน
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แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) พร้อม
ระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซึ่งจากผลการคำนวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินมีค่าความ
อ่อนไหวในแต่ละปี แสดงให้เห็นถึงลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักกล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่า
ความอ่อนไหวสูงอันดับต้นๆ ในปี 2561 ยังคงมีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2562 และปี 2563
จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นปี 2563พบว่า โรงงานไพ่มีปัจจัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สดุ คือ รายได้จากการประกอบธุรกิจ
หลักหรือรายได้จากการจำหน่ายไพ่ไม่รวมไพ่นำเข้า และปัจจัยที่มีความค่าความอ่อนไหวรองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายงานผลิตไพ่
(ไม่รวมไพ่นำเข้า) ส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 คือ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายงาน
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ตามลำดับ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะเวลา 5ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงข้อมูลล่าสุด ณ
สิ้นปี 2563จำแนกเป็นปัจจัยด้านกำไร NOPAT และด้านต้นทุนเงินทุน พบว่า อันดับของปัจจัยที่มีความอ่อนไหวนั้นค่อนข้าง
คงที่ รายละเอียดของค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินในรายการสำคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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การวิเคราะห์อตั ราความอ่อนไหว

2559

2560

2561

2562

2563

รายได้จากการขายไพ่

2.41%

2.72%

1.70%

1.59%

2.99%

ไพ่ไทย

0.70%

0.96%

0.55%

0.67%

1.07%

ไพ่ผอ่ งจีน

0.01%

0.01%

0.00%

0.00%

0.01%

ไพ่จีนสี่สี

0.01%

0.01%

0.01%

0.00%

0.02%

ไพ่ปอ๊ กกระดาษ

0.08%

0.10%

0.04%

0.10%

0.22%

ไพ่ปอ๊ กกระดาษ(ส่งออก)

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ไพ่ปอ๊ กพลาสติก

0.93%

1.15%

0.57%

0.46%

0.99%

ไพ่ปอ๊ กพลาสติกขอบทอง

0.52%

0.48%

0.52%

0.32%

0.68%

ไพ่ปอ๊ กพลาสติกนาเข้า

0.10%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ไพ่ชาร่วย

0.01%

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

ไพ่ทอ่ งเที่ยว

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

รายได้จากการขายไพ่สง่ ออก (นอกสัมปทาน) คาสิโน

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

0.33%

0.19%

0.77%

0.77%

0.19%

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

0.26%

0.07%

0.72%

0.74%

0.14%

สิ่งพิมพ์ทั่วไป

0.08%

0.12%

0.05%

0.03%

0.05%

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายงานผลิตไพ่

-0.83%

-0.98%

-0.64%

-0.53%

-1.03%

วัตถุดบิ วัตถุประกอบใช้ไป

-0.47%

-0.46%

-0.26%

-0.32%

-0.62%

ค่าแรง

-0.09%

-0.09%

-0.05%

-0.04%

-0.12%

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

-0.33%

-0.32%

-0.18%

-0.19%

-0.22%

ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่+ภาษีทอ้ งถิ่น

-0.19%

-0.23%

-0.15%

-0.14%

-0.27%

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

-0.17%

-0.12%

-0.39%

-0.36%

-0.20%

วัตถุดบิ วัตถุประกอบใช้ไป

-0.06%

-0.04%

-0.23%

-0.23%

-0.14%

ค่าแรง

-0.05%

-0.04%

-0.03%

-0.02%

-0.06%

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

-0.06%

-0.08%

-0.16%

-0.14%

-0.09%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

-0.37%

-0.44%

-0.22%

-0.25%

-0.55%

เงินเดือน

-0.15%

-0.15%

-0.09%

-0.07%

-0.22%

ค่ารักษาพยาบาล

-0.01%

-0.02%

0.00%

0.00%

-0.01%

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

-0.03%

-0.02%

-0.02%

-0.01%

-0.05%

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

-0.01%

-0.01%

0.00%

0.00%

-0.01%

ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์

-0.02%

-0.02%

-0.01%

-0.01%

-0.03%

ค่าไฟฟ้า

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.01%

เงินบริจาค

0.00%

-0.01%

0.00%

0.00%

-0.01%

ค่าพัฒนาบุคลากร

-0.01%

-0.01%

-0.01%

-0.01%

-0.02%

ค่าจ้างที่ปรึกษา

-0.08%

-0.14%

-0.02%

-0.06%

-0.10%

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-0.01%

-0.01%

-0.01%

-0.01%

-0.03%

โบนัสกรรมการและพนักงาน

0.00%

0.00%

-0.06%

-0.06%

-0.19%
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เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อค่า EP รายการหลักในปี 2563ทั้งส่วนของกำไร
จากการดำเนินงานหรือ NOPAT และทุนทรัพย์คือ
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน
รายได้จากการขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นำเข้า)
รายได้จากการขายไพ่ตัวเล็ก
รายได้จากการขายไพ่ป็อกกระดาษ
รายได้จากการขายไพ่ป็อกพลาสติก
รายได้จากการขายไพ่ป็อกพลาสติกขอบทอง
รายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายงานผลิตไพ่ (ไม่รวมไพ่นำเข้า)
ค่าใช้จ่ายงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เงินลงทุนชั่วคราว

อัตราความอ่อนไหว ปี 63
2.97 %
1.09 %
0.22 %
0.99 %
0.68 %
0.19 %
- 1.03 %
- 0.20 %
- 0.55 %
- 0.23 %

1.3 การวิเคราะห์ความสามารถ นการบริหารจัดการ (Manageability)
หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปคือการ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินโดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรในการบริหาร
จัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการนี้จากการ
วิเคราะห์ข้อมู ลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณ ภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมรวมถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการดำเนินงานของโรงงานไพ่และประเมินเป็นคะแนนความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการ
เงินแต่ละปัจจัยได้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลือน ของ โรงงานไพ่
1 = บริหารได้ ต่ามาก

2 = บริหารได้ ต่า

3 = บริหารได้ ปานกลาง

4 = บริหารได้ สงู

5 = บริหารได้ สงู มาก

ต้นทุนค่าธรรมเนียม

เงินเดือน

รายได้จากการชายไพ่ตวั เล็ก

รายได้งานรับจ้างพิมพ์

ค่าจ้างที่ปรึกษา

ประทับตราไพ่
ลูกหนี้การค้า

สิง่ พิมพ์
โบนัสกรรมการและพนักงาน รายได้จากการขายไพ่ป็อก

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

พลาสติก
เบี้ยประชุมกรรมการ
วัตถุดบิ ทางตรง

รายได้จากการขายไพ่ป็อก

ค่าซ่อมและปรับปรุง

พลาสติกขอบทอง

สินทรัพย์

รายได้จากการขายไพ่ป็อก

เงินสดและเงินฝากสถาบัน

กระดาษ

การเงิน

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

เงินลงทุนชัว่ คราว

ค่าเสือ่ มราคา

สินค้าคงเหลือ
ดอกเบี้ยรับ

แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของโรงงานไพ่ ปี 2563
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จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลำดับความสามารถ
ในการบริหารข้างต้นพบว่าปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมาก (ระดับ 5) คือค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ที่โรงงานไพ่สามารถควบคุมได้โดยตรงส่วนปัจจั ยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้สูงรองลงมาและปานกลาง
(ระดับ 4 และระดับ 3 ตามลำดับ) คือกลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบริหารสินทรัพย์ที่การบริหารจัดการรวมถึงกลุ่ม
รายได้จากธุรกิจหลักเช่นรายได้จากการขายไพ่ไทยไพ่ป๊อกกระดาษไพ่ป๊อกพลาสติกและไพ่ป๊อ กพลาสติกขอบทองเนื่องจากใน
ปัจจุบันโรงงานไพ่ใช้ระบบจำหน่ายไพ่ผ่านผู้รับสัญญาให้สิทธิที่มีการกำหนดโควตาปริมาณการรับซื้อที่แน่นอนในสัญญาแล้ว
ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ำและต่ำมาก (ระดับ 2 และระดับ 1) ได้แก่
ค่าใช้จ่ ายในด้ านต้ น ทุ นการผลิต ทางตรง ซึ่งเกิ ดจากปั จจัยภายนอก อาทิ ต้น ทุ นวัต ถุดิ บ ที่ถู กตรึงราคาโดยผู้จั ดจำหน่ าย
(Supplier) เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะและมีผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยรายเป็นต้นค่าตอบแทนพนักงานค่าที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์และต้นทุนค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีข้อกำหนดหรือมีกฎหมายควบคุมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
ที่บริหารจัดการได้ยาก
ฉะนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบสูงหรือ
มีค่าความอ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีค่าความ
อ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ในระดับสูงที่โรงงานไพ่ควร
เลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรกคือรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และต้นทุนวัตถุดิบตลอดจนถึงรายได้จากธุรกิจหลักคือ
รายได้จากการจำหน่ายไพ่
1.4 การวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับศูนย์ธุรกิจ
1.4.1 ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (Security Printings and Solutions - SPS)
การวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ EP Driver เริ่มจากการคำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์ธุรกิจพิมพ์
(SPS) เพื่ อ ศึ ก ษาพิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ต่ อ ยอดปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นทางการเงิ น (Financial Drivers) ของค่ า กำไรทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ได้คำนวณซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นรายการสำคัญ โดยให้
พิจารณามุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในที่สุด
ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้
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ผลงานโรงงานไพ่
2563

ผลงานโรงงานไพ่
2564 Q2

เป้าหมาย
โรงงานไพ่
2563

เป้าหมาย
โรงงานไพ่
2564

Net Profit (Adjusted)

7.39

7.63

1.53

16.51

NOPAT

5.92

6.11

1.22

13.21

ต้นทุนเงินทุน

3.71

0.44

6.67

7.82

EP ประจางวด

2.21

5.66

-5.45

9.30

สรุปผลงานค่า EP
(หน่วย: ล้านบาท)

เป้าหมายปี 64

ล้านบาท
20

16.51

15

10

9.30

7.63

7.39

5

5.66

2.21

0
2563

2564 Q2

NP

EP

แผนภาพแสดงผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563 – 2564 Q2

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ณ ไตรมาสที่ 2ปี 2564
ศูนย์ SPS มีรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มี
รายได้เข้ามาต่ำกว่าเป้าหมาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สามารถลดลงได้ เนื่องจากเป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost) ส่งผล
ให้ให้กำไรสุทธิ (Net Income) มีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลงานค่า EP ในปี 2564ไตรมาส 2 เท่ากับ 5.66ซึ่งต่ำ
กว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
จากผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการแตก
ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers)
ของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินหลาย
ปัจจัยส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่จำกัด
ดังนั้นจึงควรทำการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยขั บเคลื่อนทางการเงินผ่านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity
Analysis)
โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่ากำไร
ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆคงที่
ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสำคัญในปี 2563 สามารถแสดง
ได้ดังนี้
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ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
ศูนย์ Security Printing & Solutions
รายได้

กาไร NOPAT

ภาษีเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนและค่า ช้จ่าย

กาไร EP

WACC

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทุนทรัพย์
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

Sensitivity Sensitivity Sensitivity
61
62
63
รายได้สิ่งพิมพ์

0.77%

0.77%

0.19%

สิ่งพิมพ์ทั่วไป

0.05%

0.03%

0.05%

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

0.72%

0.74%

0.14%

ต้นทุนและค่า ช้จ่ายรวม

-0.39%

-0.36%

-0.20%

เงินเดือน

-0.03%

-0.02%

-0.06%

วัตถุดิบทางตรงใช้ไป

-0.23%

-0.23%

-0.14%

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

-0.16%

-0.14%

-0.09%

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ

-0.06%

-0.03%

-0.05%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-0.01%

-0.00%

-0.00%

เงินสด เงิน ากสถาบัน

-0.10%

-0.09%

-0.13%

เงินลงทุนชั่วคราว

-0.13%

-0.12%

-0.23%

ลูกหนีการค้า

-0.01%

-0.04%

-0.07%

สินค้าคงเหลือ

-0.02%

-0.02%

-0.06%

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน –ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์

แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) พร้อม
ระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซึ่งจากผลการคำนวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินมีค่าความ
อ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2562มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2562 ยังคงมี
ค่าความอ่อนไหวสู งในปี 2563 โดยปั จจัยที่ มีค วามอ่อนไหวมากที่ สุด คื อ เงิน ลงทุ นชั่ วคราวและปั จจัยที่ มีค วามค่าความ
อ่อนไหวรองลงมา คือ รายได้จากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ส่วนปัจจั ยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 คือ
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบทางตรง เงินสดเงินฝากสถาบันฯ และค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามลำดับ
การวิเคราะห์ความสามารถ นการบริหารจัดการ (Manageability)
หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปคือการ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินโดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรในการบริหาร
จัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วยซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการนี้ได้มา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมรวมถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการดำเนินงานของโรงงานไพ่และประเมินเป็นคะแนนความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยขับ เคลื่อนทางการ
เงินแต่ละปัจจัยได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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Sensitivity Analysis

Metric Analysis
High

% Change ของ EP
เมื่อ Value Drivers เปลี่ยนแปลง 1%
0.14%

ต้นทุนและค่า ช้จ่าย - วัตถุดิบ
ทางตรง

-0.14%

ค่า ช้จ่าย นการผลิต

-0.09%

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ

-0.05%

รายได้สิ่งพิมพ์ทั่วไป

0.05%

ต้นทุนและค่า ช้จ่าย - เงินเดือน

-0.06%

• กรมสรรพสามิต เปนลูกค้าหลักรายเดียว โดยมี
นโยบายสนับสนุนและ ห้งานผลิตสแตมป์
สรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง
• ปัจจุบัน ความต้องการสแตมป์สรรพสามิตมีมาก
ซึ่งความสามารถ นการผลิตของโรงงานไพ่อาจ
ไม่เพียงพอ
• กรมมีอานาจ นการต่อรองสูง เปนผู้กาหนดทัง
ปริมาณและราคาที่ต้องการ

Sensitivity

รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง

รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ค่า ช้จ่าย นการผลิต

วัตถุดิบทางตรง

• กาหนดคุณสมบัติโดยกรม

• อยู่ระหว่างการศึกษาความคุ้มค่า
การจ้างงานภายนอก

เงินเดือน
รายได้สิ่งพิมพ์ทั่วไป

• มีสิทธิพิเศษจากการเปนโรงพิมพ์
ของรัฐ ตามมติ ครม 46
• ไม่มีนโยบาย นการทาตลาดเชิงรุก

อาคาร อุปกรณ์

• มีการติดตามประสิทธิภาพการ
ช้เครื่องจักร ผ่านแผน PM

Low

Manageable

High

แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปี 2563

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลำดับความสามารถ
ในการบริหารข้างต้น พบว่า ปัจจัยที่มีความอ่อนไหวสูงสุดและสามารถบริหารจัดการได้ คือ รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง ส่วนปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมากคือ รายได้จากสิ่งพิมพ์ทั่วไปซึ่งมีสิทธิพิเศษจากการเป็นโรงงานพิมพ์ของรัฐ
ตามมติ ครม. ส่งผลให้ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์สามารถควบคุมได้โดยตรงส่วนปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้
สูงรองลงมาคือกลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบริหารสินทรัพย์ที่การบริหารจัดการส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่น
ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกตรึงราคาโดยผู้จัดจำหน่าย (Supplier) เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะและมีผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยรายเป็น
ต้น
ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ำ ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงานเนื่องจากเป็นปัจจัย
ทีม่ ีข้อกำหนดหรือกฎหมายควบคุมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก
ฉะนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบสูงหรือ
มีค่าความอ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซึ่งจากการวิเ คราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีค่าความ
อ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ในระดับสูงที่โรงงานไพ่ควร
เลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรก คือ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์-สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและต้นทุนวัตถุดิบ
1.4.2 ศูนย์ธุรกิจไพ่
การวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ EP Driver เริ่มจากการคำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์ธุรกิจไพ่
เพื่อศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้
คำนวณขึ้น ซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการสำคัญ โดยให้พิจารณามุ่งเน้นการ
พัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในที่สุด
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ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้
ผลงาน
โรงงานไพ่
2563

ผลงาน
โรงงานไพ่
2564 Q2

เป้าหมาย
โรงงานไพ่
2563

เป้าหมาย
โรงงานไพ่
2564

Net Profit (Adjusted)

153.26

86.96

143.82

84.14

NOPAT

122.61

69.57

115.06

67.31

ต้นทุนเงินทุน

0.80

0.82

7.28

4.11

EP ประจางวด

121.81

68.75

107.78

65.25

สรุปผลงานค่า EP
(หน่วย: ล้านบาท)

เป้าหมายปี 64

ล้านบาท
200
150

153.260
121.81

100

84.14

86.96

68.750

50

65.25

0
2563

2564 Q2

NP

EP

แผนภาพแสดงผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ธุรกิจไพ่ ประจำปี 2563 – 2564 Q2

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของศูนย์ธุรกิจไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564ศูนย์
ธุรกิจไพ่มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาสนั้นอย่างไรก็ตามต้นทุนของไพ่ในไตรมาสนั้นกลับต่ำกว่าทีวางไว้ ส่งผลให้ให้
กำไรสุทธิ (Net Income) มีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลงานค่า EP ในปี 2564ไตรมาส 2 เท่ากับ 68.75ซึ่งสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
จากผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการแตก
ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers)
ของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินหลาย
ปัจจัยส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่จำกัด
ดังนั้นจึงควรทำการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity
Analysis)
โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่ากำไร
ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆคงที่
ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสำคัญในปี 2563สามารถแสดงได้
ดังนี้
ผนวก ง. -12

ร่างแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

Sensitivity Sensitivity Sensitivity
61
62
63

ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
ศูนย์ธุรกิจไพ่

รายได้

กาไร NOPAT

ภาษีเศรษฐศาสตร์

ขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นาเข้า)

1.70%

1.59%

2.99%

ไพ่ตัวเล็ก

0.56%

0.67%

1.09%

ไพ่ป็อกกระดาษ

0.04%

0.10%

0.22%

0.57%

0.46%

0.99%

0.52%

0.32%

0.68%

0.00%

0.01%

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

ต้นทุนและค่า ช้จ่ายรวม

-0.64%

-0.53%

-1.03%

ไพ่ป็อกพลาสติก

ไพ่ป็อกขอบทอง
ไพ่ชาร่วย
ไพ่คาสิโน

ต้นทุนและค่า ช้จ่าย

กาไร EP

WACC

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทุนทรัพย์
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

เงินเดือน

-0.05%

-0.04%

-0.12%

วัตถุดิบทางตรงใช้ไป

-0.26%

-0.32%

-0.62%

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

-0.18%

-0.19%

-0.22%

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-0.06%
-0.01%

เงินสด เงิน ากสถาบัน

-0.10%

-0.09%

-0.13%

เงินลงทุนชั่วคราว

-0.13%

-0.12%

-0.23%

ลูกหนีการค้า

-0.01%

-0.04%

-0.00%

สินค้าคงเหลือ

-0.02%

-0.02%

-0.01%

-0.06%
-0.01%

-0.01%
0.00%

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน –ศูนย์ธุรกิจไพ่

แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) พร้อม
ระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซึ่งจากผลการคำนวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินมีค่าความ
อ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2562 มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2562 ยังคง
มีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2563 โดยปัจจัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด คือ รายได้จากไพ่ ตัวเล็ก และปัจจัยที่มีความค่าความ
อ่อนไหวรองลงมา คือ รายได้ไพ่ป็อกพลาสติก ส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 คือ รายได้ไพ่ป็อกขอบ
ทอง วัตถุดิบทางตรงใช้ไป และเงินลงทุนชั่วคราว ตามลำดับ
การวิเคราะห์ความสามารถ นการบริหารจัดการ (Manageability)
หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปคือการ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินโดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรในการบริหาร
จัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วยซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการนี้ได้มา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมรวมถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการดำเนินงานของโรงงานไพ่และประเมินเป็นคะแนนความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการ
เงินแต่ละปัจจัยได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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Sensitivity Analysis
% Change
Value Drivers

Metric Analysis
High

EP
1%

•

ถ

0.99%
0.68%
ถ

-0.62%

Sensitivity

1.09%

•

-0.22%
-

•

ถ
Supplier

-0.12%
–

-0.01%

•
PM

Low

Manageable

High

แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของศูนย์ธุรกิจไพ่ ปี 2563

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลำดับความสามารถ
ในการบริหารข้างต้นพบว่าปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้ปานกลางคือกลุ่มของรายได้จากการขายไพ่ และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและการบริหารสินทรัพย์ที่การบริหารจัดการส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกตรึงราคาโดยผู้จัด
จำหน่าย (Supplier) ส่วนต้นทุนวัตถุดิบทางตรงนั้นพบว่าเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการกำหนดยอดในการซื้อในแต่ละเดือน
ประกอบกับมีผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้อยรายเป็นต้น
ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ำ ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงานเนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้มีข้อกำหนดหรือมีกฎหมายควบคุมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก
ฉะนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบสูงหรือ
มีค่าความอ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีค่าความ
อ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ในระดับสูงที่โรงงานไพ่ควร
เลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรก คือ รายได้จากการจำหน่ายไพ่ในระบบสัมปทานและต้นทุนวัตถุดิบ
1.4.3 ศูนย์อำนวยการ
การวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
การวิ เคราะห์ EP Driver เริ่ ม จากการคำนวณค่ า กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศู น ย์
อำนวยการเพื่ อ ศึ ก ษาพิ จ ารณาและวิเคราะห์ ต่ อ ยอดปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่ า กำไรทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ได้คำนวณขึ้นซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็ นรายการสำคัญ โดยให้
พิจารณามุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะส่งผลให้องค์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในที่สุด
ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้
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ผลงาน
โรงงานไพ่
2563

ผลงาน
โรงงานไพ่
2564 Q2

เป้าหมาย
โรงงานไพ่
2563

เป้าหมาย
โรงงานไพ่
2564

Net Profit (Adjusted)

42.66

-31.12

-54.76

-40.10

NOPAT

34.13

-24.90

-43.81

-32.08

ต้นทุนเงินทุน

8.98

5.48

15.94

6.66

EP ประจางวด

43.11

-30.37

-59.75

-35.41

สรุปผลงานค่า EP
(หน่วย: ล้านบาท)

ล้านบาท

NP

เป้าหมายปี 64

EP

0
2563

-10

2564 Q2

-20
-30

-40.10

-40
-50

-42.66

-30.8

-30.46

-35.41

-43.11

แผนภาพแสดงผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ธุรอำนวยการ ประจำปี 2563 – 2564 Q2

เนื่องจากศูนย์อำนวยการเป็นศูนย์สนับสนุน และไม่มีรายได้เกิดขึ้น ส่งผลให้ Net Profit และ EP มีมูลค่าติดลบ และ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของศูนย์อำนวยการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าในปี 2564ไตรมาสที่ 2ศูนย์อำนวยการ
มีการควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้ ให้กำไรสุทธิ (Net Income) มีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ที่ -31.12 ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อศูนย์อำนวยการโดยมีผลงานค่า EP ในปี 2564 ไตรมาส 2 เท่ากับ -30.37
การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
จากผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการแตก
ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers)
ของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่
จำกั ด ดั งนั้ น จึงควรทำการจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของแต่ ล ะปั จ จัย ขั บ เคลื่ อ นทางการเงิน ผ่า นการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว
(Sensitivity Analysis)
โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่ากำไร
ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆ คงที่
ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสำคัญในปี 2563 สามารถแสดง
ได้ดังนี้
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Sensitivity Sensitivity Sensitivity
61
62
63

ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
ศูนย์อานวยการ
กาไร NOPAT

รายได้

ค่า ช้จ่าย นการขายและบริหาร

-0.22%

-0.25%

-0.55%

ภาษีเศรษฐศาสตร์

เงินเดือน

-0.09%

-0.07%

-0.22%

ค่า ช้จ่าย

กาไร EP

WACC

ทุนทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

ค่ารักษาพยาบาล

0.00%

0.00%

-0.01%

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

-0.02%

-0.01%

-0.05%

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

0.00%

0.00%

-0.01%

ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์

-0.01%

-0.01%

-0.03%

ค่าไฟฟ้า

0.00%

0.00%

-0.01%

เงินบริจาค

0.00%

0.00%

-0.01%

ค่าพัฒนาบุคลากร

-0.01%

-0.01%

-0.02%

ค่าจ้างที่ปรึกษา

-0.02%

-0.06%

-0.10%

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-0.01%

-0.01%

-0.03%

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ

-0.01%

-0.01%

-0.01%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-0.02%

-0.02%

-0.03%

เงินสด เงิน ากสถาบัน

-0.10%

-0.09%

-0.09%

เงินลงทุนชั่วคราว

-0.13%

-0.12%

-0.23%

ลูกหนีการค้า

-0.01%

-0.04%

-0.07%

สินค้าคงเหลือ

-0.02%

-0.02%

-0.06%

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน – ศูนย์อำนวยการ

แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) พร้อม
ระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซึ่งจากผลการคำนวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินมีค่าความ
อ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2562 มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2562 ยังคง
มีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2563 โดยปัจจัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด คือ เงินลงทุนชั่วคราวและปัจจัยที่มีความค่าความ
อ่อนไหวรองลงมาคือเงินเดือนพนักงานโรงงานไพ่ส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 คือ ค่าจ้างที่ปรึกษา
เงินสด เงินฝากสถาบันฯและลูกหนี้การค้า ตามลำดับ
การวิเคราะห์ความสามารถ นการบริหารจัดการ (Manageability)
หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปคือการ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินโดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรในการบริหาร
จัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วยซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการนี้ได้มา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมรวมถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการดำเนินงานของโรงงานไพ่และประเมิน เป็นคะแนนความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการ
เงินแต่ละปัจจัยได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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Sensitivity Analysis

Metric Analysis
High

% Change ของ EP
เมื่อ Value Drivers เปลี่ยนแปลง 1%

-0.09%
-0.22%
-0.10%

เงินสด เงิน าก
สถาบัน

Sensitivity

-0.23%
ถ

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินเดือน

• สบน. อนุญาต ห้โรงงานไพ่ลงทุน น
ตัวเงินคลังหรือพันธบัตรระยะยาว
อายุไม่เกิน 1 ปีได้
• ปัจจุบัน มีการติดตามประเมินผล
การบริหารสินทรัพย์เงินสด น BSC
โดยกาหนดเป้าหมาย = ค่าเ ลี่ย
ผลตอบแทนจากตัวเงินคลัง อายุ 6
เดือน

ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบียประชุม
กรรมการ

-0.05%

ค่าซ่อมและปรับปรุง
สินทรัพย์

-0.03%
Low

Manageable

High

แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการ ปี 2563

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลำดับความสามารถ
ในการบริหารข้างต้นพบว่าปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมากคือค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์
เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ศูนย์อำนวยการสามารถควบคุมได้โดยตรงส่วนปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถ
บริหารจัดการได้สูงรองลงมาและปานกลางคือกลุ่มของเงินลงทุนชั่วคราว และเงินสดส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่น
สบน.อนุญาตให้โรงงานไพ่ลงทุนในตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรระยะยาว อายุไม่เกิน 1 ปี และปัจจุบันมีการติดตามประเมินผลการ
บริหารสินทรัพย์เงินสดใน BSC โดยกำหนดเป้าหมายเท่ากับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง อายุ 12 เดือนเป็นต้น
ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ำและต่ำมากได้แก่ค่าตอบแทนพนักงาน และค่า
เบี้ยประชุมกรรมการเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีข้อกำหนดหรือมีกฎหมายควบคุมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก
ฉะนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงหรือมีค่าความ
อ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีค่าความอ่อนไหว
(Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริ หารจัดการ (Manageability) ในระดับสูงที่โรงงานไพ่ควรเลือกบริหาร
จัดการเป็นอันดับแรกคือค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์
2.การกำหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP)
ในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและสร้างค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) โดยการบริหารปัจจัยขับเคลื่อน (EP Drivers) ที่
เป็นองค์ประกอบของค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนในการดำเนินงาน (Operational
Driver) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรซึ่งสามารถจำแนกเป็น 4 ประเด็นสำคัญ
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลกำไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินทุนได้แก่การเพิ่มรายได้จาก
การดำเนินงานและ/หรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งทำให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้
ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น
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(2) การลงทุนในกลยุทธ์ที่สร้างมู ลค่าเป็นการเพิ่มเงินทุ นในกิจกรรมที่ทำให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่ม ขึ้น ใน
สัดส่วนที่มากกว่าซึ่งส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น
(3) การดึงเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นการลดเงินลงทุนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการสร้าง
รายได้ทำให้ต้นทุนเงินทุนลดลงส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น
(4) การปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมส่งผลให้องค์กรมีอัตราต้นทุนเงินทุนที่ต่ำลงส่งผลให้ค่ า
EP เพิ่มสูงขึ้น
จากปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดำเนินงาน (Operational Drivers) ข้างต้นองค์กรสามารถนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) โดยการวิเคราะห์ EP Driver ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้น
การดำเนิ น งานด้านการเงิน และปั จจัย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ เป้ าหมายด้ านการเงิน เป็ น หลั ก ดังนั้ น แผนกลยุท ธ์เพื่ อ ปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ (SIP) ที่ได้จากกระบวนการนี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการ
พัฒนาการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านการเงิน อันจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กรในที่สุด
ทั้งนี้การกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP) ของโรงงานไพ่
พบว่ากลยุทธ์ SIP ประจำปี 2564 ได้มีการแบ่งกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพออกเป็น 3 ศูนย์ธุรกิจประกอบด้วย ศูนย์
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์อำนวยการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 กลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ศูนย์ธุรกิจ SPS
การกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพจะจำแนกตามศูนย์ธุรกิจ โดยในส่วนของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (SPS) จะมีการ
แบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านรายได้ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้านทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านรายได้
จากสถานการณ์แรงกดดันที่มีต่อการขยายตัวของธุรกิจไพ่ได้ผลักดันให้โรงงานไพ่กำหนดกลยุทธ์ใหม่ในแผนระยะ
ยาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจจากการดำเนินงานธุรกิจหลักขององค์กรซึ่งโรงงานไพ่ได้วางแผนการเตรียมความพร้อม
ขององค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิ มพ์ปลอดการปลอมแปลงและคาดหวังการรับงานจ้างพิมพ์โดยตรงจาก
กรมสรรพสามิตในฐานะเป็นองค์กรต้นสังกัด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้พบว่าศูนย์ธุรกิจ SPS มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ทั่วไป
และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2562ตามลำดับโดยในปี 2562 พบว่ามีรายได้จาก
การจำหน่ายสิ่งพิมพ์166.46 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่เท่ากับ 136.42 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ32.81 ของรายได้จาก
การขายและการให้บริการทั้งหมดทำให้รายได้จากงานพิมพ์ของปี 2562มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่ารายได้รวมทั้งปี ของ ปี 2560
และปี 2561อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 พบว่า รายได้ของศูนย์ธุรกิจนั้น อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาเหตุเกิดจากการ
ชะลอการจัดซื้อแสตมป์สติ๊กเกอร์จากกรมสรรพามิต อันเป็นผลจากการปริมาณการจำหน่ายที่ลดลงในช่วง COVID-19
จากข้อมูลในปี 2563 พบว่า รายได้ของศูนย์ธุรกิจนั้น อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาเหตุเกิดจากการชะลอ
การจัดซื้อแสตมป์สติ๊กเกอร์จากกรมสรรพามิต อันเป็นผลจากการปริมาณการจำหน่ายที่ลดลงในช่วง COVID-19 ทั้งนี้ จาก
ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564พบว่า รายได้ของศูนย์ธุรกิจนั้น อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันเป็นผล
จากการปริมาณการจำหน่ายที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคCOVID-19 ที่ยืดเยื้ออย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีปริมาณ
การจัดซื้อเพิ่มมากขึ้นหากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย

ผนวก ง. -18

ร่างแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

127.5 159.8
8
8
11.15 24.45

61

62

63

64 Q2

Operational Drivers

Strategic
Improvement Plan

• มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการพิมพ์
แสตมป์สรรพสามิต ห้ได้ทุ กประเภท
• เตรียมความพร้อม นการ ห้บริการ
รูปแบบ Service provider รองรับ
งานผลิตเครื่องหมายการจัดเก็ บภาษี
• เตรียมความพร้อม นการขยายธุรกิจ
สู่แสตมป์ สรรพสามิตรูปแบบ หม่

• SIP: กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
สร้างรายได้จากงานผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีสรรพสามิตตาม
สมรรถนะ นปัจจุบนั

• ช้ประโยชน์จากมติครม ที่ ห้สิทธิ
พิเศษ อย่างเต็มที่ (สิทธิพิเศษของโรง
พิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ –
มติครม 18 พ ศจิกายน 2546)
• ช้ประโยชน์จาก Capacity ส่วนเกิน
นการ ห้บริการภาครัฐ

• SIP: กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
นกลุม่ สิ่งพิมพ์ Digial
Printing หรือ Print on
Demand นกลุม่ ลูกค้า
หน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ

รายได้ สิ่งพิมพ์ ปลอดการปลอมแปลง
136.4 166.4
2
6
14.8 26.36

61

62

63

64 Q2

รายได้ สิ่งพิมพ์
8.84 6.58
3.66 1.92
61

62

63

64 Q2

รายได้ สิ่งพิมพ์ทั่วไป

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนด้านรายได้ของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี 2561 – 2564 Q2

2) ด้านค่า ช้จ่าย
ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญอยู่3 ประเภทได้แก่วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต
ในปี 2561 พบว่าสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ค่อนข้างมาก เนื่องโรงงานไพ่ได้รับ
งานพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตเพิ่มเติมจากกรมสรรพสามิต ทำให้ต้นทุนจากงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของปี 2561
มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าต้นทุนรวมทั้งปี ของ ปี 2559 และปี 2560 โดยปี 2561 มีต้นทุนสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรวม
63.24 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกได้เป็น วัตถุดิบทางตรง 36.19 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 50 ของต้นทุนสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงทั้งหมด) ค่าแรงทางตรง 1.08 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 22.37 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตกว่า
ร้อยละ 80 คือ ค่าจ้างงานภายนอก ในกระบวนการหลังการพิมพ์จากการผลิตที่เกินความสามารถ (Capacity) ในปัจจุบันของ
โรงงานไพ่นั่นเองในส่วนของสิ่งพิมพ์ทั่วไปปี 2561พบว่า ต้นทุนขายลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีปริมาณงานพิมพ์ที่ลดลงโดย
ปี 2561 มีต้นทุนสิ่งพิมพ์ทั่วไปรวม 6.32 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกได้เป็น วัตถุดิบทางตรง 1.66 ล้านบาท ค่าแรงทางตรง
3.82 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 0.84
สำหรับปี 2562 พบว่าแนวโน้มด้านค่าใช้จ่ายของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ยังเป็นไปในทางเดียวกับปีก่อนหน้า โดยค่าใชจ่าย
หลักอยู่ที่วัตถุดิบทางตรงคิดเป็น 48.67 ล้านบาท (ร้อยละ 57 ของต้นทุนสิ่งพิมพ์ทั้งหมด) ค่าแรงทางตรง 5.17 ล้านบาทและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 31.12 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับ ปริมาณรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2563 พบว่าค่าใช้จ่าย
ของสิ่งพิมพ์ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะทีร่ ายได้ของศูนย์ธุรกิจนั้น อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันเกิดจากการชะลอการจัดซื้อ
แสตมป์สติ๊กเกอร์จากกรมสรรพามิตในช่วง COVID-19 โดยค่าใช้จ่ายหลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตแทนวัตถุดิบทางตรง
ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2ประจำปี 2564 พบว่าค่าใช้จ่ายของสิ่งพิมพ์ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ รายได้
ของศูนย์ธุรกิจนั้น อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันเกิดจากการชะลอการจัดซื้อแสตมป์สติ๊กเกอร์จากกรมสรรพามิต
ในช่วง COVID-19 โดยค่าใช้จ่ายหลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตแทนวัตถุดิบทางตรง
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Operational Drivers

ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

40.8

48.67
10.55 8.7

61

62

63

64 Q2

วัตถุดิบทางตรง ช้ไป
69.46

84.98

เงินเดือน + OT)
16.26

61

62

วัตถุดิบทางตรง – การจัดซือกระดาษ
เปนไปตามคุณ สมบัติเ พาะที่ผู้ซือ
กาหนด
ส่วนพัสดุแ ละอาคารสถานที่จะจัดหา
และเทียบราคาอย่างสม่าเสมอเพื่อ
จัดหาสินค้า ที่ราคาต่าที่สุ ด

63 Q2

26.58

64 Q2

5.76 5.17 5.05
2.64

61

62

63

64 Q2
การจ้างงานภายนอก = 86.5%

ค่าแรงทางตรง

ต้นทุนผลิต สิ่ งพิมพ์

27.68 31.12
6.75 9.49
61

62

63

ค่า ช้จ่าย นการผลิต

64 Q2

วัตถุดิบทางอ้อม คุ ณสมบัติเ พาะ จัดหาโดยศูนย์ธุรกิ จสิ่งพิมพ์
• หาวัตถุดิบทดแทนที่มี ศักยภาพ
• กิจกรรมการเรียนรูร้ ่วมกัน ของ ศูนย์
ธุรกิจสิ่งพิม พ์ และส่วนพัสดุ
Knowledge sharing)

Strategic
Improvement Plan

•SIP:กลยุทธ์การทบทวน
บัญ ชีตน้ ทุน และบริหาร
ต้นทุน การผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ทบทวนการบันทึก
Realize) รายงาน
ต้นทุน
- ประเมิน Cost
Income Ratio: อัตรา
ต้นทุน การผลิตงาน
พิมพ์ต่อรายได้งาน
พิมพ์

วัตถุดิบทางอ้อม ทั่วไป – ส่วนพัสดุและ
อาคารสถานที่จะจัด หาและเทียบราคา
อย่างสม่าเสมอเพื่อจัดหาสินค้าที่ราคา
ต่าที่สุด

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของต้นทุนขายของสิ่งพิมพ์ ปี 2561 – 2564 Q2

3) ด้านทุนทรัพย์
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุ นทรัพ ย์ที่สำคัญ หรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบั น
การเงิน เงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินอาคารอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ
ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจ SPS นั้นพบว่า ใน
ปี 2561ศูนย์ธุรกิจ SPS มีสินทรัพย์รวมปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ค่อนข้างมาก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ที่ ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ รวมเท่ากับ 56.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ62.58 ของสินทรัพย์และทุนทรัพย์รวมรองลงมาคือ
ลูกหนี้การค้า คิดเป็นร้อยละ 35.36
สำหรั บ ปี 2562 สิ น ทรั พ ย์ ร วมของศู น ย์ ธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ ยั ง คงเติ ม โตตามปริ ม าณงานพิ ม พ์ แ สตมป์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
โดยประมาณร้อยละ 65 ของสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ที่ลูกหนี้การค้า ซึ่งเท่ากับ 125.1 ล้านบาท รองลงมา คือ ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ รวมเท่ากับ 64.67 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2563 พบว่าสินทรัพย์รวมลดลง เนื่องจากปริมาณงานพิมพ์ที่ลดลง
จากข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2564 พบว่าสินทรัพย์รวมลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา เนื่องจาก
ปริมาณงานพิมพ์ที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามศูนย์สิ่งพิมพ์ ควรมีการ
ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ และสามารถตอบสนองความต้องการงานพิมพ์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้
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ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

31.9
1
61

125. 92.0
1 9

7.63
62

63

Operational Drivers

125. 92.0
31.6 1 9
5
61

62

0

63

64 Q2

Strategic
Improvement Plan

เกือบทังหมดเปนค่าผลิตสแตมป์
กรมสรรพสามิต และมีระยะเวลา
การชาระที่แน่นอน

ลูกหนีการค้า

64 Q2

สินทรัพย์หมุนเวียน
191. 150.
2 09 63.7
89.5
6

61

62

63

0.26 0

0

61

63

62

7.63
64 Q2

สินค้าคงเหลือ

64 Q2

56.0 64.6 56.7 54.8
7 2 2
1

สินทรัพย์รวม
57.5
6

66.0
9

58

56.1
3

61

62

63

• บารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ห้ พร้อม ช้งาน
• บารุงรักษาเครื่องจักร ห้ สามารถ
ช้งานได้อย่างมีประสิท ธธิภาพ

64 Q2

• SIP: กลยุทธ์การ
จัดการเครื่องจักร
สาหรับการผลิต
อย่างมีศกั ยภาพ

ที่ดิน อาคาร อุ ปกรณ์ สุทธิ

61

62

63

64 Q2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1.55 1.41 1.29
61

62

63

1.31

64 Q2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของสินทรัพย์รวมของศูนย์ธุรกิจSPS ปี 2561 – 2564 Q2

ในการกำหนดกลยุทธ์ SIP ในปี 2564 ของศูนย์ธุรกิจSPS ได้มีการดำเนินงานโครงการขยายธุรกิจงานพิมพ์และวัด
รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ตามเป้าหมายพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายใหม่เพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงจำนวน/ชนิดของรูปแบบงานพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่ที่โรงงานไพ่สามารถพัฒนาและรับพิมพ์ได้เพื่อพิจารณาศักยภาพการดำเนินงานพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงของโรงงานไพ่อย่างไรก็ตามในการกำหนดกลยุทธ์ SIP ในปี 2565ของศูนย์ธุรกิจSPSควรมีการนำปัจจัยต่างๆ
ของปีก่อนหน้ามาพิจารณาควบคู่ด้วย
2.2 กลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ - ศูนย์ธุรกิจไพ่
การกำหนดกลยุท ธ์ป รับ ปรุงประสิท ธิภ าพแยกตามศูนย์ธุรกิจโดยในศูนย์ธุรกิจไพ่ จะมีการแบ่ งปัจจัยขับ เคลื่อ น
ออกเป็น3ด้านคือด้านรายได้ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายและด้านทุนทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านรายได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้พบว่าศูนย์ธุรกิจไพ่มีรายได้หลักจากไพ่ในระบบสัมปทานโดยในปี
2561นั้นรายได้ส่วนใหญ่มาจากไพ่ป็อกพลาสติกนอกจากนี้ยังพบว่าปี 2561 เป็นปีที่มีรายได้จากไพ่นอกระบบสัมปทานมาก
ที่สุด สำหรับปี2562รายได้จากศูนย์ธุรกิจไพ่นั้นยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ในปี 2562
ศูนย์ธุรกิจไพ่มีรายได้จากไพ่ตัวเล็กที่ค้างส่งในปี 2561เพิ่มเข้ามาอย่างไรก็ตามในปี 2563 รายได้จากศูนย์ธุรกิจไพ่นั้นมีการ
ชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์COVID-19 ทำให้ผู้รับสัมปทานขอผ่อนปรนการซื้ อไพ่ขั้นต่ำตามสัญญาโดยจะดำเนินการสั่งซื้อ
ย้อนหลังซึ่งจะเป็นรายได้ในปีถัดไป
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ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดณสิ้นไตรมาสที่ 2ประจำปี2564พบว่ารายได้จากศูนย์ธุรกิจไพ่นั้นยังคงมีการชะลอตัวเนื่องจาก
ผู้รับสัมปทานขอผ่อนปรนการซื้อไพ่ขั้นต่ำตามสัญญาในไตรมาสที่ 2 โดยจะดำเนินการสั่งซื้อย้อนหลังซึ่งจะเป็นรายได้ในปี
ถัดไป
ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

297.29 336.9

61

62

232.06

63

135.62
64 Q2

98.39
61

62

63

รายได้ ไพ่

64 Q2
61

2.55
62

1.5
63

0.12
64 Q2

56.48

63

64 Q2

13.1
61

61

62

63

21.4 16.89
8.09
62

รายได้ ไพ่ตัวเล็ก
128.3
5 99.81
77.02

135.74
3.05

61

85.25
62

รายได้ ไพ่ นระบบสั ปทาน
300.3 341.0 233.55

146.2
9

63

64 Q2

รายได้ ไพ่ปอกกระดาษ

42.88
64 Q2

รายได้ ไพ่ปอกพลาสติก

57.48
61

69.4
62

52.9 28.2
63

64 Q2

รายได้ ไพ่ปอกขอบทอง

รายได้ ไพ่นอกระบบสั ปทาน

Operational Drivers
• เตรียมความพร้อม นการต่อสัญญา ห้สทิ ธิอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อ
ลดระยะเวลาการขาดสัญญา ห้สทิ ธิ
• ร่วมพั นาผลิตภัณ ์ หม่ทตี่ อบสนองความต้องการของตลาด
• เปดบริการ OEM สาหรับไพ่น อกสัญญา ห้สทิ ธิ
• สนับสนุนการปราบปรามไพ่ลักลอบ นประเทศ

Strategic Improvement Plan
• SIP : กลยุทธ์บริหารสัญญา ห้สิทธิอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• SIP : เปดช่องทางบริการ OEM ไพ่น อก
สัญญา ห้สทิ ธิที่ชดั เจน

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนด้านรายได้ของศูนย์ธุรกิจไพ่ ปี 2561 – 2564 Q2

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยของรายได้ไพ่ พบว่า รายได้จากการขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นำเข้า) ถือเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงินซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กรสูงสุด จากการพิจารณารายได้จากการจำหน่ายไพ่
(ไม่รวมไพ่นำเข้า) แยกประเภทของไพ่ในปี 2561 พบว่า ไพ่ป๊อกพลาสติกมีสัดส่วนรายได้สูงสุดที่ 128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
42.67 ของรายได้จากการไพ่ทั้งหมด (ไม่รวมไพ่ป๊อกพลาสติกนำเข้า) แตกต่างจากข้อมูลในอดีตที่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองมี
สัดส่วนของการจำหน่ายสูงกว่าไพ่ป๊อกพลาสติกมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไพ่ป๊อกพลาสติกมีสัดส่วนของกำไร (Margin) ที่ต่ำกว่าไพ่
ป๊อกพลาสติกขอบทอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของรายได้นี้จะส่งผลต่อการสร้างกำไรของโรงงานไพ่
สำหรับไพ่ตัวเล็ก (ประกอบไปด้วยไพ่ไทยร้อยละ 98.30) ในปี 2560 และ 2561 มีการฟื้นตัวขึ้นมาโดยมีรายอยู่ที่
109.59 ล้านบาท และ 98.39 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2562 ไพ่ตัวเล็กมีรายได้สูงถึง 146.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 43.42 ของรายได้ไพ่ในระบบสัมปทาน ถือเป็นการปรับขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ส่วนไพ่ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ไพ่นอกระบบสัมปทาน (ไพ่คาสิโน ไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ที่ระลึก) ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 เล็กน้อย โดยมีรายได้เท่ากับ 3.05 ล้านบาทในปี 2561 และ2.55 ล้านบาท ในปี 2562
อย่างไรก็ตามในปี 2563 พบว่ารายได้หลักของศูนย์ธุรกิจไพ่ คือ ไพ่ในระบบสัมปทาน โดยมีรายได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
ที่ 232.06 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 31.12 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของไพ่พบว่ารายได้หลักมาจากไพ่ตัวเล็กโดยมี
รายได้อยู่ที่ 85.25 ล้านบาท รองลงมาคือ ไพ่ป็อกพลาสติก 77.02 ล้านบาท
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2) ด้านค่า ช้จ่าย
ศูนย์ธุรกิจไพ่มีค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญอยู่ 3ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง เงินเดือน และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดังนี้
ในปี 2561 พบว่า ศูนย์ธุรกิจไพ่มีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
แล้วกลับมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ธุรกิจไพ่มีต้นทุนขายในปี
2561 เท่ากับ 132.84 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนขายต่อรายได้แล้วกลับมีสัดส่ วนที่สูงมากขึ้นจากรายได้ที่
เพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 44.24 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ
43.07 และสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาโดยในปี 2562 ต้นทุนของศูนย์ธุรกิจไพ่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายได้ที่
เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าในปี 2563 ต้นทุนในการผลิตไพ่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่ 98.95 ล้านบาท เป็นผลจาก
รายได้ที่ลดลงจากการชะลอการสั่งซื้อไพ่ของผู้รับสัมปทาน
ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

Operational Drivers

Strategic
Improvement Plan

เงินเดือน + OT
9.44 9.69 5.16
8.85

132.8
4

61

134.0
6

62

98.95 79.59

63

64 Q2

61

62

63

64 Q2

ต้นทุน ค่าแรง
45.26

69.57

48.7

36.42

ต้นทุนและค่า ช้จ่ายผลิต ไพ่
ต้นทุนการผลิต

61

62

63

ช้กระดาษที่มีคุณสมบั ติเ พาะ ทา ห้ต้อ ง
ช้วิธีการจัดซือแบบเ พาะเจาะจง
• อยู่ระหว่างการเปลี่ยน
Supplier

64 Q2

ต้นทุน วัตถุดิบ

32.44
*ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปใช้สูตรการปั้นสัดส่วนด้วยปริมาณ
การผลิต
*รายการที่ไม่ได้รวมในต้นทุนการผลิตไพ่แต่ละชนิดคือ
1.ค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
2.ค่าภาษีท้องถิ่น

61

40.4

17.05 16.36
62

63

64 Q2

• SIP: กลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบจากการบริหาร
ต้นทุน การผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Cost Income Ratio:
อัตราต้นทุนการผลิตงาน
พิมพ์ต่อรายได้งานพิมพ์

มีการจ้างงานภายนอก (outsource)
เพื่อช่วยบรรจุ
(23% คือค่าไฟฟ้า, ค่าซ่อมเครื่องจักร
14%, ค่า ช้จ่ายโรงงาน 13.88%

ต้นทุน ค่า ช้จ่าย นการผลิต

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของต้นทุนขายของไพ่ ปี 2561 – 2564 Q2

ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาองค์ประกอบโครงสร้างต้นทุนขายในแต่ละผลิตภัณ ฑ์ พบว่า ไพ่ส่วนใหญ่ ทั้งไพ่ป๊อก
กระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ที่ระลึกอื่นๆ มีต้นทุนหลัก คือ วัตถุดิบ ส่วนไพ่ตัวเล็กมีต้นทุนหลัก คือ ค่าโสหุ้ย (Overhead)
และวัตถุดิบ โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ด้านทุนทรัพย์
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุ นทรัพ ย์ที่สำคัญ หรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบั น
การเงิน เงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินอาคารอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ
ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจไพ่นั้น
พบว่าในปี 2561 ศูนย์ธุรกิจไพ่ มีสินทรัพย์รวมปรับลดลงจากปี 2560 ค่อนข้างมาก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ที่ ที่ดิน อาคาร
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และอุปกรณ์ รวมเท่ากับ 70.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด เท่ากับร้อยละ 86.27 ของสินทรัพย์และทุนทรัพย์
รวม รองลงมา คือ สินค้าคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 20.23 อย่างไรก็ตามในปี 2562 สินทรัพย์รวมมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561
เป็น 108.97 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมเท่ากั บ 53.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 49.25 ของ
สินทรัพย์และทุนทรัพย์รวม อย่างไรก็ตามในปี 2563 สินทรัพย์รวมของศูนย์ธุรกิจไพ่มีค่าลดลงจากปี 2562 โดยสัดส่วนที่ใหญ่
ที่สุด คือ สินค้าคงเหลือ เนื่องจากมีการชะลอตัวของการสั่งซื้อไพ่สัมปทานตามสัญญาจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้นจึงทำ
ให้สินค้างเหลือมีค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่2ของปี 2564 สินทรัพย์รวมของศูนย์ธุรกิจไพ่มีค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด คือ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เนื่องจากโรงงานไพ่มีการสร้างโรงงานใหม่ดังนั้นจึงทำให้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์มีค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา
125.08

ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

24.82

49.13

63.12

89.48

8.4
61

8.4 8.4
62

63

64 Q2

ลูกหนีการค้า
61

62

63

64 Q2

สินทรัพย์หมุนเวียน
108.97 176.81
101.64 105.72

16.4231.93
61

62

40.9259.45
63

Operational Drivers

Strategic
Improvement Plan

Inventory ratio อยู่ นกรอบ 60
วัน ที่ทางโรงงานไพ่กาหนดไว้
- สินค้าสาเร็จรูปเผื่อขาย 59 วัน
- วัตถุดิบ 26 วัน

•-

• บารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ห้พร้อม ช้งาน
• บารุงรักษาเครื่องจักร ห้สามารถ
ช้งานได้อย่างมีประสิทธธิภาพ

• SIP: กลยุทธ์การ
จัดการเครื่องจักร
สาหรับการผลิต
อย่างมีศักยภาพ

64 Q2

สินค้าคงเหลือ
61

62

63

64 Q2
70.02 53.67
79.31
37.06

สินทรัพย์รวม

87.33

76.82
59.84

61

42.6

62

63

64 Q2

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
61

62

63

64 Q2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6.79 6.17
61

62

1.29 8.01
63

64 Q2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของสินทรัพย์รวมของศูนย์ธุรกิจไพ่ ปี 2561 – 2564 Q2

ทั้งนี้ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายไพ่ สามารถวางกลยุทธ์ SIP ในส่วนที่ศูนย์ธุรกิจไพ่ ได้จากการบริหาร
รายได้จากการจำหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ เนื่องจากเป็นส่วนที่โรงงานไพ่สามารถผลักดันได้มากเมื่อเทียบกับไพ่ใน
ระบบสั มปทานที่ เป็ น ไปตามสัญ ญาให้ สิท ธิ ดั งนั้ น สำหรับไพ่ นอกระบบสัม ปทานโรงงานไพ่ ส ามารถพั ฒ นาและปรับ ปรุง
ผลิตภัณฑ์รวมถึงการหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรสุทธิและรายได้จากการจำหน่ายได้
2.3 กลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ - ศูนย์อำนวยการ
ปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ แยกตามศูนย์ธุรกิจ โดยในศูนย์อำนวยการจะมีการ
แบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้านทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านต้นทุนและค่า ช้จ่าย
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ในปี 2561 พบว่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากับ 38.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าหรือ
ในปี 2560 ที่เท่ากับ 49.21 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับต้นทุนขายต่อรายได้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้ของโรงงานไพ่มีสัดส่วนที่สูงมากขึ้นจากรายได้ที่ลดลง โดยในปี 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้
เท่ากับร้อยละ 8.85 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 15.13 และต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปี 2562 มี
การเพิ่มขึ้นของส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงงานไพ่มีการ
บริหารค่าใช้จ่ายในด้านนี้ค่อนข้างดี
ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

16.11

61

14.66 16.96

62

8.66

63

64 Q2

เงินเดือนสวัสดิการ/ผลตอบแทน
12.92
2.96
38.78

54.8

42.66 38.71

61

62

7.49 10.34
63

64 Q2

Operational Drivers

Strategic
Improvement Plan

• พิจารณาความจาเปน นการจ้าง
งานที่ปรึกษา
• ติดตามประเมินผลความสาเร็จ
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
• ประเมินความคุ้มค่าและการ
นาไป ช้ประโยชน์ของโรงงานไพ่

•SIP:กลยุทธ์บริหาร
และติดตาม
ประเมินผลความ
คุ้มค่าการดาเนินงาน
ที่สาคัญของโรงงาน
ไพ่

• บารุงรักษาเครื่อง ช้สานักงาน
และอุปกรณ์ ห้พร้อม ช้งาน
• จัดทาแผนบริหารทรัพยากรจาก
การวิเคราะห์การ ช้งานของ
สินทรัพย์แต่ละประเภท
• บริหารงบซ่อมบารุง ห้อยู่ น
งบประมาณ

• SIP: กลยุทธ์การลด
ค่า ช้จ่ายการขาย
และบริหารอย่างเปน
รูปธรรม

ค่าจ้างที่ปรึกษา
61

62

63

64 Q2

ต้นทุน (ค่า ช้จ่าย นการขายและบริหาร)

2.28
61

1.14
62

2.21
0.38
63

64 Q2

ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์
17.42
2.6

61

62

1.7

0.7

63

64 Q2

อื่น (ค่าไฟ ค่าสอบบัญชี )

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2561 – 2564 Q2

สำหรั บ ปี 2563 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารลดลงจากปี ก่ อ นหน้ า อยู่ ที่ 42.66 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.15
ประกอบด้วย
• เงินเดือนและสวัสดิการ/ผลตอบแทน ในปี 2563 มีมูลค่า 16.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ25.84 ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารรวม)
• ค่าจ้างที่ปรึกษา ในปี 2563 มีมูลค่า 7.49 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.41 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม)
• ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์ 2563 มีมูลค่า 2.21 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.37 ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวม)
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสอบบัญชี ในปี 2562 มีมูลค่า 1.70ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม)
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โรงงานไพ่ จึงได้ วางแผนการดำเนิ น งานด้ านการบริห ารค่ าใช้จ่ าย โดยให้ มี ก ารบริห ารต้ น ทุ น ผลิ ต จากการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ประกอบกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการดำเนินงาน
2) ด้านทุนทรัพย์
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุ นทรัพ ย์ที่สำคัญ หรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบั น
การเงินเงินลงทุนชั่วคราวที่ดินอาคารอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือ
ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการนั้นพบว่าในปี
2561 ศูนย์อำนวยการ มีสินทรัพย์รวมปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ค่อนข้างมากโดยสิ นทรัพย์ ส่วนใหญ่ อยู่ที่ เงินสด เงินฝาก
สถาบันฯ รวมเท่ากับ 265.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับร้อยละ 51.15 ของสินทรัพย์และทุนทรัพย์รวม
รองลงมา คือ เงินลงทุนชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 39.82 ต่างจากปี 2562 และ 2563ที่สินทรัพย์รวมมีมูลค่าลดลงอยู่ที่ 462.31
ล้านบาท และ 394.96 ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ที่ เงินลงทุนชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 64.31 หรือ 297.29 ล้าน
บาทในปี 2562 และ ร้อยละ 57.34 หรือ 226.48 ล้านบาทในปี 2563 รองลงมา คือ เงินสด เงินฝากสถาบัน คิดเป็นร้อยละ
26.77 หรือ 123.78 ล้านบาทในปี 2562 และร้อยละ 19.29 หรือ 76.19 ล้านบาทในปี 2563

ผลงานปี 61
ผลงานปี 62
ผลงานปี 63
ผลงานปี 64 Q2

265.09123.78
225.9
76.19
488.39
439.95 435.76
339.52

61

62

63

64 Q2

สินทรัพย์หมุนเวียน
518.21
462.31 450.52
394.98
61

62

63

61

62

63

64 Q2

เงินสด เงิน ากสถาบัน
297.29
206.33 226.48
158.2
61

62

63

64 Q2

เงินลงทุนชั่วคราว

64 Q2

11.11

สินทรัพย์รวม

61
55.47
28.82
14.76
22.36
61

62

63

64 Q2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Operational Drivers

Strategic
Improvement Plan

• บริหารเงินสด ตามกรอบที่สบน.
อนุญาต ห้โรงงานไพ่ลงทุนได้
(ตัวเงินคลังหรือพันธบัตรระยะ
ยาว อายุไม่เกิน 1 ปี)
• มีการติดตามประเมินผลการ
บริหารสินทรัพย์เงินสด น BSC
โดยกาหนดเป้าหมาย ค่าเ ลี่ย
ผลตอบแทนจากตัวเงินคลัง อายุ
6 เดือน

•SIP: กลยุทธ์บริหาร
และติดตาม
ประเมินผลความ
คุ้มค่าการดาเนินงาน
ที่สาคัญของโรงงาน
ไพ่

8.54 7.03 5.98
62

63

64 Q2

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

18.7 13.82
61

62

48.44
8.78
63

64 Q2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของสินทรัพย์รวมของศูนย์อำนวยการ ปี 2561 – 2564 Q2
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ทั้งนี้ ในการกำหนดกลยุทธ์ SIP ศูนย์อำนวยการควรพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกับเป้าหมาย
การประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานไพ่ รวมทั้งพิจารณาถึงแผนการบริหารโครงการลงทุนและค่าจ้างที่ปรึกษาประกอบ
โดยในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษานั้นเป็นปัจจัยที่โรงงานไพ่สามารถบริหารจัดการได้
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