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สารจากประธานกรรมการ

 	 ในปีงบประมาณ	2557	นีเ้ป็นปีทีโ่รงงานไพ่	ต้องเผชญิอปุสรรคในการด�าเนนิงานหลายเร่ือง	ท้ังด้านสถานการณ์

ทางการเมืองที่มีการปิดล้อมสถานที่ท�างาน	 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการผลิตได้ตามแผนท่ีก�าหนดไว้	 ตลอดจนสัญญา 

ซือ้ขายไพ่ทีห่มดระยะเวลาลงในช่วงเวลาเดยีวกัน	ส่งผลให้การเปิดประมูลหาผู้รบัประโยชน์รายใหม่เกิดความล่าช้าไปกว่า

ที่ก�าหนด	

 ภายใต้การบริหารงานอย่างเตม็ความสามารถ	ท่ามกลางอปุสรรคในการด�าเนนิงานข้างต้น	และเพ่ือให้โรงงานไพ่

มีการด�าเนินงานเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	 (Statement	 of	 Directions:	 SODs)	 ในการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี	 ในปีนี้คณะกรรมการโรงงานไพ่ยังคงให้ความส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ไพ่อย่างต่อเนื่อง	 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดเพ่ือท�าตลาดไพ่เชิงรุก	 รวมถึงให้การสนับสนุนในการหา 

ช่องทางการจ�าหน่ายไพ่ใหม่ๆ	 ควบคู่ไปกับการหาช่องทางเพิ่มรายได้จากธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์จากหน่วยงานภาครัฐ	

ตลอดจนให้ความส�าคัญในการลดต้นทุนด้านการบริหารที่มีผลโดยตรงกับก�าไรสุทธิของโรงงานไพ่เป็นส�าคัญ

	 ท้ายที่สุดนี้	ในนามของคณะกรรมการโรงงานไพ่	ผมขอขอบพระคุณ	ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คู่ค้า	ตลอดจน

ผูบ้ริหารและพนกังานโรงงานไพ่ทีร่่วมมอืร่วมใจปฏบิตังิานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	ด้วยความอตุสาหะและสามัคคี	

เพื่อผลักดันให้โรงงานไพ่ก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆ	ในปีนี้ไปได้อย่างราบรื่น 

	(นายธรรมศักดิ์	ลออเอี่ยม)

	ประธานกรรมการโรงงานไพ่

(เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2557)



สารจากผู้อ�านวยการ

 ในปีงบประมาณ	2557	โรงงานไพ่มีการด�าเนินงานต่างๆ	ที่ส�าคัญหลายประการ	เช่น	การเปิดประมูลสรรหา

ผู้รับประโยชน์ในการจ�าหน่ายไพ่	 เพื่อท�าหน้าท่ีกระจายสินค้าไพ่ไปยังร้านค้าทั่วประเทศ	 และได้เตรียมความพร้อม 

การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	โดยพฒันาสนิค้าชนดิใหม่ควบคูก่บัการสร้างช่องทางการกระจายสินค้าด้วยตนเอง

ได้ส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม	รวมถึงได้มุง่มัน่พฒันาและปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	 นอกจากนี้โรงงานไพ่ได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารงานตามนโยบายด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)	และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	เพื่อมุ่งมั่นให้องค์กรมีการก�ากับดูแลกิจการ

และบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม	โปร่งใส	เป็นธรรมและตรวจสอบได้	ตลอดจนสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 จากการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ในปีงบประมาณ	 2557	 โรงงานไพ่สามารถด�าเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบการ 

เป็นไปตามเป้าหมายทกุประการ	ความส�าเรจ็ต่างๆ	เกดิขึน้จากความเชีย่วชาญและความทุม่เทของคณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร 

เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน	รวมถึงได้รับความสนับสนุนจาก	คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด	ซึ่งทั้งหมด

เป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้โรงงานไพ่มีความม่ันคงและเจริญเติบโตอย่างไม่ส้ินสุด	 ในนามผู้อ�านวยการโรงงานไพ	่ 

ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อทุกภาคส่วนและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปในอนาคต

(นายธีระพันธ์	นิตย์วิบูลย์)

	ผู้อ�านวยการโรงงานไพ่



1
ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

หมวดที่





รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 9

1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมา

	 โรงงานไพ่ก่อตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตไิพ่	พทุธศกัราช	2481	ห้ามมใิห้ผูใ้ดท�าหรอืน�าไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร	

เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต	

	 พระราชบัญญตัดิงักล่าวนีค้ณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัใิห้กระทรวงการคลงัจ่ายเงนิคงคลงัให้กรมสรรพสามิตส�าหรบั

ด�าเนินการจัดซ้ือเครือ่งพมิพ์และอปุกรณ์ในการท�าไพ่จากโรงงานเอกชนท่ีต้องเลกิท�าไพ่ไป	มาตดิตัง้และท�าการผลติไพ่ไทย 

ไพ่จีน	 และไพ่ป๊อก	 ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น	 (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน)	 ตั้งเป็นหน่วยท�าไพ่เป็นแผนกหนึ่ง 

เรียกว่า	“แผนกโรงงานไพ่”	ให้อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของกองโรงงาน	และเปิดท�าการตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	

พ.ศ.	2482	โดยใช้เงนิงบประมาณปรบัปรงุภาษอีากรพิเศษ	(เงินค่าขดุคลองสรรพสามติ	จังหวดัสมทุรปราการ)	เป็นเงนิ

จ�านวน	73,794.23	บาท	หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าท�าไพ่ครั้งแรก	จ�านวน	80,000	บาท	เมื่อวันที่	

13	กรกฎาคม	พ.ศ.	2482	

	 กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าท�าไพ่จ�านวน	80,000	บาท	ที่กระทรวงได้อนุมัติไม่พอที่ต้องใช้

หมุนเวียนในการด�าเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก	 เป็นเงินจ�านวน	100,000	บาท	ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ

เพิม่ทนุค่าท�าไพ่ตามค�าขอเมือ่วนัที	่22	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2482	รวมเป็นเงินทนุค่าท�าไพ่จากทีค่ณะรัฐมนตรีอนมัุต	ิและ

เงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการท่ียังมิได้น�าส่งคืน	 เป็นเงินทุนค่าท�าไพ่ท้ังส้ิน	 เป็นเงินจ�านวน	

253,794.23	บาท

	 ในปี	พ.ศ.	 2486	 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น	 จึงได้ตราพระราช

บัญญัติไพ่	พ.ศ.	2486	ขึ้น	โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่	พ.ศ.	2481	และพระราชบัญญัติไพ่	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2482	

โรงงานไพ่ได้ด�าเนินกิจการด้วยดีตลอดมา	จนถึงปี	พ.ศ.	2510	จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบ

กองโรงงานที่โรงงานไพ่สังกัด	 และให้โรงงานไพ่ด�าเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้การก�ากับดูแลของกองการสามิต	 

กรมสรรพสามิต	จนถึงปี	พ.ศ.	2534	กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะโรงงานไพ่จากส่วนราชการ	กรมสรรพสามิตมาเป็น

รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	สังกัดกรมสรรพสามิต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2535	เป็นต้นมา

	 การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย	 อธิบดีกรม

สรรพสามิต	หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานกรรมการ	ที่ปรึกษา

หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�านวน	3	คน	เป็นรองประธานกรรมการ	ผู้แทนกระทรวง

การคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ	ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง	และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า

สามคนเป็นกรรมการ	แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ�านวนไม่เกินสิบเอ็ดคน	กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและ

ถอดถอน
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1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ

วิสัยทัศน์ (VISION)

	 โรงงานไพ่เป็นผู้น�าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจ�าหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)

	 1.	 ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
	 2.	 พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
	 3.	 รักษาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท�างาน
	 4.	 ก�ากับการจ�าหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
	 5.	 จ�าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ	ในแถบภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 
	 1.	 พัฒนากระบวนการท�างาน	
	 	 1.1	 บริหารต้นทุน	และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	 	 1.2	 พัฒนานโยบายด้านบัญชี	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
	 	 1.3	 สนับสนุนการปราบปรามการผลิตและจ�าหน่ายไพ่ผิดกฎหมาย
	 	 1.4	 ติดตามบริหารงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง
	 	 1.5	 วางแผนการลงทุน	และทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับการแข่งขัน
	 2.	 ขยายธุรกิจ
	 	 2.1	 ขยายธุรกิจไพ่ป๊อกส่งออกไปยังต่างประเทศ
		 	 2.2	 พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่	เช่น	ไพ่	หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง	ๆ
	 	 2.3	 ขยายธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
	 3.	 สร้างมูลค่าขององค์กร
	 	 3.1	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
	 	 3.2	 พัฒนาการจัดจ�าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง

เป้าหมาย (GOAL)

	 1.	 สร้างผลก�าไรเพื่อหารายได้ไพ่ให้สูงขึ้นทั้งในส่วนของการจ�าหน่ายไพ่และรายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์
	 2.	 เพิม่คณุภาพในการผลติโดยการน�าเทคโนโลยท่ีีทันสมยัมาช่วยในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภณัฑ์
ไพ่ป๊อกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศเพื่อทดแทนการน�าเข้าและการส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ
	 3.	 พฒันางานพิมพ์สิง่พมิพ์ให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัสภาพความต้องการของตลาดเพือ่ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า
	 4.	 เพิม่ปรมิาณการผลติและจ�าหน่ายไพ่รวมทัง้สิง่พิมพ์ทกุชนดิเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดและทดแทนการน�าเข้า
ไพ่ป๊อกพลาสติกจากต่างประเทศโดยการขยายตลาดจ�าหน่ายไพ่ไปสู่ตลาดต่างประเทศ	ขยายตลาดลูกค้าในประเทศ 
เพิ่มขึ้นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์และลดต้นทุนการผลิต
	 5.	 บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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	 6.	 นวัตกรรม

	 	 6.1	 น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

	 	 6.2	 ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

	 	 6.3	 ปรับระบบการด�าเนินงานกึ่งราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ

	 7.	 พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือรองรับกับสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่	ๆ

	 8.	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

		 	 8.1	 น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเครือ่งมอืช่วยในการวเิคราะห์การตดัสนิใจเพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพ

และประสิทธิผล	โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญ

	 	 8.2	 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ให้บริการข้อมลูภายในโรงงานไพ่

	 	 8.3	 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน	ICT

	 9.	 เป้าหมายทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

		 	 9.1	 น�าการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 9.2	 พฒันาและปฏิบัตติามกระบวนการบริหารความเสีย่งและควบคมุภายในให้เป็นไปอย่างมรีะบบและ

ต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปลูกฝังอยู่ในองค์กร

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of directions SODs)

ภาพรวม	:	 เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการ

	 	 ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	:	 เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ	โดย

	 	 	 	 	 ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงงานไพ่ :	ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล	และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี

หลักการและแนวทางการด�าเนินงานตามทิศทางที่ส�าคัญของรัฐ

	 แผนระยะสั้น	 1.	 ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล

	 	 	 2.	 จัดท�าแผนบริหารต้นทุนและวางแผนการตลาดเพื่อรองรับแข่งขันจากการ

	 	 	 	 เปิดเสรี	รวมทั้งพัฒนาระบบ	QC	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 แผนระยะยาว	 1.	เพิ่มสัดส่วนไพ่ส่งออก

	 	 	 2.	 พิจารณาแนวทางการร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจไพ่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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1.3 ประเภทกิจการ 

	 โรงงานไพ่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติไพ่	 พ.ศ.	 2481	 เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2482	 มีฐานะเป็น 

ส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามติ	ในปี	2535	กระทรวงการคลงัออกระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัตัง้โรงงานไพ่ 

กรมสรรพสามิต	พ.ศ.	2535	ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2535	

มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในระยะต่อมา	ดังนี้	

	 1.	 ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่	พ.ศ.	2486	และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐ	

	 2.	 ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น	

	 3.	 ท�าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่	

	 4.	 ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน	ตัวแทนการค้าต่างๆ	อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์	

 

1.4 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ Website

	 ที่อยู่:		 โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต

	 	 1488	ถนนนครไชยศรี	แขวงถนนนครไชยศรี	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300

	 โทรศัพท์:	 0	–	2243	–	6493	–	4	,	0	–	2241	–	0777	

	 โทรสาร:	 0	–	2241	–	0777	ต่อ	10

	 Website:	www.playingcard.or.th

	 e-mail:	card@playingcard.mail.go.th

1.5 สัดส่วนการถือหุ้น

	 สัดส่วนการถือหุ้นของโรงงานไพ่	 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่	 

กรมสรรพสามิต	พ.ศ.	2535	ซึ่งได้ก�าหนดทุนของโรงงานไพ่	ประกอบด้วย	

	 1.	 เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ที่ได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ด�าเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี ้

ใช้บังคับ

	 2.	 เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง

	 3.	 เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ	เพื่อด�าเนินงานหรือขยายกิจการ

	 4.	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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1.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

	 1.	 ปัจจุบันเครื่องจักรท่ีใช้รับจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์มีสภาพเก่า	 ไม่เหมาะกับการรับจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์ในปัจจุบัน 

ที่มีการแข่งขันสูง	ทั้งประสิทธิภาพของเครื่องจักรและคุณภาพของงานพิมพ์	และที่ส�าคัญยากต่อการลอกเลียนแบบ

	 2.	 ด้านการจัดซื้อโรงงานไพ่ไม่สามารถด�าเนินการสั่งซื้อเคร่ืองจักร	 วัตถุดิบจากผู้ผลิตหลักได้โดยตรง 

ต้องด�าเนินการผ่านผู้แทน	(Agent)	เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้ามาจาก

ต่างประเทศ	ประกอบกับคุณภาพของวัตถุดิบในประเทศไทยมีคุณภาพต�่ากว่าต่างประเทศ

	 3.	 เน่ืองจากโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ	 ท�าให้ไม่สามารถจะด�าเนินการตามนโยบายด้านการตลาด 

ด้วยตนเองได้	เช่น	การลดราคา	การแจกของแถม	เป็นต้น	เพราะอาจน�าไปสูก่ารตรวจสอบว่าเป็นการด�าเนนิการท่ีไม่มสุีจริต 

เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	จึงเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามารับช่วงในการท�าตลาดและจ�าหน่ายไพ่แทนโรงงานไพ่

	 4.	 เงินลงทุน	ปัจจุบันโรงงานไพ่มีเงินทุนสะสมที่มาจากการประกอบกิจการประมาณ	250	ล้านบาท	ซึ่งไม่

เพียงพอต่อการลงทุนเครื่องจักรด้านการพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินทุนสะสม	 ประกอบกับต้องน�าส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ร้อยละ	80	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี

1.7 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

	 การประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีลักษณะเป็นการผูกขาด	 (Monopoly)	 เน่ืองจากโรงงานไพ่เป็นเพียง 

เจ้าเดียวที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิต	น�าเข้าและจ�าหน่ายไพ่ได้	 โรงงานไพ่จึงปราศจากคู่แข่งในธุรกิจไพ่	

หากวิเคราะห์แล้วในแง่ธุรกิจโรงงานไพ่เป็นองค์กรท่ีด�าเนินธุรกิจหลักเพียงด้านเดียวคือ	 การผลิตและจ�าหน่ายไพ	่ 

ส่วนการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจรองที่มีรายได้ไม่มาก

	 จากการวิเคราะห์ข้างต้นโรงงานไพ่ไม่มีคู่แข่งอย่างชัดเจน	 แต่ปลายปีงบประมาณ	2558	ประเทศไทยก�าลัง

เข้าสู่ระบบเขตการค้าเสรี	 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการผลิต	 จ�าหน่ายและการน�าเข้าไพ่จากต่างประเทศ 

แต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักรไทยของโรงงานไพ่	 ประกอบกับปัจจุบันการลักลอบน�าเข้าไพ่อย่างผิดกฎหมาย 

ยังมีอย่างต่อเนื่อง	และจะมีปริมาณสูงขึ้นจนสามารถทดแทนไพ่ที่ผลิตจากโรงงานไพ่ได้



รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต14

2. โครงสร้างการบริหารองค์กร

2.1 ผังโครงสร้างองค์กรและจ�านวนพนักงาน

ผู้อ�ำนวยกำร (1)

ส่วนกลาง	(8)

คณะกรรมกำรโรงงำนไพ่

รองผู้อ�ำนวยกำร (1)

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

-	 จนท.ความปลอดภัยโรงงาน
-	 จนท.บริหารงานทั่วไป

	 รวมจ�านวนพนักงาน	122	คน
	 -	 เพศชาย	จ�านวน	 61	 คน
	 -	 เพศหญิง	จ�านวน	 61	 คน

ส่วนธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล ส่วนเตรียมการพิมพ์ ส่วนผลิตไพ่ป๊อก

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก

งานประทับตราไพ่

ส่วนบัญชี
และการเงิน

ส่วนพัสดุและ
อาคารสถานที่

ส่วนสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ

ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ์

ฝ่ายอ�านวยการ	(33) ฝ่ายโรงพิมพ์	(19) ฝ่ายผลิตไพ่	(55)

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด	(5)
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2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

รายนามคณะกรรมการโรงงานไพ่	ปีงบประมาณ	2557

ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่ง พ้นจากต�าแหน่ง

นายจุมพล  ริมสาคร ประธานกรรมการ 22 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2557

นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม รองประธานกรรมการ 22 ตุลาคม 2556 -

นางสมณีย์  มงคลโภชน์ รองประธานกรรมการ 22 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2557

นางสาวสจุติรา  เลาหวฒันภญิโญ รองประธานกรรมการ 22 ตุลาคม 2556 -

นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา รองประธานกรรมการ 30 กันยายน 2557 -

นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธ์
กรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง
22 มิถุนายน 2550 22 กรกฎาคม 2557

นางชนาทิพย์  วีระสืบพงศ์
กรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง
22 กรกฎาคม 2557 -

นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ กรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2554 22 กรกฎาคม 2557

พลโทสมชาย  ชัยวณิชยา กรรมการ 15 พฤษภาคม 2556 22 กรกฎาคม 2557

นายพิเชษฐ์  บุญยภักดี กรรมการ 15 พฤษภาคม 2556 22 กรกฎาคม 2557

นายปัณณวัฒน์  นาคมูล กรรมการ 15 พฤษภาคม 2556 22 กรกฎาคม 2557

นางสาวขนิษฐา  ประสารสุข กรรมการ 22 กรกฎาคม 2557 1 กันยายน 2557

นางสาวไพลินรัตน์  สุพรรณรัตน์ กรรมการ 22 กรกฎาคม 2557 -

นายธีระพันธ์  นิตย์วิบูลย์ กรรมการและเลขานกุาร 1 มกราคม 2537 -

      





คณะผู้บริหาร
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นายจุมพล ริมสาคร 
ประธานกรรมการ

อายุ 53 ปี
การศึกษา
	 -	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม
	 -	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	

		 	 ของกรรมการรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน	(PDI)	สถาบนัพัฒนา	

		 	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	สถาบันพระปกเกล้า

	 -	 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	

		 	 รุ่นที่	23/2553	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 -	 นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที่	60	/2551	

		 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 ทีป่รกึษาด้านการพฒันาและบริหารการจดัเกบ็ภาษ	ีกรมสรรพสามิต

	 -	 กรรมการบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)

	 -	 รองประธานกรรมการบริหารกจิการขององค์การสรุา	กรมสรรพสามิต

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต

	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	กรมสรรพสามิต

	 -	 ผู้แทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร	

	 	 ตามมาตรา	13	ทวิ	แห่งประมวลรัษฎากร

	 -	 ผู้แทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	

	 	 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2527

	 -	 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและพัฒนาระบบรายได้ท้องถิ่น

		 -	 ผู้แทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่ง

	 	 ทางปกครอง	กระทรวงการคลัง
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อายุ 55 ปี

การศึกษา

 -	 รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ	สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์

		 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 การฝึกอบรม
	 -	 การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง	(ยธส)	รุ่นที่	2	

		 	 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	

		 	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม

	 -	 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(ส.นบส.)	

		 	 รุ่นที่	2	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

	 -	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง	

	 	 (ปศส.)	รุ่นที่	8	สถาบันพระปกเกล้า

	 -	 การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	55	

		 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา

	 	 ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ	ป้องกันและปราบปราม	

	 	 กรมสรรพสามิต

	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	กรมสรรพสามิต

		 -	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี	กรมสรรพสามิต

		 -	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต	กรมสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม 
รองประธานกรรมการ
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อายุ 60 ปี
การศึกษา
	 -	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 -	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติคณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม
	 -	 ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รุ่นที่	2	สถาบันพระปกเกล้า

	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	167/2555	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 -	 การลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ	

  (Reducing	Inequality	and	Creating	Economic	Opportunity) 

	 	 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

	 -	 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส�าหรับผู้บริหาร	

	 	 (High	Impact	Communication	Workshop	for	Executive)	

 	 รุน่ที	่2	บรษิทั	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	จ�ากดั	และกรมสรรพสามติ

	 -	 โครงการพัฒนาทางวชิาการเชิงปฏบิตักิาร	การพัฒนาขีดความสามารถ 

  การบริหารงานภาษีสรรพสามิต	

	 	 (Excise	Tax	Administration	Enhancement)

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี	1	

	 	 กรมสรรพสามิต

	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักแผนภาษี	กรมสรรพสามิต

	 -	 สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี	1	กรมสรรพสามิต

นางสมณีย์ มงคลโภชน์ 
รองประธานกรรมการ



รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไผ่ กรมสรรพสามิต22

อายุ 57 ปี

การศึกษา
	 -	 MPA,	HARVARD	UNIVERSITY,	U.S.A.

	 -	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 -	 สถิติศาสตรบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
	 -	 นักบริหารการคลัง	(นบค.)	รุ่นที่	1	กระทรวงการคลัง

	 -	 นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที่	64	

	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

	 -	 Seminar	on	Taxation	(Senior	Tax	Course)	JICA	

	 	 ประเทศญี่ปุ่น	

	 -	 โครงการนักบริหารมืออาชีพ	ส�าหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	กรมสรรพสามิต

	 -	 สรรพสามิตพื้นที่ระยอง	1	กรมสรรพสามิต

	 -	 สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี	2	กรมสรรพสามิต

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 
รองประธานกรรมการ



รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไผ่ กรมสรรพสามิต 23

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง

อายุ 61 ปี 
การศึกษา
	 -	 พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	

	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 -	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
	 -	 Human	Resource	Management	กรมสรรพากร	

		 	 ศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศแคนาดา	 	

	 -	 Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade

	 	 (TEPCoT)	รุน่ที	่4	ศนูย์บรกิารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

	 -	 ผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	8	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 	

	 -	 Leader	Change	กรมสรรพากร	ศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศแคนาดา	

		 	 และประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 -	 นักบริหารระดับสูง	หลักสูตรที่	1	(นบส.1)	รุ่นที่	41	

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

	 -	 นักบริหารส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

	 -	 นักบริหารสถาบันศศินทร์	

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

	 -	 กรรมการบริษัท	เจ.	เอส.	พี.	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	ทรงคุณวุฒิ	

	 	 กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร	กรมสรรพากร

	 -	 รองอธิบดีกรมสรรพากร	กรมสรรพากร
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อายุ 59 ปี 

การศึกษา
	 -	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
		 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
		 -	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	
		 -	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	

การอบรม
	 -	 นักบริหารการคลัง	(นบค.)
	 -	 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	20
	 -	 HR	Management
	 -	 การใช้	ICT	และการจัดการความรู้ขององค์กร	
	 	 (Knowledge	Management)
	 -	 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 (Director	Certification	Program	:	DCP)
	 -	 การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 
	 	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	12

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 รองอธิบดี	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
	 -	 กรรมการบริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 ประธานกรรมการบริหารสรรพากรสาส์น
	 -	 ประธานคณะท�างานโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ
	 -	 ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาฐานภาษีอย่างยั่งยืน	
	 	 โดยจัดกิจกรรมโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	RD	Camp	:	ค่ายภาษี	ส�าหรับ
คนรุ่นใหม่โครงการ	 “สรรพากร	 On	 Tour”	 “โครงการสโมสรภาษี	 
เดก็ดท่ัีวไทย”(RD	Youth	Club)	โครงการรณรงค์ผูป้ระกอบการเข้าระบบ 
“คณุคอื	คนด.ี..ทีเ่สยีภาษถูีกต้อง”	โครงการใบก�ากบัภาษมีรีางวลั	เป็นต้น
	 -	 เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของกรมสรรพากรแก่บุคคลภายนอก	
หัวข้อ	 “วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 โครงสร้างองค์กร	 ระบบการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากรและแผนยุทธศาสตร์	 กรมสรรพากร”	 หัวข้อ	 
“การพัฒนาการบริการในภาพรวมของกรมสรรพากร”	ฯลฯ

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
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นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ 
กรรมการ

อายุ 58 ปี
การศึกษา/การอบรม
	 -	 นบ.,	น.บ.ท.,	รปม.
	 -	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	2546)
	 -	 การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	สถาบนัพระปกเกล้า	(ปปร.	15)
	 -	 การปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า	(ปรม.2)
	 -	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.	6)
	 -	 หลักสูตร	ภูมิพลังแผ่นดิน	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	2	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 ผูบ้ริหารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู	(บยส.	14)		ส�านกังานศาลยตุธิรรม
	 -	 นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
	 	 ระดับสูง	 (นยปส.	 2)	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
	 	 การทุจริตแห่งชาติ
	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	162	
	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	 การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของ 
	 	 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	สถาบันพระปกเกล้า
	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	40	
	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 รองอธิบดีอัยการ	ส�านักงานการสอบสวน	ส�านักงานอัยการสูงสุด
	 -	 คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
	 -	 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท�างานของคนต่างด้าว
	 -	 อนุกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
	 -	 อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 -	 อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น	 ตรวจสอบ	 ข้อความการโฆษณาสินค้า 
  และบริการ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
	 -	 คณะท�างานตรวจสอบน�าส่งเงินรายได้แผ่นดิน	
	 	 ส�านกังานคณะกรรมการกจิการวทิยแุละโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)
	 -	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 รองอธิบดีอัยการ	ส�านักงานคดีพิเศษ	ส�านักงานอัยการสูงสุด
	 -	 คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
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พลโทสมชาย ชัยวณิชยา
กรรมการ

อายุ 52 ปี
การศึกษา
	 -	 นักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 	 รุ่นที่	4	พ.ศ.	2556
	 -	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	2554
	 -	 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
	 -	 ประกาศนยีบตัรกฎหมายปกครอง	รุน่ที	่20	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
	 -	 ประกาศนียบัตรกฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
	 	 ตามมาตรฐานที่	ก.ศป.	รับรอง	รุ่นที่	2
	 -	 การจัดการมหาบณัฑติ	Technological	University	of	the	Philippinel
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

การอบรม
	 -	 การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ 
	 	 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	11	
	 	 (PDI)	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	
	 	 สถาบันพระปกเกล้า
	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	186	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
	 -	 กรรมการอ�านวยการสถานธนานุเคราะห์	กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
	 	 และความมั่นคงของมนุษย์	
	 -	 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 การเลือกตั้ง	
	 -	 คณะอนุกรรมการไต่สวน	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
	 	 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
	 -	 คณะอนุกรรมการไต่สวน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 ที่ปรึกษากรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
	 -	 อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและข้อโต้แย้ง	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี
กรรมการ

อายุ 55 ปี
การศึกษา
	 -	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	131/2011	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 บริษัท	เอ็มลิ้งค์	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 และบริษัทในเครือ

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

	 	 บริษัท	เอ็มลิ้งค์	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 และบริษัทในเครือ

	 -	 ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ	วนิโคสท์อนิดสัเทรยีล	พาร์ค	จ�ากัด	 

	 	 (มหาชน)
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นายปัณณวัฒน์ นาคมูล
กรรมการ

อายุ 49 ปี
การศึกษา
	 -	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)	

	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 	 	

	 -	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

  

การอบรม
	 -	

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 ธุรกิจส่วนตัว	

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 -	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์	

	 -	 ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

		 	 สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการศึกษา	วุฒิสภา

	 -	 เลขานกุารประจ�าคณะกรรมาธกิารพาณชิย์และทรพัย์สนิทางปัญญา	 

	 	 สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 ท่ีปรึกษาประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา	 

	 	 สภาผู้แทนราษฎร	
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อายุ 48 ปี
การศึกษา
	 -	 Master	of	Science	(Mathematics)	

		 	 Southern	University,	USA

	 -	 Master	of	Public	and	Private	Management	

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 	 	

	 -	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ฟิสิกส์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

  

การอบรม
		 -	

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บ้านทัวร์	จ�ากัด	

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -

นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ
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อายุ 57 ปี
การศึกษา
	 -	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	

	 -	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

การอบรม
	 -	 การเงินส�าหรับผู้บริหาร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

	 -	 การจัดการในโรงพิมพ์ส�าหรับผู้บริหาร	

	 	 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ	

	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 -	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	122/2009	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 -	 การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	3	(PDI)	

	 	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	

	 	 สถาบันพระปกเกล้า

	 -	 The	 Supervisory	 Grid	 Seminar,	 Grid	 Organization	 

	 	 Development	and	Change	Management,	Thailand

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
	 -	 ผู้อ�านวยการโรงงานไพ่

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	 -	

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
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2.3 คณะผู้บริหารโรงงานไพ ่  

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

ผู้อ�านวยการ

นายอนุพันธ์ บุณโยดม

รองผู้อ�านวยการ

นางมณี วงษ์วิโรจน์

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ 

หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่
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3. โครงสร้างเงินทุน

3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ

	 โรงงานไพ่เปิดท�าการตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2482	 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ	

(เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต	 จังหวัดสมุทรปราการ)	 เป็นเงินจ�านวน	 73,794.23	 บาท	 หลังจากนั้นกระทรวงการคลัง 

ได้จ่ายเงินทุนค่าท�าไพ่ครั้งแรก	จ�านวน	80,000	บาท	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	พ.ศ.	2482	

	 กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว ่าเงินทุนค่าท�าไพ่จ�านวน	 80,000	 บาท	 ที่กระทรวงได้อนุมัติ 

ไม่พอทีต้่องใช้หมุนเวยีนในการด�าเนนิกจิการจงึได้ขอเงนิทนุเพิม่เตมิอกี	เป็นเงนิจ�านวน	100,000	บาท	ทัง้นีค้ณะรฐัมนตรี

ได้อนุมัติเพิ่มทุนค่าท�าไพ่ตามค�าขอเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2482	รวมเป็นเงินทุนค่าท�าไพ่จากที่คณะรัฐมนตรี

อนุมัติ	 และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น�าส่งคืนเป็นเงินทุนค่าท�าไพ่ทั้งสิ้น	 

เป็นเงินจ�านวน	253,794.23	บาท

3.2 หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ

	 โรงงานไพ่ไม่มีหนี้เงินกู้
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3.3 เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินน�าส่งรัฐ

		 	 เงินงบประมาณของโรงงานไพ่	 มาจากรายได้การด�าเนินงานจ�าหน่ายไพ่และสิ่งพิมพ์และอื่นๆ	 

โดยโรงงานไพ่มีหน้าที่น�าส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ	80	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	รายละเอียดดังภาพ
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4. การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2557

	 ในปีงบประมาณ	 2557	 โรงงานไพ่มีด�าเนินโครงการเตรียมข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้าง 

โรงงานไพ่แห่งใหม่	 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานไพ่ให้มีการด�าเนินงานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 

ถูกต้องและตรวจสอบได้	ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการ	โดยมีการศึกษา	ประกอบด้วย

	 ส่วนที่	1	แผนการเตรียมความพร้อม	เพื่อรองรับการเข้าสู่เขตประชาคมอาเซียน	(AEC)

	 ส่วนที่	2	แผนธุรกิจและการตลาด

	 ส่วนที่	3	แผนการด�าเนินงานด้านการเงินและการลงทุน

	 ส่วนที่	4	โครงสร้างองค์กรและอัตราก�าลัง

		 ส่วนที่	5	แผนการพัฒนากระบวนการผลิต	การจัดวางผังกระบวนการผลิต	และระบบเสริมก�าลังการผลิต

		 ส่วนที่	6	การออกแบบการวางระบบสารสนเทศภายในอาคารส�านักงาน	และอาคารควบคุมการผลิต

	 ส่วนที่	7	การออกแบบอาคารส�านักงาน	และอาคารโรงงาน	

 

	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทาง

เศรษฐกิจให้มากที่สุด

4.2 การร่วมด�าเนินงานกับเอกชน

	 ในปีงบประมาณ	2557	โรงงานไพ่ไม่มีการด�าเนินงานร่วมกับเอกชน
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5. ผลการด�าเนินงานขององค์กร

5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

		 โรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 ด�าเนินธุรกิจการจ�าหน่ายไพ่และธุรกิจรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานราชการ

ต่างๆ	ในรอบปี	2557	เป็นรายได้จากการด�าเนินงาน	360.01	ล้านบาท	และรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นจ�านวน	6.55	

ล้านบาท	 โดยโรงงานไพ่มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 366.56	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2556	 ร้อยละ	 14.68	 มีก�าไรสุทธิ	

141.56	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	ร้อยละ	19.71	

รายได้จากการด�าเนินงาน

		 ส�าหรับปี	 2557	 โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายและบริการ	 360.01	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2556	 ร้อยละ	

13.92	โดยแบ่งตามสายธุรกิจหลักดังนี้

 1.	 ธุรกิจการจ�าหน่ายไพ่

		 	 ในปี	 2557	 รายได้จากการจ�าหน่ายไพ่เป็นรายได้จากการให้สัมปทาน	 ประกอบด้วย	 ไพ่ตัวเล็ก	 

(ไพ่ไทย	ไพ่ผ่องจนีและไพ่จนีส่ีส)ี	ไพ่ป๊อก	(ไพ่ป๊อกกระดาษ	ไพ่ป๊อกพลาสตกิและไพ่ป๊อกพลาสตกิขอบทอง)	ตามก�าหนด

ไว้ในสัญญาสัมปทานที่จะครบก�าหนดในเดือนมกราคม	 2557	 และเร่ิมสัญญาสัมปทานใหม่ในเดือนเมษายน	 2557)	 

การจ�าหน่ายไพ่ป๊อกอ่ืนๆ	 เพื่อป้องกันการลักลอบน�าไพ่ผิดกฎหมายเข้ามาจ�าหน่ายในราชอาณาจักร	 ได้แก่	 

ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่า	 ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต�่าและไพ่เพื่อการท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 โรงงานไพ่ยังคงมุ่งม่ัน 

พัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา	 และได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต 

อย่างต่อเนื่อง	เน้นการบริหารจัดการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง

ต่อไป

	 2.	 ธุรกิจงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

	 	 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ปี	2557	จ�านวน	42.03	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	7.12	

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	20.40	

 3.	 ต้นทุนขาย

		 	 ในปี	 2557	 โรงงานไพ่มีต้นทุนขายและบริการ	 150.45	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2556	 ร้อยละ	 15.47	 

มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ	42.55	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2556	ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวม

เท่ากับร้อยละ	41.79	ทั้งนี้เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตไพ่เพิ่มขึ้น
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  4.	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

		 	 ในปี	2557	โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี	2556	ร้อยละ	1.08	

 5.	 ก�าไรสุทธิ

		 	 ในปี	2557	โรงงานไพ่มีก�าไรสุทธิเท่ากับ	141.56	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	เท่ากับร้อยละ	19.71

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 1.	 สินทรัพย์

 	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	โรงงานไพ่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	615.50	ล้านบาท	ประกอบด้วยสินทรัพย์ดังนี้

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียน		 438.26		ล้านบาท

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 177.24	ล้านบาท

	 	 รวมสินทรัพย์	 	 615.50	ล้านบาท

 2.	 หนี้สินและส่วนของทุน

	 	 2.1	 หนี้สินรวม

		 	 	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	โรงงานไพ่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	220.50	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	 

ร้อยละ	36.48	และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ	0.56	เท่า

		 	 2.2	 ส่วนของทุน

		 	 	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	โรงงานไพ่มีส่วนของทุนเท่ากับ	395.00	ล้านบาท	เปรียบเทียบกับส่วน

ของทุนในปี	2556	จ�านวน	373.64	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.72

 3.	 กระแสเงินสด

		 	 ในปี	 2557	 โรงงานไพ่มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	177.32	 ล้านบาท	 กระแส

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	13.07	ล้านบาท	และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	244.65	ล้านบาท	

โดยงบดุล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	327.74	ล้านบาท	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

		 กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	177.32	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ก�าไรจากการด�าเนินงาน

ก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนลดลง	 164.20	 ล้านบาท	 ลูกหนี้การค้าลดลง	 14.55	 ล้านบาท	 

ลูกหนี้เงินยืมลดลง	0.08	ล้านบาท	ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบก�าหนดลดลง	0.09	ล้านบาท	สินค้าคงเหลือลดลง	0.07	ล้านบาท 

รายได้รอการรับรู้ลดลง	0.12	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง	2.71	ล้านบาท	เจ้าหนี้กรมสรรพากรลดลง	0.80	ล้านบาท 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	4.84	ล้านบาท	ประมาณการหนี้สินและผลตอบแทนของพนักงานเพิ่มขึ้น	 6,010.00	บาท	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง	 0.51	 ล้านบาท	 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	 4.08	 ล้านบาท	 และกองทุนบ�าเหน็จเพิ่มขึ้น	 

2.08	ล้านบาท	จึงส่งผลต่อกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของปี	2557	เพิ่มขึ้น	14.71	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว



รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 37

	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	 ในปี	 2557	 เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	 

13.07	ล้านบาท	เนื่องจากเงินสดสุทธิรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	39.40	ล้านบาท	เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

5.97	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายลงทุนในอาคารและอุปกรณ์	 46.90	 ล้านบาท	 และเงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 

0.39	ล้านบาท	จึงมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง	36.52	ล้านบาท	จากปี	2556

	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	244.65	ล้านบาท	ได้แก่	เงินสดจ่ายเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง	

244.65	 ล้านบาท	 ในปี	 2557	 จึงมีเงินสดสุทธิที่ได้ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น	 173.10	 ล้านบาท	 

จากปี	2556
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6. การบริหารจัดการองค์กร

6.1 การบริหารความเสี่ยง

	 โรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 มีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อประเมินเหตุการณ์
ส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	 และเพื่อให้โรงงานไพ่ 
มีระบบในการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นรปูธรรม	โดยการบริหารปัจจัย	ควบคมุกระบวนการและกจิกรรมการบริหารงาน
ตามแนวทาง	COSO	ERM	และหลักธรรมาภิบาล	เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และสามารถสร้างการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงให้กับโรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 โดยใน
ปีงบประมาณ	 2557	 โรงงานไพ่ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรทีน่�าไปสูก่ารสร้างสรรค์มลูค่าให้แก่องค์กรอย่างยัง่ยนื	โดยค�านึงถงึการบรรลตุวัชีว้ดัและ
กลยุทธ์ของหน่วยงานตลอดจนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่	 ท้ังนี้	 จึงได้มีการก�าหนดข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ�าปีงบประมาณ	2557	ตามขั้นตอนดังนี้
	 1.	 การก�าหนดวัตถุประสงค์	 (Objectives	 Establishment)	 เพ่ือก�าหนดวัตถุประสงค์ในเร่ืองความเสี่ยง 
ที่จะต้องน�ามาบริหาร	เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือหมดไป
	 2.	 การระบุความเสี่ยง	 (Risk	 Identification)	 เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต	โดยเบื้องต้นมีการก�าหนดประเภทความเสี่ยง	สาเหตุปัจจัยภายใน	–	ปัจจัยภายนอก
	 3.	 การประเมินความเสี่ยง	 (Risk	 Assessment)	 เป็นขั้นตอนการประเมินถึงผลกระทบและโอกาสที่จะ 
เกิดขึ้นของความเสี่ยงแต่ละตัว	รวมถึงก�าหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงนั้น
	 4.	 การสร้างแผนการด�าเนินงาน	(Risk	Management	Planning)	ก�าหนดแผนในการด�าเนินงานติดตาม
การบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปหรือยอมรับได้และสร้างเป็นแผนการ
ด�าเนินงานถ้าหากความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการบริหารอย่างต่อเนื่อง
	 5.	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	and	Review)	เป็นขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล
การด�าเนินงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 อย่างครอบคลุมทันเวลาและเพียงพอ	 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

6.2 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการโรงงานไพ่	ได้แต่งตัง้และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในเพ่ือด�าเนนิการ 
มอบหมายและก�ากับให้คณะท�างานการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน	โดยการจัดท�าแบบประเมนิการควบคุม
ภายในด้วยตนเองเป็นรายลักษณะงาน	 ส่วนงานถึงระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของโรงงานไพ่	
โดยอ้างองิกรอบแนวทางปฏบิตัด้ิานการควบคมุภายในของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	
of	 the	 Tread	way	 Commission)	 ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการควบคุมภายใน	 5	 องค์ประกอบ	 
ได้แก่	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลและระบบการติดตาม
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	 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในของโรงงานไพ่ได้สอบทานประสิทธผิลของการควบคมุภายในและรายงานผลการ

สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการโรงงานไพ่	เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการได้ประเมินระบบการ

ควบคมุภายในของโรงงานไพ่โดยการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามแนวทาง	และการปฏบัิติ

ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในซึ่งปรากฏว่า	การควบคุมภายในของโรงงานไพ่ใน	5	องค์ประกอบ	

ได้แก่	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลและระบบการติดตาม	 สรุปได้ว่าโรงงานไพ่ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	โดยระบบการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีความเพียงพอและเหมาะสม

6.3 การตรวจสอบภายใน

	 การตรวจสอบภายใน	หมายถึง	 กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค�าปรึกษาอย่างเป็น

อิสระ	ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น	การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร

บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้	ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	การควบคุม

ภายใน	และการก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

การตรวจสอบภายในจ�าแนกเป็นประเภทใหญ่ ได้แก่

 1.	 การตรวจสอบทางการเงิน	 (Financial	 Auditing)	 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ

ข้อมูลและตวัเลขต่าง	ๆ 	ทางการเงนิ	การบัญชแีละรายงานทางการเงนิ	โดยครอบคลมุถงึการดูแลป้องกนัทรพัย์สนิ	และ

ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในระบบงานต่างๆ	ว่ามเีพียงพอทีจ่ะมัน่ใจได้ว่าข้อมลูทีบ่นัทกึในบัญช	ี

รายงาน	ทะเบียน	และเอกสารต่างๆ	ถูกต้อง	สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล	การสูญหายของ

ทรัพย์สินต่างๆ	ได้

 2.	 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	(Compliance	Auditing)	เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ด้านต่างๆ	ขององค์กร	ให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 3.	 การตรวจสอบการด�าเนินงาน	 (Performance	 Auditing)	 เป็นการตรวจสอบผลการด�าเนินงานตาม

แผนงานและโครงการต่างๆ	 ขององค์กร	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก�าหนดอย่างมี

ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิลและคุม้ค่า	โดยมผีลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย	ซ่ึงวดัจากตวัชีว้ดั

ที่เหมาะสม	 โดยค�านึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และการควบคุม

ภายในของส่วนราชการ

 4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology	Auditing)	เป็นการพสิจูน์ความถกูต้อง 

และเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์	 รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูล 

ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 5.	 การตรวจสอบการบริหาร	(Management	Auditing)	เป็นการตรวจสอบการบรหิารงานด้านต่างๆ	ของ

องค์กร	ว่ามรีะบบการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการวางแผน	การควบคมุ	การประเมนิผลการปฏิบตังิานเกีย่วกับการบรหิาร

งบประมาณ	การบริหารทางการเงิน	การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน	รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง	ๆ	ที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร	ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 6.	 การตรวจสอบพิเศษ	 (Special	 Auditing)	 เป็นการตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หรอืกรณทีีม่กีารกระท�าทีส่่อไปในทางทจุรติ	ผดิกฎหมายหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัว่าจะมกีารกระท�าทีส่่อไปในทางทจุรติ

หรอืประพฤติมชิอบเกดิขึน้	เพือ่ให้ได้ข้อมลูเบือ้งต้นประกอบการพจิารณาด�าเนนิการของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรงต่อไป

	 งานของผูต้รวจสอบภายในมุง่ทีจ่ะค้นหาจุดอ่อนของระบบงาน	ว่ามจุีดใดท่ีเป็นช่องทางให้เกิดการร่ัวไหลหรอื

การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ	ล่าช้า	เป็นต้น	และพยายามหาทางแก้ไขให้ดีขึน้	การที่ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงาน

ดังกล่าวข้างต้นให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ	ผู้ตรวจสอบภายในจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดเป้าหมาย	 ทิศทาง	 ภารกิจ	 ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ	 เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

และการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ของส่วนราชการ

	 2.	 ตรวจสอบความถกูต้องและเชือ่ถอืได้ของข้อมลูต่างๆ	การปฏบิติังานของหน่วยงานและผลการด�าเนนิงาน

ตามแผนงาน	โครงการ	ตลอดจนการบริหารด้านต่างๆ	ขององค์กร

	 3.		 ประเมินผลการด�าเนินงานและการบริหารงาน	 รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการให้ค�าปรึกษา	

ความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด

	 4.	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดนิ	เพือ่ขอรับความคดิเห็น	ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแก้ไขงานตรวจสอบภายในอนัก่อให้เกดิมลูค่าเพิม่แก่องค์กร

6.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล

	 จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้	 (Knowledge	

Economy)	ท�าให้โรงงานไพ่ต้องตระหนักถึงความส�าคัญของ	“การบริหารจัดการคนในองค์กร”	มากยิ่งขึ้น	เนื่องจาก

การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส�าคัญต่อองค์กร	 เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

ในทางใดย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลท้ังสิ้น	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่	

“คุณภาพของคน”	ในองค์กรนั้นเอง

	 ดังนั้นโรงงานไพ่จึงได้เล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าว	 พร้อมด�าเนินแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างต่อเนื่อง	ภายใต้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	3	กลยุทธ์	ดังนี้

	 กลยุทธ์ที่	1	ยกระดับระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 กลยุทธ์ที่	2	พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน

	 กลยุทธ์ที่	3	ปรับปรุงหลักเกณฑ์และจัดท�าคู่มือด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

	 ภายใต้การด�าเนนิงานตามกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคลดงักล่าว	โรงงานไพ่จงึได้ให้ความส�าคญักบัการ

พัฒนาบุคลากร	 ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการท�างานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ซึ่งจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือวิสัยทัศน์ของโรงงานไพ่	 ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างต่อเนื่องโดยในปี	2557	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

		 1.	 ด�าเนินการทบทวนและจัดท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล	 มีการทบทวนเป้าหมาย	 

ตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 กลยุทธ์ขององค์กร	 ถ่ายทอดสู่ฝ่าย	 และส่วนงานลงสู่พนักงาน

โรงงานไพ่	เพือ่ให้ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลของโรงงานไพ่มีความเชือ่มโยงกบัแผนวสิาหกจิโรงงานไพ่	มกีารบรหิารจดัการ

ท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด	 และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการของ 

โรงงานไพ่บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่	
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	 2.	 ด�าเนนิการทบทวนสมรรถนะ	เพือ่ใช้ในการพฒันาพนกังานโรงงานไพ่	และได้ด�าเนนิการพัฒนาพนกังาน

โดยอิงสมรรถนะ	 (Competency	 Base)	 และมีการประเมินช่องว่างสมรรถนะ	 (Competency	Gap)	 ของพนักงาน 

เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นแผนการอบรมระยะยาวและแผนอบรมประจ�าปี	 2557	 เพื่อให้บุคลากรของโรงงานไพ่มีศักยภาพ

ตามมาตรฐานความสามารถของต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้ในสมรรถนะหลัก	 และสมรรถนะในงาน	 รวมทั้งมีพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานตามค่านิยม	CARDS

	 3.	 ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการท�างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมจัดท�าคู่มือด้านบริหาร

ทรพัยากรบคุคล	เพือ่ให้เป็นหลกัเกณฑ์การบริหารทรพัยากรบคุคลของโรงงานไพ่มมีาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล	และ

มีคู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จ�าเป็น	และสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง		 	

	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 Organization:	 LO)	 และการจัดการความรู้	 (Knowledge	 

Management:	KM)	 เพื่อส่งเสริมการให้พนักงานโรงงานไพ่แสวงหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง	เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	และพัฒนาทักษะ	โดยโรงงานไพ่ได้ด�าเนินการตามแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	อันเป็นเครื่องมือที่จะน�า

ไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด	 โดยได้มีกิจกรรมบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้ในปีงบประมาณ	

2557	ได้จัดกิจกรรมโครงการบล็อกเผยแพร่ความรู้	โรงงานไพ่	(Cards	Blog)	เพื่อส่งเสริมให้มีการเก็บความรู้หลักของ

โรงงานไพ่จากพนกังานโรงงานไพ่ท่ีมคีวามเชีย่วชาญในการท�างาน	หรอืมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการท�างาน	อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานใช้เครื่องมือ	ICT	ในการแลกเปลี่ยน	เรียนรู้	แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้

ที่เกิดประโยชน์ระหว่างพนักงาน	และระหว่างส่วนงาน	ต่อไป

6.5 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ	 มีหน้าที่ในการด�าเนินงานเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ต่างๆ	ของโรงงานไพ่ให้สามารถท�างานได้อย่างสะดวก	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีส่งูขึน้	เพือ่ตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่	 โดยส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร	ปีงบประมาณ	2557	–	2558	เป็นแนวทางในการด�าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว

วิสัยทัศน์

	 เป็นผู้น�าการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ใน	AEC	ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง

พันธกิจ

	 1.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

	 2.	 พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะการเข้าสู่	AEC
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วัตถุประสงค์ 

	 1.	 โรงงานไพ่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน

	 2.	 ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและหาความรู้ได้อย่างสะดวกและ

ทั่วถึง

	 3.	 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 โรงงานไพ่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

	 1.	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานไพ่

	 2.	 ขยายการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 3.	 เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

	 4.	 เร่งรัดการสร้างนวัตกรรม

ผลการด�าเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557

	 การด�าเนินงานด้านสารสนเทศปีงบประมาณ	 2557	 นั้นส่วนสารสนเทศได้มีการด�าเนินโครงการทั้งสิ้น	 

10	โครงการ	ดังนี้

	 1.	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อรองรับการด�าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องตาม	ระเบียบ	

และ	พ.ร.บ.	ต่างๆ

	 2.	 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์ต่อพ่วง

	 3.	 โครงการจัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์	เพื่อการใช้งานภายในโรงงานไพ่	

	 4.	 โครงการปรับปรุง	เพิ่มเติมระบบเครือข่ายภายใน	

	 5.	 โครงการดูแล	 บ�ารุงรักษา	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง	 และระบบ

เครือข่าย	เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 6.	 โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคล	 เพื่อสนับสนุน	 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของโรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	

	 7.	 โครงการพัฒนาระบบ	 IS	 (Information	 System)	 เพ่ือสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน	

	 8.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย	 ISO/IEC	

27001:2005	

	 9.	 โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายพื้นฐาน

	 10.	 โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
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6.6 การบริหารงานด้านการตลาด

	 โรงงานไพ่ได้ให้สทิธแิก่ผูร้บัประโยชน์หรือผู้รับสัมปทานในการซ้ือไพ่จากโรงงานไพ่เพ่ือน�าไปจ�าหน่ายแต่เพยีง

ผู้เดียว	โดยผู้รับประโยชน์	คือ	บริษัท	ซี.เอส.ไทย	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	ตามสัญญาเลขที่	1/2557	ระยะเวลา	2	ปี	นับตั้งแต่

วันที่	1	เมษายน	2557	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2559	ประกอบด้วย

	 1.	 ไพ่ตัวเล็ก	ได้แก่	ไพ่ไทย	ไพ่ผ่องจีนและไพ่จีนสี่สี	

	 2.	 ไพ่ป๊อก	ได้แก่	 ไพ่ป๊อกกระดาษ	ยี่ห้อ	VEGAS	รุ่น	V.G.333	ไพ่ป๊อกพลาสติก	ยี่ห้อ	VEGAS	รุ่น	V.G.	

SILVER	222	และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง	ยี่ห้อ	VEGAS	รุ่น	V.G.	Gold	111

	 โรงงานไพ่	ยังได้ด�าเนินการจ�าหน่ายไพ่ชนิดอื่นๆ	ได้แก่	ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่า	ยี่ห้อ	VEGAS	รุ่น	V.G.	666	

ไพ่ป๊อกพลาสตกิต้นทนุต�า่	ยีห้่อ	VEGAS	รุน่	V.G.	777	ซึง่ได้กระจายสนิค้าผ่านผูรั้บประโยชน์ไปยงัร้านค้าส่ง	ร้านค้าปลกี

ทั่วประเทศ	

	 นอกจากนีใ้นปีงบประมาณ	2557	คณะอนกุรรมการพฒันาธรุกจิและการตลาดได้เหน็ชอบให้มกีารผลติและ

จ�าหน่ายไพ่ที่ระลึก	 ได้แก่	 ไพ่ป๊อกกระดาษเพ่ือการท่องเที่ยว	 โดยมีส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการจ�าหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าตั้งแต่ปีงบประมาณ	2557	เป็นต้นมา

	 ส�าหรับสิ่งพิมพ์	 โรงงานไพ่ได้ด�าเนินงานด้านการตลาดเองโดยการหาลูกค้างานพิมพ์	 อยู่ในความรับผิดชอบ

ของส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด	

ผลการด�าเนินงานด้านการตลาด ประจ�าปีงบประมาณ 2557

	 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด	 เป็นผู้รับผิดชอบและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการตลาด	

ประจ�าปีงบประมาณ	2557	ของโรงงานไพ่	โดยมีผลการด�าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 โครงการจ�าหน่ายไพ่ป๊อกกระดาษเพื่อการท่องเที่ยว	มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการสร้างรายได้จากการ

จ�าหน่ายไพ่ที่ระลึกให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ	และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าของโรงงานไพ่	ซึ่งผลการด�าเนินงาน	โรงงานไพ่

สามารถมีช่องทางการกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 เช่น	 บุคคลทั่วไป	 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่	และบริษัทน�าเที่ยวพื้นที่ถนนข้าวสาร	เป็นต้น

	 2.	 โครงการส�ารวจความต้องการลูกค้าสิ่งพิมพ์	มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ ่

เพิม่ช่องทางในการให้บรกิารลกูค้ารายใหม่	ส�ารวจความต้องการของลูกค้าจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ	

เพื่อรับทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะต่างๆ	 จากการใช้บริการธุรกิจงานพิมพ์และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่โรงงานไพ่	 โดยมี 

ผลการด�าเนินงานส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 3.	 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจระหว่างโรงงานไพ่กับโรงพิมพ์ต�ารวจ	 (Synergy)	 

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแลกเปลีย่นตลาดสิง่พมิพ์ท่ัวไปตามศกัยภาพท่ีแต่ละองค์กรมเีคร่ืองมอืเฉพาะด้าน 

เพิ่มปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรเพิ่มและเพื่อเพิ่มทักษะโดยการฝึกอบรมร่วมกัน

ให้มีความช�านาญด้านการผลิตสิ่งพิมพ์	ซึ่งได้ด�าเนินงานตามกิจกรรมส�าเร็จตามเป้าหมาย	ดังนี้	

	 	 1)	 การส่งงานผลิตสิ่งพิมพ์	 คือ	 งานก่อนพิมพ์,	 งานพิมพ์	 และงานหลังพิมพ์	 โดยผ่านช่องทาง 

การผลิตสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น	
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	 	 2)		 การอบรมให้ความรู้หรือบุคลากรผู้ที่มีความช�านาญด้านการผลิตสิ่งพิมพ์	

	 	 3)		 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างโรงงานไพ่กับโรงพิมพ์ต�ารวจ	

	 	 4)		 การส่งงานในการท�าแม่พิมพ์	

	 4.	 โครงการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไพ่	 พ.ศ.	 2486	 มีวัตถุประสงค ์

เพือ่บริการความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและร้านค้าผู้จ�าหน่ายไพ่ได้รบัทราบผลิตภณัฑ์ของโรงงานไพ่	และสร้างตราสินค้าของ

โรงงานไพ่ให้เป็นที่รู้จัก	และเพื่อสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไพ่แก่ผู้จ�าหน่ายและประชาชนทั่วไป	

ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ	 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการความรู้แก่

ประชาชนให้ปฏิบัติตาม	พระราชบัญญัติไพ่	พ.ศ.	2486	ระหว่างวันที่	 18	–	20	ธันวาคม	2556	ณ	พื้นที่	 จ.ราชบุรี	

จ.กาญจนบุรี	จ.สุพรรณบุรี	จ.อุทัยธานี	จ.ลพบุรี	และ	จ.สระบุรี	โดยมีผลการด�าเนินงานส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 5.	 โครงการส�ารวจตลาดไพ่ร่วมกบัผูร้บัประโยชน์	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างฐานข้อมลูของร้านค้าส่งในพ้ืนที่	

ที่ก�าหนดพร้อมทราบยอดการจ�าหน่าย	 เพื่อทราบพฤติกรรมการจ�าหน่ายของร้านค้าส่งที่จ�าหน่ายสินค้าไพ่	 และเพ่ือ

ทราบวิธี	ขั้นตอนและช่องทางการจ�าหน่ายของร้านค้าส่ง	ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนา

ธุรกิจและการตลาดลงพื้นที่จัดกิจกรรมส�ารวจตลาดไพ่ร่วมกับผู้รับประโยชน์	ระหว่างวันที่	18	–	20	ธันวาคม	2556	 

ณ	พื้นที่	จ.ราชบุรี	จ.กาญจนบุรี	จ.สุพรรณบุรี	จ.อุทัยธานี	จ.ลพบุรี	และ	จ.สระบุรี	โดยมีผลการด�าเนินงานส�าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 6.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวด้านการตลาด	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและ

การตลาดของโรงงานไพ่มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการท�าหน้าที่ด้านการจ�าหน่ายไพ่	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ

เจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการท�างานด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้า	 และเพื่อให้สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอันจะเป็นปัจจัยส�าคัญน�าไปสู่ความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและ

การตลาดได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ	

	 	 1)		 เทคนิคการขายสินค้าร้านค้าส่ง	

	 	 2)		 Social	Media	Marketing	Strategy	

	 	 3)		 AEC	กับการบริหารจัดการ	Logistic



2
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

หมวดที่
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1. รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

	 คณะกรรมการโรงงานไพ่ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่	 เป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ	 มีการก�ากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม	 โปร่งใส	 เป็นธรรมและ 

ตรวจสอบได้	ตามหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองโรงงานไพ่ 

ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นด้านการด�าเนินงานโดยน�าหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ

ทีด่	ี6	ประการ	ได้แก่	ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าท่ี	ความส�านึกในหน้าทีด้่วยขดีความสามารถและประสทิธภิาพ

ที่เพียงพอ	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถ 

ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย	การสร้างมลูค่าเพิม่แก่กจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน

	 2.	 การก�าหนดวสิยัทศัน์	กลยทุธ์	นโยบายและแผนงานท่ีส�าคญัของโรงงานไพ่จะพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่งและ

วางแนวทางการบริหารจดัการทีม่คีวามเหมาะสม	รวมท้ังด�าเนนิการตามระบบการควบคุมภายในเพือ่ให้ม่ันใจว่าระบบบญัช ี

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

	 3.	 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้น�าและต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม

	 4.	 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

ด้วยความโปร่งใส	เพียงพอ	เชื่อถือได้และทันเวลา	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

	 5.	 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร	 เพ่ือให้ทั้ง

กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานได้เข้าใจในหลกัการของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างถ่องแท้และสามารถน�าไปปฏบัิติ

ใช้ได้	 	

	 6.	 จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผลตนเอง 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

	 โรงงานไพ่ตระหนกัถงึความส�าคญัและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิควบคู่

กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ือให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	จึงก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนี้

	 1.	 ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	

ตระหนักต่อผู้บริโภค	สังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 2.	 ส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 ปฏิบัติงานและด�าเนิน

กิจกรรมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	
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	 3.	 ให้ความส�าคัญในด้านอาชีวอนามัย	และความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน

	 4.	 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนส่งเสริมองค์กรอื่นที่มีภารกิจ

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 5.	 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้	 และทักษะการปฏิบัติงาน	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ตลอดจนรณรงค ์

ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

	 การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย	 อธิบดีกรม
สรรพสามิต	หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต	เป็นประธานกรรมการ	ที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�านวน	3	คน	เป็นรองประธานกรรมการ	ผู้แทนกระทรวง
การคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ	ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง	และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นกรรมการ	แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ�านวนไม่เกินสิบเอ็ดคน	กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและ
ถอดถอน

2. อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2535	 ข้อ	 17	 
ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของโรงงานไพ่อ�านาจหน้าที ่
และความรับผิดชอบนั้น	รวมไปถึง
	 1.	 วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่างๆ	ของโรงงานไพ่
	 2.	 ก�าหนดจ�านวน	ต�าแหน่ง	อัตราเงินเดือน	ค่าจ้างและเงินอื่นๆ	ของพนักงานและลูกจ้าง
	 3.	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ	 การแต่งตั้ง	 การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง	 การถอดถอนระเบียบวินัย	
การลงโทษและการอุทธรณ์ลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
	 4.	 ก�าหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
	 5.	 วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
	 6.	 วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน	การสั่งจ้าง	สั่งซื้อ	การสั่งตัดบัญชี	พัสดุหรือทรัพย์สินและการท�าสัญญา
ผูกพันต่างๆ	ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่
	 7.	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ	เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	ค่าเช่าที่พัก	ค่าท�างานล่วงเวลา	เบี้ยประชุม
และการจ่ายเงินอื่นๆ
	 8.	 วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
	 9.	 วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่
	 10.	 พจิารณาปัญหาต่างๆ	ทีผู่อ้�านวยการน�าเสนอหารอืโดยให้ค�าวินจิฉยัตัดสินปัญหานัน้หรอืให้ความเห็นชอบ
	 11.	 พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการด�าเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายก�าหนดไว้
	 12.	 วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นๆ	ของโรงงานไพ่

	 13.	 กระท�าการอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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1.3 การแต่งตั้งและอ�านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง
 โดยคณะกรรมการโรงงานไพ่

	 คณะกรรมการโรงงานไพ่	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ	 เพ่ือท�าหน้าท่ีตามที่ได้รับ 

มอบหมายตามรายละเอียด	ดังนี้

คณะกรรมกำรโรงงำนไพ่

คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ่

	 ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่	 51/2557	ลงวันที่	 29	สิงหาคม	2557	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในโรงงานไพ่	ประกอบด้วย

	 1.	 นางสมณีย์		มงคลโภชน์	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	 นางชนาทิพย์		วีระสืบพงศ์	 รองประธานอนุกรรมการ

	 3.	 นางสาวบุษรา		ทองโผ	 อนุกรรมการ

	 4.	 นายอนุพันธ์		บุณโยดม	 อนุกรรมการ

	 5.	 นางมณี		วงษ์วิโรจน์	 เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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	 ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

	 2.	 อนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ	โรงงานไพ่

	 3.	 พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

	 4.	 ก�ากับดูแล	การด�าเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งคัดเลือก

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรมาจัดท�าแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม

	 5.	 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค ์กรรายไตรมาส 

ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่	และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่

	 6.	 เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่

	 ค�าส่ังโรงงานไพ่ท่ี	 43/2557	 ลงวันท่ี	 29	 สิงหาคม	 2557	 เรื่อง	 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

รัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่	ประกอบด้วย

	 1.	 นายวงศ์สกุล		กิตติพรหมวงศ์	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นางสาวไพลินรัตน์		สุพรรณรัตน์	 กรรมการ

	 3.	 นางสาวขนิษฐา		ประสารสุข	 กรรมการ

	 4.	 นางพรรณรัตน์		ชัยพรหมนฤภัย	 เลขานุการคณะกรรมการ

	 ให้คณะกรรมการมหีน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบภายในรฐัวิสาหกิจ

3. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)

	 ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่	 49/2557	ลงวันที่	 29	สิงหาคม	2557	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี	(CG)	และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม	(CSR)	ประกอบด้วย

	 1.	 นางชนาทิพย์		วีระสืบพงศ์	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	 นางสาวสุจิตรา		เลาหวัฒนภิญโญ	 รองประธานอนุกรรมการ

	 3.	 นายธีระพันธ์		นิตย์วิบูลย์	 อนุกรรมการ

	 4.	 นางสาววิมลรัตน์		บุณโยดม	 เลขานุการคณะอนุกรรมการ

	 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่	ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (CG)	 และ 

การแสดงความรับผิดชอบทางสังคม	(CSR)	ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ

	 2.	 ติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (CG)	 และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม	

(CSR)

	 3.	 รายงานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)	และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม	

(CSR)	ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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4. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

	 ค�าสั่งโรงงานไพ่ท่ี	 50/2557	 ลงวันที่	 29	 สิงหาคม	 2557	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
การตลาด	ประกอบด้วย
	 1.	 นางสาวไพลินรัตน์		สุพรรณรัตน์	 ประธานอนุกรรมการ
	 2.	 นายธรรมศักดิ์		ลออเอี่ยม	 รองประธานอนุกรรมการ
	 3.	 นางสมณีย์		มงคลโภชน์	 อนุกรรมการ
	 4.	 นายอนุพันธ์		บุณโยดม	 อนุกรรมการ
	 5.	 นายกนิษฐ์		ศิริวัฒน์	 อนุกรรมการ
	 6.	 นายพัทธ์		ทันนิเทศ	 เลขานุการคณะอนุกรรมการ
	 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่	ดังนี้
	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	ทิศทางและนโยบายในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 2.	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าและพิจารณาประเด็นต่างๆ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่ได ้
ก�าหนดไว้บรรลุเป้าหมาย
	 3.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทิศทางและ
นโยบายตามที่ก�าหนดและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
	 4.	 รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อ	1	2	และ	3	ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

5. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย

	 ค�าสัง่โรงงานไพ่ที	่42/2557	ลงวนัที	่29	สิงหาคม	2557	เร่ือง	แต่งต้ังคณะอนกุรรมการควบคมุดูแลสถานการณ์
ไพ่ผิดกฎหมาย	ประกอบด้วย
	 1.	 นายจุมพล		ริมสาคร	 	 ประธานอนุกรรมการ
	 2.	 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบป้องกัน		 อนุกรรมการ
		 	 และปราบปราม	กรมสรรพสามิต	
	 3.	 นายศุภนิตย์		เศวตวัฒนา	 	 อนุกรรมการ
	 4.	 นายธีระพันธ์		นิตย์วิบูลย์	 	 อนุกรรมการ
	 5.	 นางสาววชิราภรณ์		เพ่งบุญ	 	 เลขานุการคณะอนุกรรมการ
	 ให้คณะอนกุรรมการมหีน้าทีค่วบคมุดแูลสถานการณ์ไพ่ผดิกฎหมายทุกชนดิเพือ่เป็นแหล่งข้อมลูในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์การท�างานของโรงงานไพ่ที่เหมาะสมต่อไป
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6. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ

	 ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่	 48/2557	 ลงวันที่	 29	 สิงหาคม	 2557	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ	ประกอบด้วย
	 1.	 นางสาวสุจิตรา		เลาหวัฒนภิญโญ	 ประธานอนุกรรมการ
	 2.	 นางสาวขนิษฐา		ประสารสุข	 รองประธานอนุกรรมการ
	 3.	 นายอนุพันธ์		บุณโยดม	 อนุกรรมการ
	 4.	 นายพานิช		หมู่ศิริ	 อนุกรรมการ
	 5.	 นายสมภพ		สุขประสงค์	 เลขานุการคณะอนุกรรมการ

	 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่	ดังนี้

	 1.	 พิจารณาก�าหนดแนวทาง	นโยบาย	และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ

	 2.	 บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง	นโยบาย	 และแผนงานท่ีก�าหนดตาม

ข้อ	1

	 3.	 รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อ	1	และ	2	ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

7. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่	 40/2557	 ลงวันที่	 29	 สิงหาคม	 2557	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	ประกอบด้วย

	 1.	 นายธรรมศักดิ์		ลออเอี่ยม	 ประธานอนุกรรมการ
	 2.	 นางสมณีย์		มงคลโภชน์	 รองประธานอนุกรรมการ
	 3.	 นางสาวไพลินรัตน์		สุพรรณรัตน์	 อนุกรรมการ
	 4.	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	 อนุกรรมการ
		 		 กรมสรรพสามิตหรือผู้แทน
	 5.	 นางมณี		วงษ์วิโรจน์	 อนุกรรมการ

	 6.	 นางมนัสวี		ไชยกาญจน์	 เลขานุการคณะอนุกรรมการ

	 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่	ดังนี้

	 1.	 พิจารณาก�าหนดแนวทาง	นโยบาย	และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 2.	 บรหิารจดัการและตดิตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง	นโยบายและแผนงานทีก่�าหนดตามข้อ	1

	 3.	 รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อ	1	และ	2	ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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8. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

	 ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่	41/2557	ลงวันที่	29	สิงหาคม	2557	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ

ระเบียบ	ประกอบด้วย

	 1.	 นายวงศ์สกุล		กิตติพรหมวงศ์	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	 นายจุมพล		ริมสาคร	 รองประธานอนุกรรมการ

	 3.	 นายอนุพันธ์		บุณโยดม	 อนุกรรมการ

	 4.	 นายวันชัย		ตั้งวิจิตร	 อนุกรรมการ

	 5.	 นางเสาวรส		ริมสาคร	 อนุกรรมการ

	 6.	 นางมนัสวี		ไชยกาญจน์	 เลขานุการคณะอนุกรรมการ

		 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่	ดังนี้

	 1.	 พจิารณาและกลัน่กรองกฎหมาย	ระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานตามนโยบาย

ของโรงงานไพ่	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 2.	 ให้ค�าปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

ของโรงงานไพ่
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1.4 การประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
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1)	นายจุมพล	ริมสาคร 13/13 12/12 11/11

2)	นายธรรมศักดิ์	ลออเอี่ยม 13/13 10/10 12/12

3)	นางสมณีย์	มงคลโภชน์ 13/13 12/12 8/10 12/12

4)	นางสาวสุจิตรา	เลาหวัฒนภิญโญ 10/13 12/12 13/13

5)	นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	(1) 11/13 8/8 11/11

6)	นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ์	(2) 2/2 1/1 1/1

7)	นางสาวไพลินรัตน์	สุพรรณรัตน์	(3) 2/2 1/1 1/1 1/1

8)	นายธีระพันธ์	นิตย์วิบูลย์ 13/13 13/13 12/12

กรรมการที่ออกระหว่างปี

นายอัษฎางค์	ศรีศุภรพันธ์	(4) 11/11 10/12 11/11

นายพิเชษฐ์	บุญยภักดี	(5) 11/11 7/7 10/12

พลโทสมชาย	ชัยวณิชยา	(6) 11/11 10/10 9/9

นายปัณณวัฒน์	นาคมูล	(7) 10/11 7/7 4/8

นางสาวขนิษฐา	ประสารสุข	(8) 0/1 0/1 0/1

หมายเหตุ

 ⇨	ตัวเลขในตารางหมายถึง	จ�านวนครั้งที่มาประชุม/จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�าแหน่ง

 ⇨	 (1)	(2)	(3)	รับต�าแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่	22	กรกฎาคม	2557	โดย	(1)	รับต�าแหน่งเป็นวาระ	2

 ⇨	 (4)	(5)	(6)	(7)	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2557

 ⇨	 (8)	รับต�าแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่	22	กรกฎาคม	2557	และลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	

	 	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2557
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1.5 ค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
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1)	นายจุมพล	ริมสาคร 90,000 144,000 90,000 60,750

2)	นายธรรมศักดิ์	ลออเอี่ยม 81,000 72,000 75,000 90,000

3)	นางสมณีย์	มงคลโภชน์ 81,000 72,000 90,000 72,000

4)	นางสาวสุจิตรา	เลาหวัฒนภิญโญ 60,750 72,000 82,500 81,750

5)	นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	(1) 66,000 72,000 90,000 82,500

6)	นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ์	(2) 12,000 12,000 6,750 7,500

7)	นางสาวไพลินรัตน์	สุพรรณรัตน์	(3) 12,000 12,000 12,000 - 6,750

8)	นายธีระพันธ์	นิตย์วิบูลย์ 72,000 72,000 66,000 72,000

กรรมการที่ออกระหว่างปี

นายอัษฎางค์	ศรีศุภรพันธ์	(4) 60,000 60,000 60,000 54,000

นายพิเชษฐ์	บุญยภักดี	(5) 60,000 60,000 60,000 60,000

พลโทสมชาย	ชัยวณิชยา	(6) 60,000 60,000 66,000 48,000

นายปัณณวัฒน์	นาคมูล	(7) 60,000 60,000 60,000 24,000

นางสาวขนิษฐา	ประสารสุข	(8) - -

หมายเหตุ 

 ⇨	ตัวเลขในตารางหมายถึง	จ�านวนครั้งที่มาประชุม/จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�าแหน่ง

 ⇨	 (1)	(2)	(3)	รับต�าแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่	22	กรกฎาคม	2557	โดย	(1)	รับต�าแหน่งเป็นวาระ	2

 ⇨	 (4)	(5)	(6)	(7)	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2557

 ⇨	 (8)	รับต�าแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่	22	กรกฎาคม	2557	และลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	

	 	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2557
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1.6 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ่

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 13	 พฤษภาคม	 2523	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดประโยชน์ตอบแทน 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้

1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ 

	 การจ่ายเบีย้กรรมการรายเดอืนของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิให้รัฐวสิาหกจิจ่ายเบีย้กรรมการเป็นรายเดือน

ได้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้ที่มาร่วมประชุมเท่านั้น	 กรรมการ

รัฐวิสาหกิจใดที่ไม่มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจ�าเดือนหรือไม่มาร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งดจ่ายเบี้ยกรรมการส�าหรับเดือนนั้น

2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

	 การจ่ายเงินโบนัสตามจ�านวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งและการจ่ายเงินโบนัส

กรรมการต้องไม่เกินคนละ	60,000	บาทต่อปี	 ส�าหรับประธานกรรมการให้ได้เพิ่มสูงกว่ากรรมการ	อีก	1	 ใน	4	ของ

จ�านวนที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีก	1	ใน	8	ของจ�านวนที่กรรมการได้รับ 

ในกรณีที่มีโบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในก�าไรสะสม

	 *ปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ

	 1.	 กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�าไรสุทธิตั้งแต่	 100	 ล้านบาท	 ลงมาให้ถือปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายโบนัสกรรมการ

รัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม

	 2.	 กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�าไรสุทธิมากกว่า	100	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	300	ล้านบาท	ให้กรรมการได้รับโบนัส

เพิ่มอีกคนละ	5,000	บาท

	 3.	 กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�าไรสุทธิมากกว่า	300	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	500	ล้านบาท	ให้กรรมการได้รับโบนัส

เพิ่มอีกคนละ	10,000	บาท	

	 การจ่ายเงนิโบนสักรรมการรฐัวสิาหกจิถ้าในปีบญัชขีองรฐัวสิาหกจิใดกรรมการรฐัวสิาหกจินัน้ขาดการประชมุ

เกินกว่า	3	เดือน	ให้จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 1.	 ขาดการประชุมเกินกว่า	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	6	เดือน	ให้จ่ายโบนัสลดลง	25	%

	 2.	 ขาดการประชุมเกินกว่า	6	เดือน	แต่ไม่เกิน	9	เดือน	ให้จ่ายโบนัสลดลง	50	%

	 3.	 ขาดการประชุมเกินกว่า	9	เดือนขึ้นไป	ให้จ่ายโบนัสลดลง	75	%

1.7 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

		 โรงงานไพ่จ่ายค่าตอบแทนให้กบัระดบัผูบ้ริหาร	หวัหน้าฝ่ายอ�านวยการ	หวัหน้าฝ่ายผลติไพ่	รองผูอ้�านวยการ	

ผู้อ�านวยการ	โดยจ่ายเงินเดือน	โบนัส	ดังนี้

	 ปี	2555	 	 รวมเงิน		 5,250,200.00	บาท

	 ปี	2556	 	 รวมเงิน		 5,576,939.60	บาท

	 ปี	2557	 	 รวมเงิน		 5,718,357.20	บาท
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1.8 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 การท�างานใดๆ	ขององค์กรอาจเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	เกิดขึ้น	กล่าวคือ 

ผลประโยชน์ของพนักงานขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์กับผลประโยชน์ขององค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholders)	 

อื่นๆ	และเนื่องจากพนักงานมีหน้าที่ซื่อสัตย์	ภักดีต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(Duty	of	Loyalty)	ดังนั้น	จึงสมควร

ก�าหนดหลักปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข	กรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ชัดเจน	 เพื่อให้พนักงานทราบและ

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	เพื่อป้องกันปัญหาและความเสื่อมเสียทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการท�างานหรือท�า

หน้าที่ของพนักงานในกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือในกรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน

	 โรงงานไพ่	กรมสรรพสามติเหน็ว่าปัญหานีม้าจากเร่ืองอ�านาจในการจัดสรรทรัพยากร	และการก�ากบัควบคุม

กิจการเป็นแรงจูงใจให้เกิด	แนวทางการแก้ปัญหาจะประกอบด้วย	3	ส่วนดังนี้

	 1.	 การสร้างวัฒนธรรมความคิดเพื่อสร้างความรู้	 ความตระหนักในประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

เช่น	 การศึกษาเชิงวัฒนธรรม	 และเชิงจริยธรรม	 เพื่อก�าหนดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ตามระดับความ

รุนแรงของความขัดแย้ง	เพื่อเป็นแนวทางว่าการกระท�าประเภทใดเป็นการกระท�าต้องห้าม	อะไรพอยอมรับได้	เป็นต้น

	 2.	 การปฏิรูปองค์กรที่รับผิดชอบเพ่ือลดหรือจ�ากัดขอบเขตอ�านาจ	 เพิ่มทรัพยากรและระบบจัดการ	 เช่น	

การแบ่งอ�านาจ	และภาระหน้าทีร่ะหว่างหน่วยงานทีร่บัผดิชอบนโยบายป้องกัน	และขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	

	 3.	 มาตรการและเครื่องมือเพื่อลดแรงจูงใจและวางแนวทางปฏิบัติ	เช่น

	 	 -	 ก�าหนดความหมายทีช่ดัเจนและจ�าแนกการกระท�าทีเ่ข้าข่ายการมส่ีวนได้ส่วนเสยี	ตามระดบัความ

รุนแรงของปัญหา	เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของพนักงานในหน่วยงานทุกประเภท

	 	 -	 การจ�าแนกประเภทข้อมลูและเปิดเผยข้อมูลของผูม้อี�านาจ	และข้อมลูการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

	 	 -	 การปรับปรุงความลักลั่นของกฎหมายที่บังคับใช้กับองค์กร/ช่องโหว่ของกฎหมาย

	 	 -	 การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ

	 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปด้วยความซื่อตรง	

เปิดเผยและรักษาภาพพจน์ที่ดีของโรงงานไพ่	และเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. รายงานทางการเงิน

2.1 รายงานผู้สอบบัญชี
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2.2 สรุปข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 หน่วย	:	บาท

  หมายเหตุ	 2557	 2556
	 สินทรัพย์	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสด	รายการเทียบเท่าเงินสด	 5.1	 327,744,125.67	 408,142,888.29 

	 เงินลงทุนชั่วคราว	 5.2	 29,263,859.33		 68,668,109.21 

	 ลูกหนี้การค้า	 5.3	 13,781,505.00		 28,326,575.04 

	 ลูกหนี้เงินยืม	 	 46,575.00		 125,000.00 

	 ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนด	 	 33,402.57		 123,796.49 

	 สินค้าคงเหลือ	 5.4	 65,843,686.76		 65,916,592.91 

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 5.5	 1,547,042.66		 2,059,361.18 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 438,260,196.99		 573,362,323.12 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

	 ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	-	สุทธิ	 5.6	 147,733,209.71		 119,664,362.97 

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 5.7	 29,511,499.10		 27,744,830.72	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 177,244,708.81	 147,409,193.69 

รวมสินทรัพย์	 	 615,504,905.80		 720,771,516.81 

         

หมายเหตุ	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 หน่วย	:	บาท

  หมายเหตุ	 2557	 2556
	 หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน     

	 เจ้าหนี้การค้า	 	 4,083,141.40	 - 

	 รายได้รอการรับรู้	 	 88,586.97		 100,570.99 

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 15,194,125.97		 17,901,675.60 

	 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่รอรับรู้	 5.8	 8,400,000.00		 8,400,000.00	

	 เจ้าหนี้	-	กรมสรรพากร	 	 1,155,090.31		 1,950,404.01 

	 เงินค้างน�าส่งคลัง	 5.9	 120,000,000.00		 244,450,000.00	

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 3,235,142.43		 8,073,981.10 

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 152,156,087.08		 280,876,631.70 

	 กองทุนบ�าเหน็จ	 5.10	 49,910,750.00		 47,825,960.00 

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 5.11	 18,436,157.00		 18,430,147.00 

	 รวมหนี้สิน	 	 220,502,994.08		 347,132,738.70

ส่วนของทุน     

	 ทุน	 	 253,794.23		 253,794.23 

	 ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	 	 394,748,117.49		 373,384,983.88 

รวมส่วนของทุน	 	 395,001,911.72		 373,638,778.11 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน	 	 615,504,905.80		 720,771,516.81	

        

หมายเหตุ	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
 หน่วย	:	บาท

  หมายเหตุ	 2557	 2556

รายได้จากการขายและการให้บริการ    

	 รายได้จากการขายไพ่	 	 317,976,060.00	 382,886,360.84

	 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	 	 42,034,601.41	 34,906,295.32

	 รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ	 	 747.66	 448,598.13

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	 	 360,011,409.07	 418,241,254.29

ต้นทุนขาย	และการให้บริการ     

	 งานผลิตไพ่	 5.12.1	 131,135,299.42	 159,349,438.30

	 งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	 5.12.2	 19,319,578.87	 18,556,457.97

	 งานรับจ้างประทับตราไพ่	 	 -		 72,000.00

รวมต้นทุนขาย	และการให้บริการ	 	 150,454,878.29	 177,977,896.27

ก�าไรขั้นต้น	 	 209,556,530.78	 240,263,358.02

รายได้อื่น     

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 5,954,594.56	 9,925,423.03

	 รายได้อื่น	ๆ	 	 591,855.21	 1,474,294.62

	 รวมรายได้อื่น	 	 6,546,449.77	 11,399,717.65

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย	 	 216,102,980.55	 251,663,075.67

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 5.12.3	 74,539,846.94	 75,347,674.45

ก�าไรสุทธิ	 5.13	 141,563,133.61	 176,315,401.22

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 -		 -	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 	 141,563,133.61	 176,315,401.22

         

หมายเหตุ	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
	 หน่วย	:	บาท

  ทุน	 ก�าไรสะสม	 รวม  
	 	 	 ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2555	 253,794.23	 349,069,582.66		 349,323,376.89		

	 ปี	2556	น�าส่งคลัง	ครั้งที่	1	 	 (71,550,000.00)	 (71,550,000.00) 

	 เงินค้างน�าส่งคลังปี	2556	 	 (80,450,000.00)	 (80,450,000.00) 

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด	 -		 176,315,401.22		 176,315,401.22	 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556	 253,794.23	 373,384,983.88		 373,638,778.11	 

     

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556	 253,794.23	 373,384,983.88		 373,638,778.11		

	 ปี	2556	น�าส่งคลังเพิ่มเติม	 -		 (200,000.00)	 (200,000.00)	

	 เงินค้างน�าส่งคลังปี	2557	 	 (120,000,000.00)	 (120,000,000.00)	

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด	 -		 141,563,133.61		 141,563,133.61		

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	 253,794.23	 394,748,117.49		 395,001,911.72	 

หมายเหตุ	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	



รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต64

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
 หน่วย	:	บาท

   2557	 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
	 ก�าไรสุทธิ	 	 141,563,133.61		 176,315,401.22	
	 รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสด	 	 	 	
	 รับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	 	 	
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 23,033,004.47		 14,634,119.36 
	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 	 (392,668.00)	 (104,990.00)
	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 	 164,203,470.08		 190,844,530.58 
	 และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 	 	
	 	 ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)	 	 14,545,070.04		 (17,578,871.64)
	 	 ลูกหนี้เงินยืมลดลง(เพิ่มขึ้น)	 	 78,425.00		 (125,000.00)
	 	 ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดลดลง	 	 90,393.92		 1,413,950.78	
	 	 สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)	 	 72,906.15		 (3,228,123.64)
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)	 	 (512,318.52)	 (674,973.47)
	 	 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	 	 4,083,141.40		 (21,086,114.49)
	 	 รายได้รอการรับรู้(ลดลง)	 	 (11,984.02)	 (11,984.04)
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง)เพิ่มขึ้น	 	 (2,707,549.63)	 528,756.17 
	 	 เจ้าหนี้	-	กรมสรรพากร(ลดลง)เพิ่มขึ้น	 	 	(795,313.70)	 1,659,932.38	
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น	 	 (4,838,838.67)	 3,136,408.51	
	 	 กองทุนบ�าเหน็จเพิ่มขึ้น	 	 2,084,790.00		 1,681,060.00 
	 	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	 	 	6,010.00		 6,047,102.00	
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 177,322,839.09		 162,606,673.14 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	     
	 เงินสด(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว	 	 39,404,249.88		 (17,398,123.73)
	 เงินสดจ่ายลงทุนในที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 	 (46,902,217.85)	 (14,053,354.93)
	 เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (5,966,303.74)	 (18,242,996.17)
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 	 392,670.00		 	105,000.00	
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	 	 (13,071,601.71)	 (49,589,474.83)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	 เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	 	 (244,650,000.00)	 (71,550,000.00)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (244,650,000.00)	 (71,550,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(ลดลง)	เพิ่มขึ้นสุทธิ	 	 	(80,398,762.62)	 41,467,198.31 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	 	 408,142,888.29		 366,675,689.98 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	 	 	327,744,125.67		 408,142,888.29 

       

หมายเหตุ	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	
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2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557)

1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งและทุน

	 กระทรวงการคลังเห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งโรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็น

นิติบุคคลขึ้นเมื่อวันที่	 26	ธันวาคม	2534	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่	พุทธศักราช	2486	และ

รบัจ้างพมิพ์สิง่พมิพ์ทุกชนดิ	เพือ่หารายได้ให้รฐัและด�าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วข้องหรอืต่อเนือ่งกนัหรอืเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ดังกล่าวข้างต้น	โดยให้โอนเงินทนุ	สนิทรพัย์และหนีส้นิต่างๆ	ของเงนิทนุค่าท�าไพ่	กรมสรรพสามติ	ซึง่ด�าเนนิการอยูก่่อน

หรอืทีก่รมสรรพสามติถอืครองไว้เพือ่น�าเงนิทนุค่าท�าไพ่มาเป็นของโรงงานไพ่ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการ

จัดตั้งโรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	พ.ศ.	2535	และให้ใช้ประโยชน์จากตัวอาคารของกรมสรรพสามิตที่ใช้อยู่เดิมเพื่อเป็น

ที่ท�าการของโรงงานไพ่พร้อมทั้งให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของเงินทุนค่าท�าไพ่ที่ด�าเนินการอยู่ก่อนมาเป็น

พนักงานและลูกจ้างของโรงงานไพ่

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

	 2.1	 โรงงานไพ่ได้จัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	 

พ.ศ.	2543	แสดงรายการตามมาตรฐานการบัญช	ีฉบับที	่1	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	การน�าเสนองบการเงนิ	และประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554	ลงวันที่	28	กันยายน	2554

	 2.2	 งบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่30	กนัยายน	2556	ได้รวมงบการเงินของกองทุนบ�าเหนจ็	(ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ	5.10)	มารวมไว้ในงบการเงนิของโรงงานไพ่	โดยตดัยอดคงค้างและรายการระหว่างกนัทีม่นียัส�าคัญ

ออกแล้ว

	 2.3	 รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	และสิ้นสุดวันที่	30	กันยายนของแต่ละปี	

3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

ตามมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงนิ

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้
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	 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี	 	 วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2555)	 การน�าเสนองบการเงิน	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2555)	 งบกระแสเงินสด	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	12	 (ปรับปรุง	2555)	 ภาษีเงินได้	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	17	 (ปรับปรุง	2555)	 สัญญาเช่า	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	18	 (ปรับปรุง	2555)	 รายได้	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	19	 (ปรับปรุง	2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	21		 (ปรับปรุง	2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	 1	มกราคม	2557

	 	 เงินตราต่างประเทศ	

ฉบับที่	24	 (ปรับปรุง	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	28	 (ปรับปรุง	2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	31	 (ปรับปรุง	2555)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	34	 (ปรับปรุง	2555)	 งบการเงินระหว่างกาล	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	36	 (ปรับปรุง	2555)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	38	 (ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 1	มกราคม	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	2	 (ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	3	 (ปรับปรุง	2555)	 การรวมธุรกิจ	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	4	 	 สัญญาประกันภัย	 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	5	 (ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ	 1	มกราคม	2557

	 	 การด�าเนินงานที่ยกเลิก	

ฉบับที่	8	 (ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานด�าเนินงาน	 1	มกราคม	2557

	 ผู้บริหารโรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	ได้พิจารณาแล้วไม่ปรากฏผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นสาระส�าคัญกับ

งบการเงินจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นต่องบการเงินของโรงงานไพ	่ 

กรมสรรพสามิต
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	 การรับรู้รายได้

	 	 4.1.1	 รายได้จากการขาย	รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว

	 	 4.1.2	 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน	รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างแล้ว

	 	 4.1.3	 รายได้จากการรับจ้างประทับตราไพ่	รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว

	 	 4.1.4	 รายได้ดอกเบ้ีย	 รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

	 	 	 	 ของสินทรัพย์

	 4.2	 ค่าใช้จ่ายในการผลิต	ปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นตามอัตรา	ดังนี้

	 	 1.	 ค่าเสื่อมราคา	–	อาคาร	ปันส่วนให้ฝ่ายอ�านวยการอัตราร้อยละ	10	ฝ่ายผลิต	อัตราร้อยละ	80	และ

ฝ่ายโรงพิมพ์อัตราร้อยละ	10	

		 	 2.	 ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค	ปันส่วนให้ฝ่ายอ�านวยการอตัราร้อยละ	10	ฝ่ายผลิต	อตัราร้อยละ	80	และ

ฝ่ายโรงพิมพ์อัตราร้อยละ	10

	 	 3.	 ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น	ๆ	ปันส่วนตามที่ใช้งานจริง

	 4.3	 ลูกหนี้การค้า	เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ	และการให้สิทธิซื้อและน�าเข้าไพ่ของ	โรงงานไพ่

ในการขายสินค้าและบริการจะรับรู้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและบริการ	 ส่วนการให้สิทธิซื้อและน�าเข้าไพ่จะรับรู้	 

เมื่อท�าสัญญาการให้สิทธิซื้อและน�าเข้าไพ่ต้องช�าระเงินค่าผลประโยชน์ทั้งหมดตามสัญญาและจะลดยอดลง	เมื่อมีการ

ช�าระเงินค่าผลประโยชน์รายเดือนตามสัญญา

	 4.4	 สินค้าคงเหลือ	 แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดต�่ากว่าและพัสดุคงเหลือ 

แสดงในราคาทุน	โดยวิธีเข้าก่อน	–	ออกก่อน

	 4.5	 ท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 แสดงในราคาทุน	ณ	 วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างเสร็จหักค่าเสื่อมราคา

สะสม	ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทซึ่งประมาณไว้

ระหว่าง	5	-	20	ปี

	 สนิทรพัย์ท่ีได้รับจากผลตอบแทนการให้สทิธซิือ้และน�าเข้าไพ่บนัทึกบญัชคีูกั่บผลตอบแทนการให้สทิธิซือ้และ

น�าเข้าไพ่รอรบัรูแ้สดงในราคาทนุ	ณ	วนัทีไ่ด้มาและบนัทกึค่าเสือ่มราคาตามอายกุารใช้งานหรอืตามอายขุองสญัญาแล้ว

แต่เวลาใดจะสั้นกว่า

	 4.6	 สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร	เป็นค่าปรับปรุงอาคารของกรมสรรพสามิตที่โรงงานไพ่ได้รับสิทธิให้ใช้

ประโยชน์	โดยเป็นค่าปรับปรุงอาคารกรณีโรงงานไพ่เป็นผู้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากการใช้อาคารจะตัดจ่ายภายใน	20	ปี	

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารหรือกรณีบริษัทเอกชนเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อผลตอบแทนการให้

สทิธซิือ้และน�าเข้าไพ่จะบนัทกึบญัชคีูก่บัผลตอบแทนการให้สทิธซิือ้และน�าเข้าไพ่รอรับรู้และจะตัดจ่ายตามอายขุองสญัญา

	 4.7	 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่และน�าเข้าไพ่รอรับรู้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้พร้อมกับการรับรู้ค่าเสื่อม

ราคาของสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ตัดจ่ายด้วยจ�านวนเดียวกันและเงินผลประโยชน์ที่ช�าระเป็นเงินสดตามช่วงเวลา

ของสัญญา

	 4.8	 โบนัสกรรมการและพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 4.9	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด	หมายถงึ	เงินสดและเงินฝากธนาคารทีมี่ก�าหนด

จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม

	 5.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

 หน่วย	:	ล้านบาท

 2557	 2556

เงินสด	 	 	 0.10	 1.06

เงินฝากธนาคาร	 -	 ประเภทออมทรัพย์	 20.21	 	395.87

		 -	 ประเภทประจ�า	3	เดือน	 11.43	 	11.21

ตราสารทางการเงิน		 	 296.00	 	-

	 	 รวม	 327.74	 	408.14

 5.2	 เงินลงทุนชั่วคราว	ประกอบด้วย

 หน่วย	:	ล้านบาท

 2557	 2556 

เงินฝากธนาคาร	 -	 ประเภทประจ�าเกิน	3	เดือน,	แต่ไม่ถึง	12	เดือน		 0.55	 40.71

	 -	 ประเภทประจ�า	12	เดือน	 28.71		 27.96	

		 	 รวม	 29.26	 68.67

  

 5.3	ลูกหนี้การค้า	ประกอบด้วย	

 หน่วย	:	ล้านบาท

	 2557	 2556

รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์		 	 5.38	 	19.33

การให้สิทธิซื้อและน�าเข้าไพ่	 8.40	 	8.40

รายได้จากการขายไพ่		 	-	 	0.60

	 	 รวม	 13.78	 	28.33
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		 ลูกหนี้การค้า-รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์จ�านวน	5.38	ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้	กรมสรรพสามิต

	 ลกูหนีก้ารค้า	-	การให้สทิธซิือ้และน�าเข้าไพ่	จ�านวน	8.40	ล้านบาท	เป็นของบริษทั	รวชิยัวัฒนา	จ�ากดั	(บรษิทั)	

ตามสัญญาเลขที่	1/2549	ลงวันที่	1	กรกฎาคม	2549	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	3	กรกฎาคม	2551	และแก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	ลงวันที่	15	ตุลาคม	2551	ขยายอายุเวลาการสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก	15	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	

ตุลาคม	2551	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2552	โดยบริษัทจะต้องซื้อไพ่จากโรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	ไม่น้อยกว่าจ�านวน

โควตาที่ก�าหนดตลอดอายุสัญญา	 และต้องจ่ายเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 รวม	 15	 เดือน	 

เดือนละ	8.40	ล้านบาท	

	 ณ	วันที่	 30	กันยายน	2557	บริษัทค้างช�าระเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	ประจ�า

เดือนธันวาคม	2552	รวม	1	เดือน	จ�านวน	8.40	ล้านบาท	ซึ่งไม่รวมค่าซื้อไพ่ที่บริษัทไม่รับไพ่ไปจ�าหน่าย	ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน	2551	–	ธันวาคม	2552	ดอกเบี้ยผิดนัดช�าระหนี้และค่าปรับตามสัญญา	(ค�านวณถึงวันที่	27	กุมภาพันธ์	

2556)	จ�านวน	670.46	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา	กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิก

สญัญาและให้ช�าระเงนิตามสญัญาซือ้ไพ่	ลงวนัที	่4	ธนัวาคม	2552	และอธบิดีกรมสรรพสามติได้วนิจิฉัยชีข้าดข้อพพิาท

ตามสัญญาแล้ว	ลงวันที่	25	ตุลาคม	2555	แต่บริษัทยังไม่ด�าเนินการตามค�าวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาภายใน

ก�าหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง	

	 5.4	สินค้าคงเหลือ	ประกอบด้วย

 หน่วย	:	ล้านบาท

 2557	 2556

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป		 	 48.03	 35.84

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต	 10.27	 	9.60

วัตถุดิบ	วัตถุประกอบ		 7.40	 	20.30

พัสดุคงเหลือ	 		 	 0.14	 	0.18

	 รวม	 65.84	 	65.92

	 ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	จ�านวน	48.03	ล้านบาท	ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์

ไพ่ส�าเร็จรูป	จ�านวน	34.25	ล้านบาท	และผลิตภัณฑ์ไพ่น�าเข้า	จ�านวน	13.78	ล้านบาท

	 ผลติภัณฑ์ระหว่างผลติ	จ�านวน	10.27	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ผลติภณัฑ์ระหว่างผลติ	(ผลติไพ่)	จ�านวน	8.30	

ล้านบาท	และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต	(โรงพิมพ์)	จ�านวน	1.97	ล้านบาท

	 วัตถุดิบ	วัตถุประกอบ	จ�านวน	7.40	ล้านบาท	แบ่งเป็นประเภท	กระดาษ	หมึกพิมพ์	ทั่วไป	(เพลทส�าเร็จรูป	

ฟิล์มห่อไพ่	น�้ายาเคลือบ)	และวัตถุดิบทางอ้อม	(ผ้ายางหุ้มโมล์	แสตมป์ปิ้งฟอยล์)

	 พัสดุคงเหลือ	จ�านวน	0.14	ล้านบาท	แบ่งเป็นประเภท	วัสดุสิ้นเปลือง	(น�้ายาล้าง	ผ้าหุ้ม)	และวัสดุสิ้นเปลือง

น�้ามันเชื้อเพลิง
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	 5.5	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	จ�านวน	1.55	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยค้างรับ

บญัชเีงนิฝากธนาคาร	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	เงนิมดัจ�า	และภาษซ้ืีอทีอ่ยู่ระหว่างด�าเนนิการขอคนืเงนิจากกรมสรรพากร

	 5.6	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	–	สุทธิ	

	 	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ประกอบด้วย

  หน่วย	:	ล้านบาท

		 ราคาทุน	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	ที่ดิน	อาคาร

	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 และอุปกรณ์	-สุทธิ

เครื่องจักร	เครื่องมือ	เครื่องใช้	 319.37	 50.90	 -	 370.27	 216.03	 16.89	 -	 232.92	 137.35

ครุภัณฑ์	 20.79	 1.14	 -	 21.93	 12.04	 1.67	 -	 13.71	 8.22

ยานพาหนะ	 5.30	 2.30	 1.63	 5.97	 5.17	 0.27	 1.63	 3.81	 2.16

งานระหว่างด�าเนินการ	–	

เครื่องจักร	เครื่องมือ	เครื่องใช้	 7.44	 42.19	 49.63	 -	 -	 -	 -	 -	 -

รวม	 352.90	 96.53	 51.26	 398.17	 233.24	 18.83	 1.63	 250.44	 147.73

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2556	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	ล้านบาท

  ราคาทุน	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 ที่ดิน	อาคาร

	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 และอุปกรณ์	-	สุทธิ

เครื่องจักร	เครื่องมือ	เครื่องใช้	 313.54	 6.21	 0.38	 319.37	 204.47	 11.94	 0.38	 216.03	 103.34

ครุภัณฑ์	 23.35	 0.40	 2.96	 20.79	 13.25	 1.75	 2.96	 12.04	 8.75

ยานพาหนะ	 5.30	 -	 -	 5.30	 4.87	 0.30	 -	 5.17	 0.13

งานระหว่างด�าเนินการ	–	

เครื่องจักร	เครื่องมือ	เครื่องใช้	 -	 7.44	 -	 7.44	 -	 -	 -	 -	 7.44

รวม	 342.19	 14.05	 3.34	 352.90	 222.59	 13.99	 3.34	 233.24	 119.66
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 5.7	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	สุทธิ

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	ล้านบาท

  ราคาทุน	 ตัดจ่ายสะสม	 สินทรัพย์ไม่มี	

	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 ตัวตน	–	สุทธิ	

1.	สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร	 	 	 	 	 	

	 -	โรงงานไพ่	เป็นผู้จ่าย	 13.66	 0.21	 -	 13.87	 2.97	 0.63	 -	 3.60	 10.27

		 -	บริษัทผู้ได้สิทธิขายไพ่จ่าย	 42.88	 -	 -	 42.88	 42.88	 -	 -	 42.88	 -

2.	ระบบคอมพิวเตอร์	 23.50	 5.43		 -		 28.93	 6.45	 3.57	 -	 10.02	 18.91

3.	งานระหว่างด�าเนินการ	-

		 ระบบคอมพิวเตอร์	 -	 0.33	 -	 0.33	 -	 -	 -	 -	 0.33

รวม	 80.04	 5.97	 -	 86.01	 52.30	 4.20	 -	 56.50	 29.51

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2556	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 ราคาทุน	 ตัดจ่ายสะสม	 สินทรัพย์ไม่มี

	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 ต้นงวด	 เพิ่ม	 ลด	 ปลายงวด	 ตัวตน	–	สุทธิ

1.	สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร	 	 	 	 	 	 	

	 -	โรงงานไพ่	เป็นผู้จ่าย	 8.49	 5.17	 -	 13.66	 2.61	 0.36	 -	 2.97	 10.69

	 -	บริษัทผู้ได้สิทธิขายไพ่จ่าย	 42.88	 -	 -	 42.88	 42.88	 -	 -	 42.88	 -

2.	ระบบคอมพิวเตอร์	 6.38	 17.12	 -		 23.50	 6.16	 0.29	 -	 6.45	 17.05

3.	งานระหว่างด�าเนินการ	-

		 ระบบคอมพิวเตอร์	 	4.05	 18.24	 22.29	 -	 -	 -	 -	 -	 -

รวม	 61.80	 40.53	 22.29	 80.04	 51.65	 0.65	 -	 52.30	 27.74
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	 5.8	ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่รอรับรู้

	 	 กรมสรรพสามิต	 ได้แต่งตั้งให้บริษัท	รวิชัยวัฒนา	จ�ากัด	 เป็นผู้รับประโยชน์ในการขายส่งไพ่ระยะเวลา	 

2	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2549	ถึง	วันที่	30	มิถุนายน	2551	

		 	 กรมสรรพสามิต	 ได้ท�าสัญญาขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อไพ่	 (ฉบับที่	 2)	 ให้ผู้รับประโยชน์	 3	 เดือน	

(ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2551	ถึง	วันที่	30	กันยายน	2551)	

   เมื่อวันท่ี	 15	 ตุลาคม	 2551	 ได้มีการขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อไพ่	 (ฉบับที่	 3)	 ให้ผู้รับประโยชน์ 

รายเดิมต่อไปอีก	15	เดือน	(ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2551	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2552)	โดยให้ผู้รับประโยชน์จ่ายเงินค่า

ผลประโยชน์เป็นรายเดือน	ๆ	ละ	8.40	ล้านบาท	รวมเป็นเงิน	126	ล้านบาท	ซึ่งโรงงานไพ่ได้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ใน

งวดสบิสีเ่ดอืน	เป็นเงนิ	117.60	ล้านบาท	คงเหลอื	จ�านวน	8.40	ล้านบาท	เนือ่งจากผู้รับประโยชน์ไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไข

สญัญา	กรมสรรพสามติได้มีหนงัสอืแจ้งบอกเลกิสญัญาและให้ช�าระเงนิตามสญัญาซือ้ไพ่	ลงวนัที	่4	ธนัวาคม	2552	และ

อธิบดีกรมสรรพสามิตได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาแล้ว	ลงวันที่	25	ตุลาคม	2555	แต่บริษัทยังไม่ด�าเนินการ

ตามค�าวนิิจฉยัชีข้าดข้อพพิาทตามสญัญาภายในก�าหนดระยะเวลาใช้สิทธเิรยีกรอ้ง	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาของ

ศาลแพ่ง

 5.9	 เงินค้างน�าส่งคลัง

	 หน่วย	:	ล้านบาท

  2557	 	2556

เงินค้างน�าส่งคลัง		 		 120.00	 	244.45

	 รวม	 	120.00	 244.45

		 ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	มีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	141.56	ล้านบาท	ค�านวณเงินรายได้แผ่นดินที่ต้องน�าส่ง	

จ�านวน	120.00	ล้านบาท	โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	มีเงินค้างน�าส่งคลังปี	2556	จ�านวน	244.45	ล้านบาท	ประกอบด้วย	

เงินค้างน�าส่งคลังปี	2556	และ	2555	จ�านวน	80.45	ล้านบาท	และ	จ�านวน	164.00	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ระหว่าง 

ปี	2557	ได้น�าส่งทั้งจ�านวนแล้ว
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 5.10	กองทุนบ�าเหน็จ

	 	 กองทนุบ�าเหนจ็โรงงานไพ่	ตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่17	กรกฎาคม	2516	โดยคณะกรรมการ

ได้ก�าหนดข้อบังคับโรงงานไพ่	ว่าด้วยระเบียบกองทุนบ�าเหน็จ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2557	

โดยโรงงานไพ่จ่ายเงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน	และ	

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของโรงงานไพ่	และได้รวมรายการบัญชีต่าง	ๆ	ของกองทุนบ�าเหน็จไว้ใน

งบการเงินของโรงงานไพ่

		 รายละเอียดกองทุนบ�าเหน็จ	มีดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 2557	 2556

ยอดยกมาต้นงวด	 	 47.82	 	46.14

บวก	 รับสมทบจากโรงงานไพ่	 	 3.96	 	4.29

		 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	 	1.08	 	1.05

	 	 	 52.86	 	51.48

หัก		 จ่ายเงินบ�าเหน็จ	 		 2.95	 	3.66

	 ยอดคงเหลือปลายงวด	 	 49.91	 	47.82

 

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	กองทุนบ�าเหน็จรับเงินสมทบจากโรงงานไพ่	จ�านวน	3.96	ล้านบาท	ซึ่งสูงไป	

จ�านวน	2,501.00	บาท	และได้ด�าเนินการโอนเงินคืนให้โรงงานไพ่ทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2557

 5.11	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	 		 ในปี	2555	โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	ได้น�ามาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของ

พนักงานมาใช้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานใช้การค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	

Gains	 And	 Losses)	 ข้อสมมติหลักในการประมาณการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คิดลด	 3.89%	อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	

9.0%	อายคุรบเกษียณ	60	ปี	โดยมภีาระการจ่ายค่าตอบแทนผลประโยชน์พนกังาน	ณ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2554	จ�านวน	

11.94	 ล้านบาท	 ซึ่งโรงงานไพ่เลือกวิธีที่จะบันทึกรับรู้ประมาณการหนี้สินท้ังหมดเป็นรายการปรับปรุงกับก�าไรสะสม 

ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี	2555	ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุดจากกระทรวงการคลัง	ส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	ที่	กค.0805.1/ว	95	ลงวันที่	20	ตุลาคม	2554	เรื่อง	การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับใหม่	

	 	 ในปี	2556	มีการปรับปรุงข้อสมมติหลักในการประมาณการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คิดลดจาก	3.89%	เป็น	

3.46%	อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจาก	9%	เป็น	7%

	 	 โรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 จะท�าการค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามระยะเวลา	 

โดยจะท�าการค�านวณใหม่ทุก	3	ปี	โดยเริ่มค�านวณในปี	2554	เป็นปีแรก	ซึ่งได้ครบก�าหนดระยะเวลา	3	ปี	ในปี	2556	

ดงันัน้ในปี	2557	จงึมกีารค�านวณประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังานใหม่	ภายใต้ข้อสมมติหลักในการประมาณการ

ใช้อัตราดอกเบี้ยที่คิดลดโดยอ้างอิงตามประกาศผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	 (Thai	 BMA	 Government	 Bond	 

Yield	Curve)	ดังนี้
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	 	 2557	 2556

อัตราดอกเบี้ยที่คิดลด	 	 4.32%	 	3.46%

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 	 7.00%	 	7.00%

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557	

	 หน่วย	:	ล้านบาท

   2557	 2556

ยอดยกมาต้นงวด	 	 18.43	 	12.38

บวก	 ผลประโยชน์พนักงาน	 	 	0.71	 .6.69

	 	 	 19.14	 19.07

หัก	 จ่ายพนักงานเกษียณปี	2556	 	0.70	 	0.64

	 ยอดคงเหลือปลายงวด	 	 18.44	 18.43

  

 5.12	รายละเอียดประกอบงบก�าไรขาดทุน

 	 5.12.1	ต้นทุนขาย	–	งานผลิตไพ่	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2557	และ	2556

	 หน่วย	:	ล้านบาท

   2557	 2556

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือต้นงวด	 8.43	 10.37

บวก	 ต้นทุนผลิตระหว่างงวด	 	

	 วัตถุดิบ	วัตถุประกอบใช้ไป	 76.70	 82.38

	 ค่าแรง	 	 10.97	 10.84

	 ค่าใช้จ่ายในการผลิต	 	 	36.89	 31.21

ต้นทุนการผลิต	 	 132.99	 134.80

หัก	 ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวด	 	8.30	 8.43

ต้นทุนสินค้าผลิตส�าเร็จ	 	 124.69	 126.37

บวก	 ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด	 	14.61	 15.95

	 	ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่	 19.82	 26.10

	 	 	 159.12	 168.42

หัก	 ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด	 34.25	 14.61

	 	 	 124.87	 153.81

บวก	 ต้นทุนไพ่ป๊อกน�าเข้า	 	 	6.46	 5.60

	 	 	 131.33	 159.41

หัก	 ต้นทุนผลิตไพ่ช�าร่วย	ไพ่ตัวอย่างและไพ่บริจาค	 	0.20	 0.06

ต้นทุนขาย	-	งานผลิตไพ่	 	 131.13	 159.35
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ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต	–	งานผลิตไพ่	ประกอบด้วย

 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 2557	 2556

ค่าแรง		 	 	

	 เงินเดือน	 	 10.97	 10.84

	 	 รวม	 10.97	 10.84

ค่าใช้จ่ายในการผลิต	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายโรงงาน	 	 11.36	 10.26

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 4.15	 4.15

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 17.17	 12.25

	 ค่าสวัสดิการ	 	 	4.21	 4.55

	 	 รวม	 36.89	 31.21

  5.12.2	ต้นทุนขาย	–	งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2557	และ	2556

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 2557	 2556

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือต้นงวด	 1.17	 -

บวก	 ต้นทุนผลิตระหว่างงวด	 	 	

	 วัตถุดิบ	วัตถุประกอบใช้ไป	 10.20	 9.99

	 ค่าแรง	 	 	4.52	 3.97

	 ค่าใช้จ่ายในการผลิต	 	 4.49	 6.57

ต้นทุนการผลิต	 	 20.38	 20.53

หัก	 ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวด	 	1.97	 1.17

ต้นทุนสินค้าผลิตส�าเร็จ	 	 18.41	 19.36

บวก	 ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด	 0.98	 0.18

	 	 	 19.39	 19.54

หัก	 ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด	 -	 0.98

		 แบบพิมพ์ใช้ไป	 	 	0.07	 -	

ต้นทุนขาย	-	งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	 19.32	 18.56
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ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต	–	งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ประกอบด้วย

 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 2557	 2556
ค่าแรง		 	
	 เงินเดือน	 	 4.52	 3.97
	 	 รวม	 4.52	 3.97
ค่าใช้จ่ายในการผลิต	 	 	 	
	 ค่าใช้จ่ายโรงงาน	 	 2.12	 4.45
	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 0.52	 0.52
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 0.77	 0.51
	 ค่าสวัสดิการ	 	 1.08	 1.09
	 	 รวม	 4.49	 6.57

  5.12.3	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2557	และ	2556

 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 2557	 2556

เงินเดือนและค่าจ้าง	 	 16.51	 14.14
ค่าสวัสดิการ	 	 4.06	 10.90
ค่าวัสดุและอุปกรณ์	 	 1.85	 2.28
ค่าสาธารณูปโภค	 	 0.58	 0.52
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 	 2.95	 1.55
โบนัสกรรมการและพนักงาน	 	 13.87	 13.82
ค่าจ้างเหมา	 	 16.74	 17.47
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	 	 0.67	 0.49
ค่าพัฒนาบุคลากร	 	 2.14	 2.90
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม	 	 0.06	 0.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย		 5.10	 1.87
ค่ารับรองและเงินบริจาค	 	 3.58	 1.40
ค่าโฆษณา	 	 	-	 0.06
ค่าเบี้ยประกันภัย	 	 0.03	 0.04
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 	 0.58	 3.07
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	 	 4.87	 4.41
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	 	 	-	 0.19
ค่าใช้จ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 0.09	 0.08
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	 	 0.22	 	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 0.04	 	-
ค่าตอบแทนป้องกันและปราบปรามไพ่	 0.40	 	-
ค่าใช้จ่ายไพ่ช�าร่วย	ไพ่ตัวอย่างและไพ่บริจาค	 0.20	 	0.06

	 	 รวม	 74.54	 75.35
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	 5.13	ผลการด�าเนินงาน

	 	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2557	และ	2556

	 หน่วย	:	ล้านบาท 

	 	 2557	 2556	 เพิ่ม(ลด)	 	%

รายได้จากการด�าเนินงาน	 360.01	 418.24	 (58.23)	 (13.92)

รายได้อื่น	 	6.54	 	11.40		 	(4.86)	 (42.63)

		 รวมรายได้	 366.55	 429.64	 (63.09)	 (14.68)

ต้นทุนขาย	 150.45	 177.98	 (27.53)	 (15.47)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	74.54	 	75.35	 	(0.81)	 	(1.07)

	 รวมค่าใช้จ่าย	 224.99	 253.33	 (28.34)	 (11.19)

ก�าไรสุทธิ	 141.56	 176.31	 (34.75)	 (19.71)

	 	 ในงวดนี้โรงงานไพ่มีรายได้	จ�านวน	366.55	ล้านบาท	เป็นรายได้จากการด�าเนินงาน	จ�านวน	360.01	

ล้านบาท	รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น	จ�านวน	6.54	ล้านบาท	มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	จ�านวน	

224.99	ล้านบาท	ผลการด�าเนินงานลดลงจากปีก่อน	จ�านวน	34.75	ล้านบาท	โดยในปี	2557	และ	2556	มีก�าไรสุทธิ	

จ�านวน	141.56	ล้านบาท	และ	จ�านวน	176.31	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 5.14	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 โรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิตและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	

ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556	มีพนักงานเป็นสมาชิก	ณ	วันที่	

30	กันยายน	2557	รวม	16	ราย	โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้ในอัตราร้อยละ	2,	4,	6,	8	

หรือ	10	ของค่าจ้าง	โรงงานไพ่จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ	10	ของค่าจ้าง	และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ของโรงงานไพ่	ในปี	2557	โรงงานไพ่จ่ายเงินสมทบส�าหรับพนกังานท่ีเป็นสมาชกิกองทุนส�ารองเล้ียงชพี	จ�านวน	

84,012.00	บาท

 5.15	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

	 	 กรมสรรพสามิตเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท	รวิชัยวัฒนา	จ�ากัด	และบริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ในฐานะผู้ค�้าประกัน	เพื่อเรียกค่าเสียหาย	และเงินค�้าประกัน	ทุนทรัพย์	จ�านวน	670.46	ล้านบาท	และ	74.42	ล้านบาท	

ตามล�าดบั	เนือ่งจากบรษิทั	รวชิยัวฒันา	จ�ากัด	ไม่ปฏบิติัตามเง่ือนไขสัญญาขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง	

	 	 กรมสรรพสามติ	ท�าสญัญาซือ้ไพ่จากโรงงานไพ่	กรมสรรพสามติ	กบั	บรษิทั	รวชิยัวฒันา	จ�ากดั	(บรษิทั)	

ตามสัญญาเลขที่	1/2549	ลงวันที่	1	กรกฎาคม	2549	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	3	กรกฎาคม	2551	และแก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	ลงวันที่	15	ตุลาคม	2551	ขยายอายุเวลาการสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก	15	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	

ตุลาคม	2551	ถึง	31	ธันวาคม	2552	โดยบริษัทจะต้องซื้อไพ่จากโรงงานไพ่	กรมสรรพสามิตไม่น้อยกว่าจ�านวนโควตา

ที่ก�าหนดตลอดอายุสัญญา	และต้องจ่ายเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต	รวม	15	เดือน	เดือนละ	

8.40	 ล้านบาท	 บริษัทได้วางหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาค�้าประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
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จ�านวน	60.00	ล้านบาท	กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งระหว่างกันให้อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท	และ

ให้ถือค�าชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพสามิตนั้น	เป็นที่สุดของสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามทุกประการ

	 	 ในระหว่างอายสุญัญาบรษิทัมไิด้ซือ้ไพ่ตามจ�านวนโควตาทีก่�าหนดไว้ในสญัญาตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2551	

ถึงเดือนพฤศจิกายน	 2552	 กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและให้ช�าระเงินตามสัญญาซื้อไพ่	 ลงวันที่	 4	

ธันวาคม	2552	โดยบริษัทมีหนี้ที่ไม่รับไพ่ไปจ�าหน่าย	จ�านวน	81.59	ล้านบาท	ค่าปรับผิดนัดสัญญา	จ�านวน	383.03	

ล้านบาท	 และดอกเบี้ยตามสัญญา	 จ�านวน	 60.69	 ล้านบาท	 (ค�านวณถึงวันท่ี	 30	 พฤศจิกายน	 2552)	 รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น	 525.31	 ล้านบาท	 และริบเงินประกัน	 จ�านวน	 60.00	 ล้านบาท	 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ด�าเนินการช�าระเงินทั้งหมด 

แต่อย่างใด

	 	 อธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะผู้มีอ�านาจได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาซื้อไพ่ดังกล่าว	เมื่อวันที่	

25	 ตุลาคม	 2555	 ให้กรมสรรพสามิตมีสิทธิริบหลักประกันสัญญา	 และให้บริษัทช�าระหนี้ค้างช�าระ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 

ค่าซือ้ไพ่ทีบ่รษิทัไม่รับไปจ�าหน่าย	จ�านวน	81.59	ล้านบาท	ค่าปรับผดินดัช�าระหนี	้จ�านวน	383.03	ล้านบาท	และดอกเบีย้

ตามสญัญา	จ�านวน	61.41	ล้านบาท	รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน	526.04	ล้านบาท	และให้บริษทัช�าระดอกเบีย้ในต้นเงิน	จ�านวน	

526.04	ล้านบาท	นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา	(วันที่	4	ธันวาคม	2552)	ไปจนกว่าจะช�าระเงินทั้งหมดครบถ้วน	หาก

บรษัิทไม่ด�าเนนิการช�าระเงินทัง้หมดภายใน	30	วนันบัจากวนัทีไ่ด้รับค�าวนิจิฉยัชีข้าดแล้ว	กรมสรรพสามติจะด�าเนนิการ

ตามกฎหมายเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยชี้ขาดภายในก�าหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง

	 	 เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2555	บริษัทมีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านค�าชี้ขาดของอธิบดี	กรมสรรพสามิต	

และเมื่อครบก�าหนดเวลาการช�าระหนี้ตามค�าวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว	บริษัทยังไม่ด�าเนินการช�าระหนี้ให้เสร็จสิ้น

	 	 กรมสรรพสามติได้ด�าเนนิการตามค�าวินจิฉยัชีข้าดของอธบิดกีรมสรรสามติ	โดยด�าเนนิการตามกฎหมาย	

ยื่นฟ้องบริษัทตามคดีหมายเลขด�าที่	309/2556	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2556	เพื่อให้บริษัทช�าระเงินค่าซื้อไพ่ที่ไม่รับ	

ไปจ�าหน่าย	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2551	ถึงเดือนธันวาคม	2552	จ�านวน	104.88	ล้านบาท	ดอกเบี้ยผิดนัดช�าระหนี้	

จ�านวน	174.15	ล้านบาท	ค่าปรับตามสัญญา	จ�านวน	383.03	ล้านบาท	(ค�านวณถึงวันที่	27	กุมภาพันธ์	2556)	และ

เงินค่าผลประโยชน์ตามสัญญาซื้อไพ่	(ฉบับที่	3)	ลงวันที่	15	ตุลาคม	2551	ประจ�าเดือนธันวาคม	2552	จ�านวน	8.40	

ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	670.46	ล้านบาท	และให้บริษัทธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะผู้ค�้าประกันตามสัญญา

ดังกล่าว	ต้องร่วมรับผิดช�าระหนี้ให้กรมสรรพสามิต	จ�านวน	60.00	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	7.50	ต่อปี	

จากต้นเงินจ�านวน	60.00	ล้านบาท	นับแต่วันที่	17	ธันวาคม	2552	ถึงวันฟ้อง	(วันที่	27	กุมภาพันธ์	2556)	ค�านวณ

เป็นเงินค่าดอกเบี้ย	จ�านวน	14.42	ล้านบาท	รวมเป็นเงิน	74.42	ล้านบาท	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง	

 5.16	การอนุมัติงบการเงิน

	 	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้อ�านวยการโรงงานไพ่	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2558



3รายงาน
การด�าเนินการต่างๆ
ขององค์กร

หมวดที่
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1. รายงานคณะกรรมการสรรหา

	 	 โรงงานไพ่ไม่มีการด�าเนินงานด้านสรรหาคณะกรรมการ

2. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ

		 คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่	 กรมสรรพสามิต	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบ	 และ

รายงานความน่าเชือ่ถือทางการเงนิ	การบรหิาร	รายการทีเ่กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	การปฏบิติัตามกฎ	ระเบยีบ	

ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กรรมการโรงงานไพ่ก�าหนดเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

		 เน่ืองจากกระทรวงการคลงัแจ้งบคุคลเข้าเป็นกรรมการโรงงานไพ่	มผีลท�าให้คณะกรรมการโรงงานไพ่	ยกเลิก

ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่	 23/2556	 ลงวันที่	 4	 มิถุนายน	 2555	 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ	่ 

กรมสรรพสามิต	ตามค�าสั่งที่	43/2557	ลงวันที่	29	สิงหาคม	2557	ดังนี้

	 1.	 นายวงศ์สกุล	 กิตติพรหมวงศ์	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นางสาวไพลินรัตน์	 สุพรรณรัตน์	 กรรมการ

	 3.	 นางสาวขนิษฐา	 ประสารสุข	 กรรมการ

	 4.	 นางพรรณรัตน์		 ชัยพรหมนฤภัย	 เลขานุการ

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2557

	 คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการโรงงานไพ่	และได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.2555	 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ 

ในรอบบัญชีปีงบประมาณ	2557	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	 8	ครั้ง	 โดยมีส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ฝ่ายบริหาร	และ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม	สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานงบการเงนิเป็นรายเดือน	สอบทานงบการเงินก่อนและหลงัการสอบทาน

ของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 รายไตรมาสและประจ�าปีร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน	 และฝ่ายบริหาร 

ของโรงงานไพ่ในกรณมีปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัรายงานทางบญัชแีละการเงินเพ่ือให้เกดิระบบการควบคมุภายในทีด่	ีและ

ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 ร่วมประชุมเพื่อท�าความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายงาน

ทางบัญชีและการเงิน	 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ส�าคัญมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	
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2. การสอบทานกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงาน

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวสิาหกจิ	กฎบตัรเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายใน	และคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ซึ่งในปีงบประมาณ	2557	

ได้ทบทวนจ�านวน	 2	 ครั้ง	 เพื่อให้ความมั่นใจว่ากฎบัตรและคู ่มือมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และสภาพแวดล้อมขององค์กร

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาสอบทานกระบวนการ	 วิธีปฏิบัติ	 ระเบียบ	 มติคณะรัฐมนตรีและ 

ข้อบังคับของโรงงานไพ่	 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	โดยฝ่ายบริหารได้จัดท�าสรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ประจ�าปี	2557	เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ

4. การสอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	และการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีเป็นรายไตรมาส	อีกทั้งให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นเพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

(Risk	 Appetite)	 เพื่อท�าให้มั่นใจว่าโรงงานไพ่มีระบบการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 และการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีอย่างเหมาะสมเพียงพอ	สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงงานไพ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน	 คู่มือการปฏิบัติงานของ

หน่วยตรวจสอบภายในประจ�าปี	2557	เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของหน้าที	่ความรับผดิชอบ	ขอบเขตการปฏบิตังิาน 

สิทธิ	 หน้าที่และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 และแผนการ 

ตรวจสอบประจ�าปี	ซึง่จดัท�าขึน้โดยพจิารณาถงึปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกดิข้ึนของโรงงานไพ่	รวมทัง้ติดตามผลการปฏบิติังาน

หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	 อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

6. การประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

		 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง	 (Audit	 Committee	 Self-Assessment)	

เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ	 การปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	
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3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 

	 คณุธรรมและจรยิธรรม	เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัขององค์กรเนือ่งจากเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้พนกังานมคีวามตัง้ใจ

และมีความคิดในการสร้างสรรค์ในส่ิงท่ีดีงาม	 นอกจากนี้จรรยาบรรณยังเป็นข้อก�าหนดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม

ของคนในองค์กรภายใต้แบบแผนความประพฤติ	บริบทหรือวฒันธรรมขององค์กร	ดังนัน้โรงงานไพ่จึงได้ให้ความส�าคัญ

และมีการด�าเนินงานด้านคุณธรรม	จริยธรรมและจรรยาบรรณ	ดังนี้

1. การก�าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

		 โรงงานไพ่มกีารก�าหนดมาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านยิมหลักและมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรในระเบยีบ

โรงงานไพ่	ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่	นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการทบทวนคู่มือ

มาตรฐานคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณขั้นพ้ืนฐานส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนพร้อมทั้งได้มีการ

ก�าหนดสมรรถนะหลัก	(Core	Competency)	อันเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งพนักงานโรงงานไพ่จ�าเป็นต้องมี	

 

2. การสร้างกลไกและระบบในการบังคับใช้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อย่างมีประสิทธิภาพ

	 โรงงานไพ่มกีลไกและระบบในการบงัคบัใช้และขัน้ตอนการลงโทษตามความผดิแห่งการกระท�า	ซึง่ก�าหนดไว้

ในระเบียบโรงงานไพ่	 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่	 เพื่อก่อให้เกิดการน�าไปใช ้

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การถ่ายทอด และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อันดีภายในโรงงานไพ่

	 นอกจากมีการก�าหนดมาตรฐานจริยธรรมและมีการก�าหนดด้านจริยธรรมซ่ึงเป็นจรรยาบรรณของผู้บริหาร

และพนกังานโรงงานไพ่แล้ว	ยงัได้ด�าเนนิการถ่ายทอดวฒันธรรมอนัพงึประสงค์ผ่านทางวฒันธรรมองค์กรของโรงงานไพ่ 

หรือ	CARDS	ซึ่งประกอบด้วย

	 C		 =		 Cordialness		 คือ	 ความจริงใจ

	 A		 =		 Accountability		 คือ	 ส�านึกรับผิดชอบ

	 R		 =		 Reliability		 คือ	 ความเชื่อถือ

	 D		 =		 Diligence		 คือ	 ความขยันหมั่นเพียร

	 S		 =		 Safety	Awareness		คือ	 ตระหนักถึงความปลอดภัย

	 ทัง้นี	้โรงงานไพ่ได้ด�าเนนิโครงการสร้างบรรยากาศสถานทีท่�างานและสังคมให้เกดิค่านยิม	CARDS	แก่พนกังาน

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้ทราบและซึมซับถึงวัฒนธรรมอันดีงามท่ีโรงงานไพ่ต้องการและส่งเสริมให้พนักงาน

ประพฤติและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในโรงงานไพ่ต่อไป
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4. การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรม

		 โรงงานไพ่มีการทบทวนและเผยแพร่คู่มือมาตรฐานคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณข้ันพื้นฐานแล้ว	

โรงงานไพ่ยังมีการส�ารวจการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่และสรุปผลรายงานผลต่อผู้บริหาร

พร้อมสอบทานผลการส�ารวจดังกล่าว	 ทั้งนี้ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการสร้าง 

ความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ต่อไป
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4. ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่

4.1 ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก

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

  

	 2	 ไพ่ป๊อกพลาสติก	ยี่ห้อ	VEGAS	รุ่น	V.G.	Silver	222

	 3	 ไพ่ป๊อกกระดาษ	ยี่ห้อ	VEGAS	รุ่น	V.G.	333
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	 4	 ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่า	ยี่ห้อ	VEGAS	รุ่น	V.G.	666

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

	 6	 ไพ่ที่ระลึก	ได้แก่	ไพ่ท่องเที่ยว	
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4.2 ผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก

 

	 1	 ไพ่ไทย

	 2	 ไพ่ผ่องจีน

	 3	 ไพ่จีนสี่สี
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5. กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานไพ่
 

กิจกรรมการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไพ่และการส�ารวจตลาดไพ่

	 เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดจัดกิจกรรมการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติไพ่และการส�ารวจตลาดไพ่ในประเทศระหว่างวันที่	18	–	20	ธ.ค.	2556	ณ	พื้นที่	จ.ราชบุรี	

จ.กาญจนบุรี	จ.สุพรรณบุรี	จ.อุทัยธานี	จ.ลพบุรี	และ	จ.สระบุรี

 

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

	 โรงงานไพ่จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่	 ประจ�าปี	 2557	 แก่พนักงานและ 

เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2556	โดยมีการจับฉลาก	แลกของขวัญและกิจกรรมต่างๆ	
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กิจกรรมสัมมนาประจ�าปี 2557

	 โรงงานไพ่จัดกิจกรรมสัมมนาประจ�าปี	2557	ในระหว่างวันที่	14	–	16	กุมภาพันธ์	2557	ในหัวข้อ	

“การท�างานภายใต้จิตส�านึกที่ดี”	ณ	อิมภูฮิลล์	รีสอร์ท	วังน�้าเขียว	จ.นครราชสีมา

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

	 ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล	 โรงงานไพ่	 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจต่างๆ	ในการกระบวนการท�างานเมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2557	ณ	ห้องประชุมโรงงานไพ่
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กิจกรรม Big Cleaning Day

	 โรงงานไพ่จัดกิจกรรม	 ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ในที่ท�างานให้น่าอยู่	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2557

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ 

	 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ครบรอบ	74	ปี	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2557
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กิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส

	 การศึกษาดูงานกิจกรรม	 5	 ส	 ของเจ้าหน้าที่โรงงานไพ่	ณ	บริษัท	 เซเรบอส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 

เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2557

กิจกรรมวันความปลอดภัยในการท�างาน

	 โรงงานไพ่	ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการท�างาน	จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันความ

ปลอดภัยในการท�างาน	“Safety	Day”	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2557	เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่

ทุกคนใส่ใจถึงความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่
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กิจกรรมท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

	 ผูบ้รหิารและผูแ้ทนโรงงานไพ่ได้ร่วมกจิกรรมท�าบญุตักบาตรเนือ่งในวันแม่แห่งชาติร่วมกบักระทรวง

การคลัง	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2557

กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่โรงงานไพ่	 ในกิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ณ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2557
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กิจกรรมตลาดนัด “รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์”

		 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด	 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าและจ�าหน่ายไพ่ในงานตลาดนัด	

“รฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์”	วนัที	่25	–	29	สงิหาคม	2557	ณ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ส�านกังานใหญ่	อาคารสุขมุวทิ

คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ารวจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไพ่

	 เมื่อวันที่	 17	 กันยายน	 2557	 คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ารวจและนายทวีวัฒน์	 ขวัญเมือง	 

ผู้อ�านวยการโรงพิมพ์ต�ารวจพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพิมพ์ต�ารวจได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพิมพ์ 

และขั้นตอนการผลิตไพ่ของโรงงานไพ่	 โดยมีนายจุมพล	 ริมสาคร	 ประธานคณะกรรมการโรงงานไพ่ 

และคณะผู้บริหารของโรงงานไพ่เป็นผู้ต้อนรับ
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กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

	 โรงงานไพ่ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 

โดยจัดกิจกรรมปลกูป่าชายเลนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีว	ครัง้ที	่4	เมือ่วนัที	่20	กนัยายน	2557	ณ	สถานตากอากาศบางป ู

จ.สมุทรปราการ	

โรงงานไพ่เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

 ผู้บรหิารโรงงานไพ่เข้าร่วมกจิกรรมวนัคล้ายวนัสถาปนาองค์การสรุา	กรมสรรพสามติ	ครบรอบปีที	่50 

เมื่อวันที่	25	กันยายน	2557	



รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 95

กิจกรรมงานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุ 

	 กิจกรรมงานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุ	 “ด้วยรักและผูกพัน”	 ณ	 ห้องอเนกประสงค์โรงงานไพ	่ 

เม่ือวันท่ี	 26	 กันยายน	 2557	 ในปีงบประมาณ	 2557	 มีพนักงานเกษียณอายุจ�านวน	 3	 ท่าน	 ได้แก	่ 

นายรุ่งพิบูลย์	สว่างสุข	นางวันเพ็ญ	ภู่วงษ์	และนางปราณี	ขุนทับทิม



รายงานประจ�าปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต96

รายชื่อคณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2557

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

1.	 นายกนิษฐ์		 ศิริวัฒน์		 ประธานกรรมการ

2.	 นางมณี	 วงษ์วิโรจน์	 กรรมการ	

3.	 นางมนัสวี	 ไชยกาญจน์		 กรรมการ	 	 	

4.	 นางสาวพรณี		 จ�าปาศรี		 กรรมการ		 	

5.	 นายเอกชัย	 ตั้งประกอบกิจ	 กรรมการ	

6.	 นายวัชรินทร์	 วงษ์วิโรจน์	 กรรมการ

7.	 นายยสิน	 ทองบ�าเพ็ญ	 กรรมการ	

8.	 นางสาวจิตรรัตน์		 ชินวร	 กรรมการ

9.	 นายก้านแก้ว	 พวกขุนทด	 กรรมการ

10.	 นายพิชัย	 เรืองศรี	 กรรมการ	

11.	 นายเล็ก	 นิลโสภณ	 กรรมการ	

12.	 นางสาววิมลรัตน์	 บุณโยดม	 กรรมการ	

13.	 นางสาวปชาดา	 บุตรครุธ		 กรรมการ

14.	 นางสาววันดี	 ขุนทับทิม	 กรรมการ

15.	 นายพัทธ์	 ทันนิเทศ	 กรรมการและเลขานุการ

16.	 นางสาวปรารถนา	 ทองวิรัตน์	 ผู้ช่วยเลขานุการ	



ANNUAL RE
PORT

201
4

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488 กรมสรรพสามิต ถนน นครไชยศรี 

แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2436493-4, 02-2410777 

โทรสาร 02-2436493-4, 02-2410777 ต่อ 10, 02-2431035
www.playingcard.or.th

E-mail: card@playingcard.mail.go.th
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