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คํานํา 
 

จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กร (Value creation) ดังนั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรพร้อมกับได้นําแนวคิด
EVM มาใช้ในกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ ประจําปี 2561-2564 
เพื่อให้โรงงานไพ่มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดรับกับระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

สําหรับการการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจําปี 2562 ที่ผ่านมา โรงงานไพ่ยังคงวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ 
“เป็นผู้นําด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” ที่กําหนดไว้
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มาทบทวนและปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสภาวะการดําเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ในปี 2562 โรงงานไพ่ยังได้ดําเนินงานบริหารศูนย์ธุรกิจ อันประกอบด้วย ศูนย์
ธุรกิจSecurity Printing & Solutions ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์สนับสนุน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) และกําหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) อย่างเหมาะสม 
พร้อมจัดทํา “รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจําปี 2562” โดยทบทวนแผนวิสาหกิจประจําปี 
2561 – 2564 พร้อมนําเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาเห็นชอบ เม่ือวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่าน
มา 

ทั้งนี้ “รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563” ฉบับนี้ เป็นการทบทวน “รายงานการทบทวน
แผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจําปี 2562” ดังกล่าว ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประเด็นสําคัญในการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ของ ศูนย์ธุรกิจ 
Security Printing & Solutions ที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์บริหารธุรกิจแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่เพื่อให้โรงงานไพ่มี
แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานที่เหมาะสม พร้อมทบทวนเป้าหมายของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของโรงงานไพ่ ประจําปี 2563 โดยโรงงานไพ่ได้นําเสนอ
ผลการทบทวนดังกล่าวต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่เห็นชอบ เม่ือวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย เพื่อ
เป็นกรอบในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Balanced Scorecard และแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2563 ต่อไป 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจปี 2561-2564 ของโรงงานไพ่ ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 
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1-1

บทที่ 1: บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 

จากแนวคิดในการพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทย ให้มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพใน 
การแข่งขันตามกลไกตลาด พร้อมทั้งทําหน้าที่ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นสากล และตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุน และมีหนี้สินสะสมจนกลายเป็นภาระของรัฐและ
ประชาชน ตลอดจนถึงมีการดําเนินงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ของชาติ พร้อมกับเป็นทางเลือกใหม่
ในการลงทุนให้กับภาคเอกชน โดยถือว่ารัฐวิสาหกิจเปรียบเสมือนเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจที่ มีส่วนสําคัญ 
ในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ  

นอกจากนี้ โรงงานไพ่ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ยังมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายของชาติสู่การ
ปฏิบัติงานขององค์กร โดยยุทธศาสตร์ระดับชาติในด้านต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่12 การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึง Thailand 4.0 และ Digital 
Economy อันเป็นกรอบเป้าหมายที่ท้าทายสําหรับโรงงานไพ่ในอนาคต กล่าวคือ Thailand 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโรงงานไพ่ จึงต้อง
วางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากข้ึน พร้อมสร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็น
Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงข้ึน 

ในขณะเดียวกัน Digital Economy ที่เน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยีDigital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้
ว่า แนวนโยบายดังกล่าว จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนทั้งแนวคิด กระบวนทัศน์ กระบวนการปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ 
ของ โรงงานไพ่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยโรงงานไพ่ จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร
อันทันสมัยและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมต่อไปในอนาคต 

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จึงวางกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานที่สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation)  
โดยกําหนดให้รัฐวิสาหกิจนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management - EVM) มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดย 
การประยุกต์ใช้ระบบ EVM ดังกล่าวนี้ มีเคร่ืองมือที่สําคัญ คือ ตัวชี้วัดกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit - 
EP) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) ซ่ึงเป็นไปตามหลักการบริหารองค์กร 
เพื่อสร้างมูลค่า (Value-Based Management) 
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แผนภาพแสดง ระบบ Economic Value Management 

 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Value Management – EVM) ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ซ่ึงต้องการส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตามกลไกตลาด  
และที่สําคัญคือ มีฐานะการเงินที่ม่ันคง เพียงพอ ไม่เป็นภาระของรัฐและประชาชน โดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
จําเป็นต้องสร้างมูลเพิ่มให้แก่เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอัตราที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ เนื่องจาก
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเปรียบเสมือนเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจที่ มีความสําคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  

 

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้ โดยสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้น 
การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) ผ่านการกําหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจนําระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซ่ึง 
การดําเนินการดังกล่าว ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและเร่ิมดําเนินการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

 

o ระยะที่ 1 ปีบัญชี 2549: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ 
o ระยะที่ 2 ปีบัญชี 2550: การนําระบบ EVM มาใช้ในระดับศูนย์ EVM 
o ระยะที่ 3 ปีบัญชี 2551: การเชื่อมโยงระบบ EVM เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจ 
o ระยะที่ 4 ปีบัญชี 2552 ถึงปัจจุบัน: การพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง 
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• การบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) 
 

ปัจจุบัน สคร. ยังคงผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นําเอาหลัก
แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM)  
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยระบุเป็นตัวชี้วัดการนําระบบ EVM มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2562  

ดังนั้น เพื่อผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจส่งผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
โรงงานไพ่ จึงดําเนินการพัฒนา “การนําระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประจําปี 2562”  
ตามที่ สคร. กําหนดไว้ ดังนี้ 

 
การนําระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

 
แผนภาพแสดงหลักเกณฑก์ารประเมินผล EVM ปี 2562 

 
o ระดับที่ 1: เร่ิมมีการนําระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ 

- ดําเนินการกิจกรรมหลักของระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้
ในรัฐวิสาหกิจ ได้ครบถ้วน 

- ดําเนินการกิจกรรมหลักของระยะที่ 2 การนําระบบ EVM มาใช้ในระดับถัดไปได้ครบถ้วน 
 

o ระดับที่ 2: มีการนําระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น 
- EVM for Planning: มีการเชื่อมโยง EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจและหรือ

แผน งบ ป ร ะม า ณ พ ร้ อม ทบ ทว น ห ลั ก ก า ร /คู่ มื อ ใ น ก า ร ทํ า แผ น ธุ ร กิ จ  แล ะ 

ด ําเน ินงานได้เฉพาะกิจกรรม EVM ระยะที;  1 และ 2
ด ําเน ินการไม่ครบทุกกิจกรรมหลักของระยะที;  3 

ด ําเนินงานในระดับที;  1 ครบถ้วน

• กิจกรรมหลักของ EVM ระยะที;  3        
ปี 2551

EVM for Planning: สําหร ับแผนธ ุรกจิและ/หร ือแผนงบประมาณ พร้อมจ ัดท ําหลักการ/คู่ม ือ

EVM for Investment & Resource Allocation: โครงการลงท ุน  พร้อมคู่ม ือ

EVM Monitoring & Reporting: ประเม ินและรายงานผล EVM รอบ 6 เดอืน รอบ 12 เดอืน 

• ผู้บริหาร ระด ับสูง 3 ระดับแรก เข้าใจในระบบและหลักการ EVM อ ย่างเหมาะสม

ดําเน ินงานในระด ับที;  1 และ 2 ครบถ้วน

• ต ิดตามประเมินผลโครงการลงทุน 
และปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน

“การประเม ินผล” คํานวณ EP / ประเม ินความคืบหน้าของโครงการลงท ุน  และผลท ี; เกิดข ึน̂ของโครงการ  เปร ียบเท ียบ
กับผลท ี;กําหนดไว้ เร ิ;มจากโครงการท ี;นาํมาวิเคราะห์ตามแนวคิด EVM 
“การตดิตาม” รายงานผู้บร ิหารระดบัสูง และคณะกรรมการฯ รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน

• เชื;อมโยง EVM กับผลตอบแทน
ผู้บริหารสูงสุด 

- พจิารณาให้ผลตอบแทนตามร ูปแบบที; ได้ก ําหนดไว้ในระยะท ีผ่านมา
- การประเมนิผลโดยรวม ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี;คณะกรรมการฯ  ใช้

• ผู้บริหาร ระด ับศูนย์ EVM 2 ระดับแรก เข้าใจในระบบและหลักการ EVM อ ย่างเหมาะสม

ด ําเน ินงานในระดับที;  1 2 และ 3 ครบถ้วน

• ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ ื;อ
ปรับปรุงประสิทธ ิภาพ ศูนย์ EVM

- ทบทวนแผนกลยทุธ์ฯ
- ประเม ินการ “ดาํเน ินการตามแผนฯ” โดยน ําผลกระทบจากปัจจ ัยภายนอกมาประกอบ

• ทบทวนแนวทางการวัดผลการดําเน ินงาน ของ ผู้บริหาร 2 ระด ับถัดไป และเตรียมความพร้อมแนวทางการวัดผล

• เ จ้าหน้าที;หลักของศูนย์ EVM เข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม

ด ําเน ินงานในระดับทุกระดับข้างต้นครบถ้วน

• วิเคราะห์และปรับปรุง เพ ื;อวาง
แผนการสร้างมูลค่าเพ ิ;มในเชิงลึกจาก
การวิเคราะห์ Driver Tree

- วิเคราะห์ Driver Tree 
- น ําไปประกอบการวางแผน อาจเป็นแผนแยกต่างหาก หร ือ เป็นส่วนหน ึ; งของแผนธ ุรกิจ/แผนกลยุทธ์

• ทบทวนศ ูนย์/หน่วยงานดูแลรับผิดชอบค่า EP ขององค์กร (รส. ท ี; ไม่ต้องจดัทําศ ูนย์ฯ ให้กระจายเป้าหมายระด ับองค์กรสู่ระด ับฝ่าย)

• ทบทวน ปรับปรุง ระบบ EVM และ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมสมํ;าเสมอ

- รายงานผลงาน EVM การดาํเน ินงานตามแผนกลยทุธ์ฯ ต่อคณะกรรมการฯ รายไตรมาส (ควรม ีข้อสังเกต ุเสนอแนะ)
- ให้ความร ู้ความเข้าใจระบบ EVM ในวงกว้างหร ือเชิงลึกมากขึน̂  

ระดับที; 1

ระดับที; 2

มีการนําระบบ EVM 
มาใช้ในการบริหาร

จ ัดการเบือ̂ งต้น

ระดับที; 3

เชื;อมโยงระบบ EVM 
กับระบบการบริหาร

อย่างครบถ้วน

ระดับที; 4

ประยุกต์ระบบ EVM 
ได้ท ั;วทัง̂องค์กร

ระดับที; 5

พัฒนาระบบ EVM 
อย่างต่อ เน ื;อง
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แผนงบประมาณที่นําแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทํา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กร และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

- EVM for Investment and Resource Allocation: มีการใช้แนวคิดระบบ EVM เช่น 
การคํานึงถึงต้นทุนเงินทุน หรือการวัดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ EP หรือการคํานวณค่า 
NPV ฯลฯ ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน (ปีใดก็ได้) พร้อมทบทวนคู่มือ/หลักการของ 
การวิเคราะห์โครงการลงทุนขององค์กร และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

- EVM Monitoring and Reporting: มีการประเมินผล และรายงานผลงานค่า EP และ
ตัวชี้วัดตาม BSC เสนอคณะกรรมการรัฐวิสากิจเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 2 คร้ัง 
คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

- ผู้บริหารระดับสูง (3 ระดับแรก) ของรัฐวิสาหกิจเข้าใจในระบบและหลักการ EVM  
อย่างเหมาะสม 

 

o ระดับ 3: เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน 
- มีการติดตามประเมินผลโครงการลงทุนและปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน โดยประเมินผล

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนและผลที่เกิดข้ึนของโครงการ เปรียบเทียบกับผล 
ที่กําหนดไว้เม่ือคราวนําเสนอเพื่อขออนุมัติ ซ่ึงรวมถึงการคํานวณ/ประเมินค่า EP  
ของโครงการ รวมทั้งติดตามรายงานผลเสนอผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เพื่อพิจารณา อย่างน้อย 2 คร้ังคือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

- เชื่อมโยงผลงานค่า EP และ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ  

- ผู้บริหารระดับฝ่ายเข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม 
 

o ระดับ 4: ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร 
- ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan)  

ได้ครบถ้วน โดยจะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมของปี 2562 
- กําหนดแนวทางการวัดผลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไป ของ ผู้บริหาร

ระดับสูง 2 ระดับ รองจากผู้บริหารสูงสุด ตามระบบ EVM/BSC/KPIs และเตรียม 
ความพร้อมแนวทางการวัดผล 
 

o ระดับ 5: พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเน่ือง 
- มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ 

Driver Tree โดยผลการวิเคราะห์นําไปประกอบการวางแผน โดยอาจเป็นแผนแยก
ต่างหาก หรือ เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ฯลฯ การนําเสนอคณะกรรมการ
ฯ หรือไม่ ข้ึนกับกระบวนการปกติของรัฐวิสาหกิจในการนําแผนไปปฏิบัติ 

- รัฐวิสาหกิจจัดให้มีศูนย์/หน่วยงานดูแลรับผิดชอบค่า EP ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด โดย
ศูนย์/หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบต้องจัดทําแผนผังปัจจัยที่ประกอบกันเป็น EP 
(Operational Driver Tree) รวมถึงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการสร้างค่า 
EP ของศูนย์/หน่วยงาน (Strategic Improvement Plan) 

- ทบทวน ปรับปรุง ระบบ EVM และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ ผ่าน 
การรายงานผลการดําเนินงานการนํา EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ การดําเนินงานตาม 
Strategic Improvement Plan ฯลฯ แก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างสมํ่าเสมอ  
(อย่างต่ํา คือ รายไตรมาส)โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกต ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
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- ให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการนํา EVM รวมถึง BSC และ Driver Tree ฯลฯ มาใช้ 
ในวงกว้างและเชิงลึกมาก 

 
เพื่อนําแนวนโยบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการของโรงงานไพ่อย่างเป็นรูปธรรม  

ทางโรงงานไพ่จึงดําเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์กร ปี 2561 -2564 ตามแนวคิด EVM โดยทําการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึง 
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธ์ 
ขององค์กร  

หลังจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กําหนดข้ึนตามกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM 
ดังกล่าว โรงงานไพ่จะสามารถดําเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) และ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับส่วนงาน ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบด้วย  
การกําหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานที่เก่ียวข้อง (Action 
Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าว เพื่อผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ในรูปของแผนปฏิบัติการอย่างครบวงจร และเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป 
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1.2 กรอบการทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจําปี 2562 ตามแนวคิด EVM                                
(EVM for Planning) 
 

EVM for Planning เป็นหนึ่งในกระบวนสําคัญการตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ที่มุ่งเน้นในส่วนของการจัดทําแผนธุรกิจหรือ 
การจัดทําแผนงบประมาณขององค์กร การจัดทําเป็นหลักการ/คู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร หรือ 
ตลอดจนการวิเคราะห์ Driver Tree เชิงลึก การนําวิเคราะห์ Driver Tree ไปประกอบการวางแผนโดยอาจเป็น 
แผนแยกต่างหากหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ 
แผนงบประมาณ เป็นต้น 

 

 
 

 

ดังนั้น จากการที่แนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กร (Value creation) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้มีการทบทวนทิศทางการดําเนินงานและการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ประจําปี 2561 -2564 ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายของ
กระทรวงการคลังกําหนดแล้ว ทั้งนี้ แนวคิดและหลักการในทบทวนทิศทางการดําเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์
โรงงานไพ่ตามแนวคิดระบบ EVM (EVM for Planning) มีข้ันตอนในการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 
• การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2561 - 2564 ตามแนวคิดระบบ EVM นั้น เร่ิมต้นด้วย
การวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร อันประกอบด้วย แนวนโยบายของคณะกรรมการ โรงงานไพ่ 
วัตถุประสงค์จัดตั้ง นโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์บริบท
และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

กฎหมายจัดต ัง̂

วสิ ัยทศัน์
ภารก ิจ

แผนวสิาหกิจ

Strategy Map และ 
BSC

แผนปฏบิตักิาร
งบลงทุน

การปฏบิตังิานตาม
แผนฯ

EVM for Planning

EVM for Investment

EVM for Incentive

EVM for Monitoring

ระบบบริหารจัดการ
เพ ื;อสร้างมูลค่าเพ ิ;มเชงิเศรษฐศาสตร์  (EVM)

EVM for Planning: นําแนวคิด EVM เป็นส่วนหนึ; งในการจัดทาํ
แผนธุรกิจ และ/หรือการจัดทาํแผนงบประมาณขององค์กร และ
จัดทาํเป็นหลักการ/คู่มือ เพ ื;อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร

• วเิคราะห์ Driver Tree เช ิงลกึ
• นาํวเิคราะห์ Driver Tree ไปประกอบการวางแผน อาจ

เป็นแผนแยกต่างหาก  หรือ  เป็นส่วนหน ึ;งของแผน
ยุทธศาสตร์

• รัฐวสิาหกจิอาจปรับปรุงคู่มอื/หลักการ ในการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ หรือ  
แผนงบประมาณ ตามแนวคิด EVM 

ปรับแผนฯ

ที;มา: หลักเกณฑ์การประเมินผล EVM ของ สํานักงานคณะกร รมการนโยบาย
รัฐวิสาห กิจ (สคร.) กระทรวงการ คลัง
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แผนภาพแสดงกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจประจําปี 2562 ตามแนวคิด EVM 

 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงกรอบการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 25621 ซ่ึงกําหนดให้
มีกระบวนการในการจัดทําแผนงานที่เหมาะสมโดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพิจารณากําหนดหรือทบทวน
แผนงาน อาทิ 

o การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
- ผลการดําเนินงานในอดีตด้านภารกิจหลัก 
- ผลการดําเนินงานในอดีตด้านการเงิน 
- สภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นต้น 

o การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
- ภาวะเศรษฐกิจมหภาค 
- ภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
- ภาวะด้านสังคมที่เก่ียวข้อง 
- สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สถานภาพองค์กร 
- ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร 

เป็นต้น 

                                                 
1
แบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประจําปี 2562, บริษัท ทริสคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
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แผนวิสาหกิจ แผนวิสาหกิจ 
(ทบทวน)

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ภยั
คุก

คา
ม 
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hr
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t)

โอ
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ส 
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or
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ity

)

ร ุก (Aggressive)                รับ (Defensive)

ทดแทน
(Diversifying)

บรรเทา 
(Turnaround)

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ภยั
คุก
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ม 
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t)
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)

ร ุก (Aggressive)                รับ (Defensive)

ทดแทน
(Diversifying)

บรรเทา 
(Turnaround)

2

1

ผลการ
ดําเนินงานท ี;

ผ่านมา

แผนบริหาร
ความเส ี;ยงของ

โรงงานไพ่  

แนวโน้ม และ
ข้อมูล

อุตสาหกรรม

SWOT Matrix

EP Drivers ระด ับศนูย์ธุรกจิ

แนวนโยบาย
ของรัฐ

2
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เม่ือพิจารณาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวแล้ว ในข้ันตอนต่อไป คือ นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ  
2 ชนิด คือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Matrix) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรเชิงเศรษฐศาสตร์
เชิงลึก (EP Driver) โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของ
ยุทธศาสตร์การเลือกธุรกิจดําเนินการ (Participation Strategy) และยุทธศาสตร์การดําเนินงาน (Operating 
Strategy) แต่ละเคร่ืองมือ มีกรอบการวิเคราะห์อันมีรายละเอียดดังต่อไป 

 
• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) 

 

การวิเคราะห์ SWOT Matrix เป็นกระบวนการกําหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน
ขององค์กรเม่ือพิจารณาเพื่อให้รู้จักตนเอง (รู้เรา) และรู้จักคู่แข่ง (รู้เขา) อย่างชัดเจน ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก จะแสดงถึงโอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสิ่งที่เกิดข้ึนแล้ว สิ่งที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ จะเป็นการวิเคราะห์
ร่วมกันทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในรูปแบบของ Matrix ซ่ึงจะสามารแบ่งยุทธศาสตร์ออกได้เป็น 
4 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา  

 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) 

 
• การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไร (Economic Profit Drivers - EP Drivers) 

 

เพื่อให้การทบทวนแผนวิสาหกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 
(Economic Profit - EP) สคร. ได้กําหนดให้รัฐวิสาหกิจเลือกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือหนึ่งประกอบการดําเนินงานจัดทําหรือทบทวนแผนวิสาหกิจ 

 

จดุแข็ง (Strength)

จดุอ่อน (Weakness)
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y)รุก (Aggressive)                รับ (Defensive)

ทดแทน
(Diversifying)

บรรเทา 
(Turnaround)

จดุแขง็
(Strength)

จดุอ่อน
(Weakness)

โอกาส
(Opportunity)

ภยัคกุคาม
(Threat)

o วตัถปุระสงค์จดัตัง̂
o วิสยัทศัน์
o พนัธกิจ
o SOD

ปัจจยัภายใน

ปัจจยั
ภายนอก
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การกําหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก ประกอบด้วย 

การดําเนินงานหลัก 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ข้ันตอนที่ 1: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial Drivers)  
ผลการคํานวณค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์สามารถนํามาจัดทําแผนผังปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไร

ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ที่มาเพื่อระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial 
Drivers) ของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้องค์กรทราบถึงองค์ประกอบของค่ากําไร 
ทางเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด ว่ามีรายการทางการเงินใดบ้างเป็นองค์ประกอบ และแต่ละรายการมีมูลค่า
เป็นเท่าใด 

 
ข้ันตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ได้สําเร็จ 
องค์กรควรทําการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการวิ เคราะห์ 
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เป็นการคํานวณหาร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลงของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัย 
มีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอ่ืนๆ คงที่  

เม่ือทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงิน ซ่ึงควรพิจารณาจากความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability)ของแต่ละ
ปัจจัยประกอบ โดยองค์กรควรเลือกบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ มีความอ่อนไหว 
(Sensitivity) สูง และความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) สูงเป็นอันดับแรก 
 
ข้ันตอนที่ 3: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดําเนินงาน (Operational Drivers) เพื่อระบุ 
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) 

การกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดําเนินงาน (Operational Drivers) เป็นการกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานที่จะช่วยพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความสําคัญให้ดียิ่งข้ึน โดยทั่วไป
องค์กรมีหลักเกณฑ์ในกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดําเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร ดังนี้ 

o เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เงินทุน 

การใช้ EP Driver เป็นเครื่องมือในการทบทวนแผนวิสาหกิจน้ัน สอดคล้องกับแนวคิด EVM ในด้านการ
วิเคราะห์และปรับปรุง เพ่ือการวางแผนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงลึก ซ่ึงในหลักเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. ได้
กําหนดให้รัฐวิสาหกิจทําการวิเคราะห์ DriverTree ในเชิงลึก และนําบทวิเคราะห์ท่ีได้จาก Driver Tree ไปใช้ประกอบ
ในกระบวนการจัดทําแผน โดยแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากกระบวนการน้ี คือ แผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(Strategic Improvement Plan - SIP) ซ่ึงเป็นแผนกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ท่ีสามารถแยก
เป็นแผนต่างหาก หรืออาจนําไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ได้ 

โดยในปี 2562 โรงงานไพ่ได้ดําเนินงานบริหารศูนย์ธุรกิจ พร้อมให้มีการวิเคราะห์ EP Driver เชิงลึก และ
กําหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของท้ัง 3 ศูนย์ธุรกิจ ได้แก่ ศูนย์ธุรกิจ Security Printing & 
Solutions ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์อํานวยการ 
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o ลงทุนในกลยุทธ์ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่า (ผลตอบแทนจากเงินทุนมากกว่า
อัตราต้นทุนเงินทุน) 

o กระจายเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า 
o ปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม 

เม่ือองค์กรได้ระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดําเนินงานแล้วจะเข้าสู่กระบวนการกําหนดแผนกลยุทธ์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ต่อไป โดยการพัฒนากลยุทธ์ SIP เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรม หรือ
โครงการที่สอดรับกับปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดําเนินงานที่องค์กรมีเป้าหมายว่าจะดําเนินการต่อไป เช่น 
หากต้องการเพิ่มรายได้จากการ องค์กรอาจจะกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดําเนินงานเป็นการเพิ่มธุรกิจ
รูปแบบใหม่ และกําหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าและการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นต้น 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก 

 
1.3 ข้ันตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM ของ โรงงานไพ่ 
 

ข้ันตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่ ประกอบด้วยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน อันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้ันตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล:  

 

ในข้ันตอนนี้ ที่ปรึกษาได้ทําการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากภายในและภายนอก ดังนี้ 

1) ข้อมูลเชิงนโยบาย ซ่ึงประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ กรอบทิศทางยุทธศาสตร์สําหรับ
รัฐวิสาหกิจ และแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
โดยข้อมูลเชิงนโยบาย ที่เก่ียวข้อง และโรงงานไพ่ควรถ่ายทอดสู่แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

คํานวณค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Profit - EP)

วิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
ความสามารถในการบริหาร 
(Sensitivity & Manageability Analysis) 
ของปัจจยัขบัเคลื;อนทางการเงิน

วิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื;อนในการดําเนินงาน 
(Operational Driver) เพื;อระบแุผนกลยทุธ์เพื;อ
ปรับปรุงประสทิธิภาพ (Strategic Improvement
Plan)

1

3

4

วิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื;อนทาง
การเงิน (Financial Driver)

2

Net Income: CAGR46-51 21.78%

NOPAT : CAGR46-51 21.68%

EP : CAGR46-51 27.10%
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เด ือน)

วตัถปุระสงค์จดัตัง̂

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

EP

NOPAT
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•xx
•xx
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•xx
•xx

•xx

•xxศูนย์ธ ุรกิจ
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ศูนย์ธ ุรกิจไพ่

ศูนย์สนับสนุน
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o การถ่ายทอดระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่12 พร้อมน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmapในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

o Thailand 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโรงงานไพ่ จึงต้องวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” มากข้ึน พร้อมสร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นSmart 
Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และ
ทักษะสูงข้ึนและ Digital Economy ที่เน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยีDigital มาประยุกต์เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจต่างๆ อันเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสําหรับโรงงานไพ่ในอนาคต 

o กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 –2564 ที่จัดทําข้ึน โดย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และรัฐวิสาหกิจรายสาขา พร้อมด้วยบริบทเฉพาะสําหรับสาขา– ธุรกิจ
การพิมพ์ และประเด็นข้อสังเกตคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เพื่อให้โรงงานไพ่ได้เห็นถึงข้อเสนอแนะและจุดอ่อนที่ต้องนํามา
ปรับปรุงต่อไป 

o นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรมสรรพสามิตที่ได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลและการบริหารที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจของโรงงานไพ่ 
 

2) แหล่งข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน  
ข้อมูลด้านการผลิตและการดําเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับกระบวนการทํางานในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต ตลอดจนถึงขีดความสามารถในการดําเนินงาน และความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
ในปัจจุบัน 
 

3) แหล่งข้อมูลจากภายนอก ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
อุตสาหกรรม และบริบททางการเมืองต่างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของโรงงานไพ่ 
พร้อมทั้งข้อมูลจากผู้มีส่วนไดส่วนเสีย บทวิเคราะห์ และรายงานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อทําความ
เข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต 

 
ข้ันตอนที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาแผนวิสาหกิจ 
 

ก่อนหน้าที่ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาแผนวิสาหกิจนั้น เป็นการ
ทํางานร่วมกันระหว่างคณะทํางานของโรงงานไพ่ ผู้บริหารของโรงงานไพ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
ผ่านการหารือร่วมกันเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันพิจารณาประเด็น
ต่างๆ ที่สําคัญ ในที่ประชุมสัมมนาระดมสมองภายใน และการจัดให้มีวาระการบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง 
(Brainstorming Workshop) เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2562 ร่วมกับคณะกรรมการ
โรงงานไพ่ 
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ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณากลั่นกรอง 
 

ในข้ันตอนของการรายงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2562ดําเนินงานผ่าน
วาระต่างๆ ตั้งแต่คณะทํางาน EVM คณะกรรมการกําหนดทิศทาง หรือ Steering Committee ไปจนถึง
คณะกรรมการโรงงานไพ่ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมทั้งแนวนโยบาย และข้อจํากัดต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย และ
การเงิน รวมถึงข้อจํากัดในขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ขององค์กร 
เพื่อกลั่นกรองเป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของโรงงานไพ่ ตามแนวคิดของระบบ EVM 
 
ข้ันตอนที่ 4 การดําเนนิงานข้ันตอนถัดไป 

 

เม่ือแผนกลยุทธ์ประจําปีขององค์กรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไพ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ข้ันตอนต่อไป คือ การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการ
ประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard– BSC) เพื่อกําหนด เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในระดับองค์กร ฝ่าย 
และส่วนงาน รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี 2563 ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
ใน Balanced Scorecardโดยกําหนดกระบวนการดําเนินงานผ่านการสัมมนาระดมสมองเพื่อพิจารณาร่วมกัน  
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บทที่ 2:การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่สําคัญ ของโรงงานไพ่ 
 

กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ และกลยุทธ์ตามแนวคิดของ EVM ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้กําหนดให้มีกระบวนกาจัดทําแผนงานที่
เหมาะสม มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพิจารณากําหนดหรือทบทวนแผนการดําเนินงาน โดยกําหนดให้มีข้อมูล
ที่ใช้สนับสนุนให้กับคณะกรรมการได้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณากําหนดแผนระยะยาว/แผนวิสาหกิจ (ระยะเวลา 3-
5 ปี) และแผนงานประจําปี/แผนปฏิบัติการประจําปีขององค์กร 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดประเด็นพิจารณาสําคัญไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
I. ภาวะเศรษฐกิจมหภาค 
II. ภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
III. ภาวะด้านสังคมที่เก่ียวข้อง 
IV. สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
V. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
I. ผลการดําเนินงานในอดีตด้านภารกิจหลัก 
II. ผลการดําเนินงานในอดีตด้านการเงิน 
III. สภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
IV. สถานภาพองค์กร 
V. ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร 

 

จากการวิเคราะห์ในประเด็นสําคัญต่างๆ ข้างต้น โรงงานได้นําเคร่ืองมือการวิเคราะห์บริบทแวดล้อม อาทิ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การวิเคราะห์ PESTEL และการวิเคราะห์ตามหลักการ Porter’s 
Five Force มาใช้วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ประกอบการพิจารณาข้อมูลการดําเนินงานงานในเชิงลึกด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Economic Profit Driver: EP Driver) ในระดับศูนย์ธุรกิจ ซ่ึงจะกล่าวถึงใน
ส่วนต่อไป 

 

สําหรับการการทบทวนแผนวิสาหกิจประจําปี 2562 นี้ โรงงานไพ่ยังคงวิสัยทัศน์ขององค์กรเดิมที่ถูก
กําหนดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มาทบทวนและปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาวะการ
ดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว แผนวิสาหกิจ ประจําปี 2561 -2564 (ฉบับทบทวนปี 2562) ฉบับ
นี้ จึงยังคงมีความสอดคล้องและอิงกับกรอบหลักการเดิมที่พัฒนาข้ึนจากแผนวิสาหกิจฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2562 นี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของโรงงานไพ่เข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น โรงงานไพ่จึงต้องให้ความสําคัญ
และมุ่งเน้นตั้งแต่การวิเคราะห์แนวนโยบายภาครัฐต่อทิศทางการดําเนินงานขององค์กร สภาวะอุตสาหกรรม และ
ปัจจัยภายในขององค์กร เพื่อให้โรงงานไพ่เองได้ตระหนักถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่งดําเนินการ และแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพองค์กร พร้อมกําหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการในภาพรวมให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปใน
อนาคต 
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2.1 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติท่ีเก่ียวข้อง 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้กําหนดกรอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 –2564 เพื่อเป็นแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และ
รัฐวิสาหกิจรายสาขา ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 
และน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmap ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 โรงงานไพ่ในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงต้องนําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนงานในปี 2560 แผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย 20 ปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทําให้
ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 

 โดยกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
แผนภาพ กรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ2 

 
 
 
 
 
 
                                                 
2สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวขอ้ง  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม” มาประยุกตใ์ช้ 

• กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี: เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแนวทางการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั้นโรงงานไพ่จะต้องวางแผนงานโครงการให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 6 ด้านคือ 

(1) ความม่ันคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564): มุ่งเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างต้น 
และกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• Thailand 4.0: เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมซ่ึงต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม อาทิ 

- การเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร
จัดการและใช้เทคโนโลยี หรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องรํ่ารวยข้ึนและเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ 

- การเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิม ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพ
สูง 

- การเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ําไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง 
- การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง 

โดยโมเดลของ Thailand 4.0 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นั่นคือ ม่ันคง ม่ังค่ัง
และยั่งยืน โรงงานไพ่จึงต้องวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากข้ึน พร้อม
สร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กร
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ของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นSmart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มี
มูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงข้ึน 

• Digital Economy:3 คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่ออํานวยให้
เศรษฐกิจมีมูลค่าและประสิทธิภาพสูงข้ึน และการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทําให้การตลาดขยายตัวและ
สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งข้ึน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุค
ปัจจุบันตั้งแต่ Knowledge Economy หรือเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้และ Creative Economy 
ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยแนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับยุค Digital 
Economy แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนคือ 

(1) Digital Commerce ในอดีตมักกล่าวถึง e-Commerce แต่ในยุคปัจจุบันตลาดการค้าดิจิตอล
ได้แตกแขนงไปสู่ mobile-commerce และ Social Commerce ที่ขายของผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์หรือการค้าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว 

(2) Digital Transformation คือ การนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทาง
ธุรกิจนอกเหนือจากการค้า แต่เป็นเร่ืองของประสิทธิภาพในการทําธุรกิจและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการทํางานลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 

(3) Digital Consumption คือ การนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทํา
ธุรกิจต่างๆ 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่และเพื่อก้าวให้ทันกับยุคไอทีในการให้บริการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง จึงควรให้ความสําคัญและตั้งเป้าที่จะปฏิรูปประเทศสู่
เศรษฐกิจเชิง Digital อย่างจริงจัง เพื่อให้มีการขนส่งข้อมูลจํานวนมากโดยสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเชื่อมต่อกันทั่วทุกพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว และการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดช่องว่างเชิง Digital ลดต้นทุนที่เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่
ทําให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงไอทีได้ และลดความซํ้าซ้อนในการสร้างเครือข่ายของหน่วย
ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยได้เครือข่ายที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุนสูงสุดเม่ือ
เข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี 

 
2.1.2 แนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  

• ทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
คร้ังที่ 1/2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนที่เก่ียวข้องต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติโดยกําหนดบทบาทและทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาท
ระหว่างผู้กํากับดูแลผู้กําหนดนโยบายและผู้ให้บริการออกจากกันอย่างชัดเจน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศโดยการจัดให้มี
แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปีที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนพร้อม

                                                 
3 “Digital Economy : รู้ทัน เข้าใจ และนําไปใช้”, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
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ทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุน และการ
ระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอ่ืนๆ เช่น การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เป็นต้น 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ จะจัดให้มีกลไกในการชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจที่
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวัตกรรมและ
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลด
ต้นทุนการดําเนินงาน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไก
กํากับติดตามตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้าง
องค์กรและกระบวนการทํางานสมัยใหม่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม
กําหนดระบบแรงจูงใจการดําเนินงานที่เหมาะสม คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 

 

• แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม: ประกอบด้วย 

(1) บริบทเฉพาะสําหรับสาขา – ธุรกิจการพิมพ์ 
 

 
ในอนาคตธุรกิจการพิมพ์จะต้องมีการพัฒนาการพิมพ์ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์การ

พิมพ์ท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยให้การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพงานพิมพ์และด้าน
ความปลอดภัยเป็นสําคัญ ปรับปรุงคุณภาพให้บริการเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ลูกค้ามาใช้บริการโรงพิมพ์
เน่ืองจากในอนาคตจะมีการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาทดแทนการพิมพ์มากยิ่งข้ึน อาจส่งผลให้ความต้องการใช้
บริการโรงพิมพ์ลดลง ธุรกิจการพิมพ์จึงควรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในตลาดเพ่ือสร้างความ
อยู่รอดในอนาคต โดยการลดข้ันตอนการผลิตให้สั้นลง ใช้คนน้อยลงโดยใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทน มีระบบ
ควบคุมคุณภาพเพ่ือให้งานได้มาตรฐานและสะดวกรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า 

 

(2) บริบทเฉพาะสําหรับสาขา – ธุรกิจการไพ่ 
 
 

การประกอบธุรกิจไพ่ในประเทศไทยมีลักษณะเป็นการผูกขาด (Monopoly) โรงงานไพ่ฯ เป็น
เพียงรายเดียวท่ีได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิต นําเข้า และจําหน่ายไพ่ได้ โรงงงานไพ่ฯจึง
ปราศจากคู่แข่งในธุรกิจไพ่ สําหรับตลาดไพ่ต่างประเทศมีลักษณะเป็นตลาดเสรีอนุญาตให้มีการ
ประกอบธุรกิจคาสิโนได้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการซ้ือขายไพ่อย่างเสรีเช่นกัน กลุ่มผู้บริโภคไพ่
ต่างประเทศหรือสถานคาสิโนมีความต้องการบริโภคไพ่เป็นจํานวนมากเฉลี่ย 5.5-12 ล้านสํารับ/ปี 
และมีโอกาสเลือกซ้ือไพ่จากผู้ผลิตหรือจําหน่ายไพ่ ซ่ึงมีด้วยกันหลายรายและมาจากหลายประเทศ 
อาทิ มาเลเซีย ญี่ปุ่น สเปน จีน เป็นต้น รูปแบบไพ่ท่ีผลิตและจําหน่ายท่ัวไปสําหรับตลาดในประเทศ
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เป็นไพ่แบบ (Custom Playing Cards) กล่าวคือ ด้านหน้าและด้านหลังไพ่เป็นรูปแบบเดียวกันตามท่ี
โรงงานไพ่ฯกําหนด ในขณะท่ีไพ่ใช้ในบ่อนตลาดต่างประเทศจะมีรูปแบบตามท่ีลูกค้าเสนอแบบไว้หรือ 
Personnalized Playing Cards ซ่ึงออกแบบเป็นการเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า เช่น 
ด้านหลังไพ่จะพิมพ์เป็นโลโก้บ่อนตนเอง หรือรูปแบบเฉพาะต่างๆ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ของ โรงงานไพ่ ถูก
นําไปจําหน่ายบริเวณบ่อนชายแดนรอบประเทศ ซ่ึงอาจพิจารณาถึงความได้เปรียบทางด้านต้นทุนใน
การขนส่งสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับไพ่นําเข้าจากผู้ผลิตประเทศอ่ืน 
 

(3) ประเด็นข้อสังเกตคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SubPAC)4 
 

 
o โรงงานไพ่ฯ ควรศึกษารูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับองค์กรในการขายไพ่ เพ่ือเป็นทางเลือกเมื่อสัญญา

สัมปทานหมดลง โดยโรงงานไพ่ฯ อาจจะยกเลิกระบบสัมปทานและหันมาขายไพ่กับเอกชนโดยตรงเอง 
เปลี่ยนจาก bidding มาเป็นการ Sharing ส่วนแบ่งรายได้ร่วมกับเอกชน 

o โรงงานไพ่ฯ ควรทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงงานไพ่ฯให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การขออนุญาตผลิตไพ่ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดตั้งโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต 2535  
 

 
 

2.1.3 แนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

• นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด: กรมสรรพสามิต ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ของ โรงงานไพ่ ได้กําหนด
กรอบยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีวิสัยทัศน์ เป็น 
“ผู้นําการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” ประเด็นยุทธศาสตร์4 ด้าน ได้แก่  

- ยุทธศาสตร์: การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์: การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภานที่ดีข้ึนของประชาชน 
- ยุทธศาสตร์: การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์: การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี 

นอกจากนี้ ยังมีแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กําหนดกรอบการ
ดําเนินงานภายใต้แต่ละกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ใหม่ในอนาคตของโรงงานไพ่ คือ  
 

ยุทธศาสตร:์ การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์: บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดทําฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ 

เนื่องจากรูปแบบแสตมป์ของกรมสรรพสามิต และการจัดทําฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ มี
ความสําคัญต่อโรงงานไพ่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแสตมป์สรรพสามิตของกรมสรรพาสามิต ในด้านรายได้
และการวางแผนการผลิต ซ่ึง โรงงานไพ่ควรให้ควรสําคัญ และนําเอายุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาพิจารณาประกอบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในคร้ังนี้อย่างรอบคอบ 

                                                 
4รายงานการจัดทําบันทึกข้อตกลงประเมนิผลการดําเนนิงาน ของ รฐัวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2562 
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แผนภาพแนวนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงานไพ่ 

 
 

2.1.4 สรุปประเด็นสําคัญเชิงนโยบาย 

กล่าวโดยสรุป พบว่า ประเด็นสําคัญเชิงนโยบายต่อการดําเนินงานของโรงงานไพ่ ทึ่ควรนํามาใช้ประกอบการ
พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ประจําปี 2562 นี้ ประกอบด้วย 

 

1. ทบทวนสัญญาสัมปทานของการขายไพ่ ในเร่ืองของแรงจูงใจในการดึงดูดเอกชนรายใหม่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข้อ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มความยั่งยืนในระยะยาว 
กรมสรรพสามิตข้อ 2 การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีข้ึนของประชาชน 
ข้อแนะนําจากการประเมินผล 

2. เพ่ิมศักยภาพงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงให้สามารถแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข้อ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มความยั่งยืนในระยะยาว 
กรมสรรพสามิตข้อ 2 การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีข้ึนของประชาชน 
ข้อแนะนําจากการประเมินผล 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน สร้างรายได้เพ่ิมจากสินทรัพย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข้อ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มความยั่งยืนในระยะยาว 
กรมสรรพสามิตข้อ 3 การบริหารองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. จัดทําแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการจัดการองค์กรให้ชัดเจน 
กรมสรรพสามิตข้อ 3 การบริหารองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อสังเกตจากการประเมินผล โดยกระทรวงการคลัง 
ข้อแนะนําจากการประเมินผล 

5. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจให้บริการสิ่งพิมพ์ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข้อ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

Thailand 4.0 และแผน Digital Economy 
กรมสรรพสามิตข้อ 4 การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของโรงงานไพ่ (ปัจจัยภายใน) 
 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร ควรพิจารณาการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อ
ประเมินศักยภาพโดยรวมของโรงงานไพ่ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในโรงงานไพ่ที่สําคัญ แบ่งออกเป็น 6 
ประเด็น ประกอบด้วย  

1) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจของโรงงานไพ่  
2) โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร  
3) แนวทางการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ 
4) ผลการดําเนินงานในอดีตด้านภารกิจหลักของโรงงานไพ่ 
5) ผลการดําเนินงานในอดีตด้านการเงินของโรงงานไพ่ 
6) สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
7) สถานภาพองค์กร  
8) การทบทวนความสามารถพิเศษของโรงงานไพ่ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
9) ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร 
 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจของโรงงานไพ่ 

โรงงานไพ่ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 โดยเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต และ
ต่อมาโรงงานไพ่ได้รับการจัดตั้งข้ึนเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้สังกัดของกรมสรรพสามิต ในวันที่ 
1 มกราคม 2535 

โรงงานไพ่มีวัตถุประสงค์จัดตั้ง เพื่อ 
1) ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ  
2) ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น   
3) ทําการค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่  
4) ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเก่ียวกับกิจการตามวัตถุประสงค์  
หรือกล่าวโดยรวมได้ว่าโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ 

และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ และดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนทําการค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และการตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน 
ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเก่ียวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ 

และเม่ือพิจารณาถึงแนวนโยบายของกรมสรรพสามิต อันเป็นหน่วยงานต้นสังกัด พบว่าจากยุทธศาสตร์ของ 
กรมสรรพสามิตใน พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุงในปี 2562กรมสรรพสามิตมีการกําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ และกําหนดแผนการปฏิรูป เป็นนโยบายการปฏิรูประบบภาษี (รูปแบบแสตมป์) 
และนโยบายจัดทําฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ ซ่ึงเป็นโอกาสอันดีที่โรงงานไพ่จะใช้โอกาสนี้ในการขยายตลาด
การเป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่หน่วยงานภาครัฐ 

โดยวิสัยทัศน์ สําหรับการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2561 – 2564 ยังคงวิสัยทัศน์ตาม
แผนวิสาหกิจฉบับปัจจุบัน เพื่อ “เป็นผู้นําด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วยการดําเนินงานที่ มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส” ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนพันธกิจให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ซ่ึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเหล่านี้ ถือเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ 
ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2560– 2564 ฉบับใหม่เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานในอนาคต
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(รายละเอียดการทบทวนพันธกิจ ในบทที่ 5 เร่ืองการทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ตามแนวคิด EVM ประจําปี
2562) 
 

 

 
แผนภาพแสดงกรอบการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจใหมข่องโรงงานไพ่ 

 
 

2.2.2 โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร 

โรงงานไพ่มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้อํานวยการโรงงาน
ไพ่ และรองผู้อํานวยการโรงงานไพ่ ตามลําดับ โดยมีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 ฝ่าย อันประกอบไปด้วย 1) ฝ่าย
อํานวยการ 2) ฝ่ายโรงพิมพ์ 3) ฝ่ายผลิตไพ่ และ 4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ได้ทําการแยกส่วนของกิจกรรม
การตลาดออกไปเป็นหนึ่งส่วนงานเฉพาะโดยไม่สังกัดฝ่ายใดและใช้ชื่อว่า “ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด” โดยในแต่
ละฝ่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยท ัศน์
“เป็นผู้ นําด้านสิ; งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดําเนินงานท ี;มีประสิทธ ิภาพและโปร่งใส”

พันธกจิ
1. ผลิตและจดัหาเครื"องหมายการจดัเก็บภาษีทุกประเภท และบริการเกี"ยวเนื"อง เพื"อรองรับการจดัเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
2. ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื"อการจดัเก็บรายได้ แก่หน่วยงานภาครัฐ
3. ครอบครองตลาดไพ่ในประเทศทั :งหมด และขยายสูธุ่รกิจไพ่คาสิโนในภูมิภาค
4. บริหารจดัการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ตามหลกัธรรมาภิบาลที"ดี
5. ผสมผสานเทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื"อเพิ"มมูลคา่ผลิตภัณฑ์   
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1. ฝ่ายอํานวยการ สําหรับฝ่ายอํานวยการ มี 6ส่วนงานที่สําคัญซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่าย
อํานวยการ คือ 1) ส่วนทรัพยากรบุคคล2) ส่วนบัญชีและการเงิน 3) ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ 4) 
ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และ 5) ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 6) ส่วนบริหารงานกลาง โดยทุก
ส่วนร่วมกันทําหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการทํางานภายในโรงงานไพ่ให้มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักและธุรกิจสิงพิมพ์ควบคู่กันไปด้วย 

2. ฝ่ายโรงพิมพ์ สําหรับฝ่ายโรงพิมพ์ มี 2 ส่วนงานที่สําคัญซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายโรงพิมพ์ คือ 
1) ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ 2) ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ ซ่ึงฝ่ายและส่วนดังกล่าวในปัจจุบัน มีหน้าที่ 
ในการดูแลกระบวนการเตรียมการและผลิตสิงพิมพ์ อาทิ แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์ราคา
ดวงละ 10 สตางค์ แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเค้ียว และบุหร่ีอ่ืน ขนาด
บรรจุไม่เกิน 15 กรัม (สติกเกอร์)  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอการในการขยายธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลางฝ่ายโรงพิมพ์ ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ จะต้องรับหน้าที่ในการดูแล
กระบวนการออกแบบ การเตรียมการ และการผลิตสิงพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่
หลากหลายประเภทมากข้ึน 

3. ฝ่ายผลิตไพ่ สําหรับฝ่ายผลิตไพ่ มี 2 ส่วนงานที่สําคัญซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายผลิตไพ่ คือ  
1) ส่วนผลิตไพ่ป๊อก และ 2) ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก โดยที่ฝ่ายและส่วนดังกล่าวมีหน้าที่ในการดูแลและ
ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งไพ่ป๊อกและไพ่ตัวเล็กทุกประเภท  

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน สําหรับฝ่ายตรวจสอบภายในนั้นไม่มีส่วนงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลส่วนใด
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีอํานาจเป็นของตัวเองในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในองค์กรทุกส่วน
งาน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการภายในของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

5. ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นส่วนงานเฉพาะข้ึนตรงกับรองผู้อํานวยการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการดําเนินงาน การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิด และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการตลาด
เชิงรุก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจไพ่ทั้งในและต่างประเทศ 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานของโรงงานไพ่5 

 
 

2.2.3 แนวทางการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ 

โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อดําเนินการผลิตไพ่ หรือนําเข้า
ไพ่มาจําหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งการดําเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ ต่อมาในการทบทวนแผน
วิสาหกิจประจําปี 2558 โรงงานไพ่ได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์เพื่อ “เป็นผู้นําด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ 
ด้วยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส” โดยโรงงานไพ่มีภารกิจหลัก เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การผลิตและ
ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ การผลิตไพ่และดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์
ไพ่ อาทิ การจัดหาไพ่จากต่างประเทศ และจัดจําหน่ายไพ่ผ่านบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้รับประโยชน์การ
จัดจําหน่ายไพ่ในประเทศไทย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของโรงงานไพ่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ธุรกิจให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และสิ่งพิมพ์ทั่วไป 
 โรงงานไพ่ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยมีคู่ค้าหลัก คือ กรมสรรพสามิต ในการผลิตแสตมป์
สรรพสามิต โดยปัจจุบัน โรงงานไพ่สามารถผลิตแสตมป์สรรพสามิตได้ 6ประเภท ได้แก่ (1) แสตมป์ยาสูบ ขนาดบรรจุ
ไม่เกิน 30 กรัม (2) แสตมป์เคร่ืองดื่มนําเข้า (3)แสตมป์เคร่ืองดื่มภายในประเทศ (4) เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีฯ 
สําหรับผลิตภัณฑ์ไพ่ (5) แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุไม่เกิน 20 กรัม (6) แสตมป์ยาสูบสําหรับ
ยาสูบชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุตั้ง 20 กรัมข้ึนไปซ่ึงปัจจุบันธุรกิจให้บริการสิ่งพิมพ์ยังพึ่งพาการสั่งซ้ือจากกรมสรรพสามิต
เป็นหลัก ทําให้มีรายได้ผันตามปริมาณการเก็บภาษีประเภทต่างๆของกรมสรรพสามิต โดยในปี 2559 -2561 โรงงาน
ไพ่มีรายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 28ล้านบาท 8.1 ล้านบาท และ 127 ล้านบาท ตามลําดับ  

                                                 
5มติคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

ผู้อ ํานวยการ

รองผู้อ ํานวยการ

ฝ่ายอ ํานวยการ ฝ่ายโรงพมิพ์ ฝ่ายผลิตไพ่

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนบัญชีและการเงิน

ส่วนพัสดุและอาคารสถานที;

ส่วนสารสนเทศและพฒันาระบบ

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์

ส่วนเตรียมการพมิพ์

ส่วนผลิตสิ;งพ ิมพ์

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก

ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ฝ่ายตรวจสอบภายในจนท.ความปลอดภยัโรงงาน

ส่วนบริหารงานกลาง

คณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะกรรมการตรวจสอบ



 

นอกจากนี้ โรงงานไพ่ยังมีความสามารถให้การให้บริ
ระเบียน ใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลากปิดสุรา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน
จากธุรกิจอ่ืนๆ ของโรงงานไพ่ ซ่ึงในปี 
8.4 ล้านบาท 13.2 ล้านบาทและ 8.84 
หน่วยงานราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวงสารธารณสุข กระทรวงอุ
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่
 

2) ธุรกิจการผลิตไพ่ 

โดยสามารถจําแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
2.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มไพ่ตัวเล็ก ได้แก่ 

- ไพ่ไทย 
- ไพ่ผ่องจีน 
- ไพ่จีน 4 สี 

แสตมป์
ไพ่ 

แสตมป์ยาสูบ ขนาดบรรจุไม่เกิน 
กรัม 

แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุไม่เกิน 
กรัม 

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

โรงงานไพ่ยังมีความสามารถให้การให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น
ระเบียน ใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลากปิดสุรา เป็นต้น

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันสร้างรายได้ให้แก่โรงงานไพ่ในสัดส่วนที่น้อยเม่ื
ซ่ึงในปี 2558-2561 โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์ทั่วไปอยู่ที่ 

8.84 ล้านบาทตามลําดับ โดยลูกค้าหรือผู้จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
หน่วยงานราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวงสารธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมข้าราชการพลเรือน

ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ ในปัจจุบัน

สามารถจําแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไพ่และจําหน่ายได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มไพ่ตัวเล็ก ได้แก่  

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ไพ่กลุ่มไพ่ตัวเล็ก 
 
 

แสตมป์
เครื่องดื่ม 

-นําเข้า (สีแดง) 

เกิน 30 

แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุไม่เกิน 20 แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 
ไป 
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การงานพิมพ์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น สมุดทะเบียน สมุดเวช
ระเบียน ใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลากปิดสุรา เป็นต้น 

สร้างรายได้ให้แก่โรงงานไพ่ในสัดส่วนที่น้อยเม่ือปรียบเทียบกับรายได้
ทั่วไปอยู่ที่ 15.5 ล้านบาท 

โดยลูกค้าหรือผู้จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ ได้แก่ 
ตสาหกรรม สมาคมข้าราชการพลเรือน

ในปัจจุบัน 

 

 

แสตมป์เครื่องดื่ม 

ผลิตในประเทศ (สีนํ้า
เงิน) 

แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมข้ึน



 

2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มไพ่ป๊อก ได้แก่

- ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ 
- ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ 
- ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ 
- ไพ่ป๊อกระดาษที่ระลึกได้แก่
- ไพ่ป๊อกกระดาษส่งออกได้แก่ไพ่ป๊อก

ปัจจุบัน (ณ ปี 2561) โรงงานไพ่จําหน่ายไพ่ป๊อก 
สัดส่วนของการจําหน่ายไพ่ป๊อกพลาสติกมากที่สุด เท่ากับ 
จํานวนจําหน่ายเท่ากับ 57.5 ล้านบาท
ไพ่ยกเลิกการผลิตแล้ว แต่ยังพอมีสินค้าคงเหลือหมุนเวียนอยู่ในตลาด

 

หากพิจารณารูปแบบธุรกิจ (
รูปแบบการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่โดยการผ่านสัญญา
ต้นทุนบวกกําไรแก่ตัวแทนจําหน่าย ซ่ึงตัวแทนจําหน่ายสามารถตั้งราคาขายไพ่ได้ตามความต้องการ โรงงานไพ่ไม่ไดท้าํ
การควบคุมราคาปลายทางของไพ่ ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างทางกําไรที่สูญเสียไปในการตลาด เพื่อแลกกับความม่ันคงทาง
รายได้ที่ถูกประกันด้วยสัญญาตัวแทนจําหน่ายไพ่

ส่วนผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ที่ระลึก ไพ่ชําร่วย รวมถึงงานพิมพ์และงาน
แปลง นั้น โรงงานไพ่ ได้ดําเนินงานด้านการตลาดและการจําหน่ายเอง

 

  แผนภาพโครงสร้างการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต และจัดจําหน่ายไพ่ ในประเทศไทย

ผู้ผลิต

ผู้ รับผลประโยชน์

33 47ปี

สหเลิศ กรุงเทพ
เอ ็ม เอ เอ ็น กรุ๊ ป

ช่องทางการจําหนา่ย

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

กลุ่มไพ่ป๊อก ได้แก่ 

ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS V.G. 333  
ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS V.G. 222 
ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS V.G. Gold-111  
ไพ่ป๊อกระดาษที่ระลึกได้แก่ไพ่มวยไทย 

ระดาษส่งออกได้แก่ไพ่ป๊อก88คลับ,ไพ่ป๊อกJK และไพ่ป๊อกVKR

โรงงานไพ่จําหน่ายไพ่ป๊อก (ไม่รวมไพ่นําเข้า) คิดเป็นจํานวนเงิน 
พลาสติกมากที่สุด เท่ากับ 128.3 ล้านบาท รองมาคือ ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง มี

ล้านบาท ส่วนไพ่กระดาษต้นทุนต่ํา VEGAS V.G. 666 (Low cost)
ไพ่ยกเลิกการผลิตแล้ว แต่ยังพอมีสินค้าคงเหลือหมุนเวียนอยู่ในตลาด 

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ไพ่กลุ่มไพ่ป๊อก 
 

(Business Model) โรงงานไพ่ พบว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่ ทางโรงงานไพ่มี
รูปแบบการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่โดยการผ่านสัญญาให้สิทธิกับตัวแทนจําหน่ายเท่านั้น โดยคิดราคาตามวิธี ราคา
ต้นทุนบวกกําไรแก่ตัวแทนจําหน่าย ซ่ึงตัวแทนจําหน่ายสามารถตั้งราคาขายไพ่ได้ตามความต้องการ โรงงานไพ่ไม่ไดท้าํ

งของไพ่ ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างทางกําไรที่สูญเสียไปในการตลาด เพื่อแลกกับความม่ันคงทาง
รายได้ที่ถูกประกันด้วยสัญญาตัวแทนจําหน่ายไพ่ 

ส่วนผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ที่ระลึก ไพ่ชําร่วย รวมถึงงานพิมพ์และงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
ด้านการตลาดและการจําหน่ายเอง 

แผนภาพโครงสร้างการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต และจัดจําหน่ายไพ่ ในประเทศไทย

49 52 53

เอ ็ม เอ เอ ็น กรุ๊ ป

รวชิยัวฒันา

57

ซ.ีเอส.ไทย.เทรดด ิง̂

54 58

CS 2

59 60

CS 

Modern 
Trade ร้าน

ค้าส่ง
ร้านค้า
ปลีก
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VKR 

คิดเป็นจํานวนเงิน 198.9ล้านบาท โดยมี
ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง มี

VEGAS V.G. 666 (Low cost) นั้น ปัจจุบัน โรงงาน

 

ส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่ ทางโรงงานไพ่มี
กับตัวแทนจําหน่ายเท่านั้น โดยคิดราคาตามวิธี ราคา

ต้นทุนบวกกําไรแก่ตัวแทนจําหน่าย ซ่ึงตัวแทนจําหน่ายสามารถตั้งราคาขายไพ่ได้ตามความต้องการ โรงงานไพ่ไม่ไดท้าํ
งของไพ่ ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างทางกําไรที่สูญเสียไปในการตลาด เพื่อแลกกับความม่ันคงทาง

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม

 

 
แผนภาพโครงสร้างการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต และจัดจําหน่ายไพ่ ในประเทศไทย 

60 61

CS 3

…..
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 3)  ธุรกิจรับจ้างด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การรับประทับตราไพ่ป๊อก อย่างไรก็ตาม รายได้ในส่วนนี้ของโรงงานไพ่มี
จํานวนที่น้อยมากและมีแนวโน้มที่จะลดลงเร่ือยๆ  

 
กล่าวโดยสรุป โรงงานไพ่มีรายได้จากภารกิจหลัก คือการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง สิ่งพิมพ์

ทั่วไป และการจําหน่ายไพ่ และการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ รวมทั้งมีรายได้เงินค่าผลประโยชน์ จากการที่
โรงงานไพ่ให้สิทธิ์ในการจัดจําหน่ายไพ่ภายในประเทศแก่บริษัทเอกชน  
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2.2.4 ผลการดําเนินงานในอดีตด้านภารกิจหลักของโรงงานไพ่ 

ผลการดําเนินงานด้านภารกิจหลัก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1) ผลการดําเนนิงานตามบนัทึกข้อตกลงการประเมินผลฯของโรงงานไพ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จากผลการดําเนินงานปีล่าสุด ประจําปีบัญชี 2561 พบว่า โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานในภาพรวมที่ระดับ
คะแนน 3.3692ซ่ึงหากมองภายในระยะยาวแล้ว ยังถือว่าเป็นผลการดําเนินงานที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

 

 
แผนภาพแสดงผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯของโรงงานไพ่ 

 เม่ือพิจารณาตัวชี้วัดในด้านต่างๆของโรงงานไพ่แล้วจะเห็นได้ว่า โรงงานไพ่สามารถดําเนินงานตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้คะแนนสูงถึง 3.8417 อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการบริหาร
จัดการองค์กรยังมีจุดที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึนได้ 
 

 
แผนภาพแสดงผลการดําเนินงานตามจําแนกการบริหารองค์การในด้านต่างๆ 
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2557 2558 2559 2560 2561

ตัวช ีว̂ ัดโรงงานไพ่

ด้านที;  1 การด ําเนินงานตามนโยบาย ด้านที;  2 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาห กิจ

ด้านที;  3 การบริการจัดการองค์กร คะแนนรวม

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

ผลการดําเน ินงานของรัฐวิสาหกิจ

การด ําเนินงานตามนโยบาย

บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

การบริหารความเสี;ยง

การควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

การบริหารจ ัดการสารสนเทศ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวช ีว̂ ัดโรงงานไพ่  ด้านการบริหารจดัการองค์กร

2561 2560 2559
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 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าในส่วนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันได้แก่การดําเนินงานตามภารกิจหลัก การ
ให้บริการสิ่งพิมพ์ และการจําหน่ายไพ่นั้นได้คะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ในปี 2559 ผลการดําเนินงานด้าน
การเงินไม่เป็นไปตามแผนจากการขาดช่วงสัญญาให้สิทธิ ประมาณ 4 เดือน ต่อมาในปี 2560 ผลการดําเนินงานด้าน
การเงินไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจําหน่ายไพ่ชําร่วย (ไพ่มวยไทย) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการขาดช่วงการ
จัดจ้างผลิตแสตมป์สรรพสามิตของกรมสรรพสามิต จึงทําให้คะแนนด้านการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปี 2561 ผลการดําเนินงานด้านการเงินถือว่าทําได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงทําให้คะแนน
ด้านการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจกลับมาดีข้ึน โดยในปี 2559 - 2561 โรงงานไพ่ได้คะแนนให้ด้านดังกล่าวอยู่ที่ 2.07
คะแนน 1.76 และ คะแนน 3.17 คะแนนตามลําดับ 
 นอกจากนี้หากพิจารณาคะแนนในส่วนของการบริหารจัดการองค์กร โดยแยกส่วนการพิจารณาจะเห็นได้ว่า 
คะแนนในส่วนของการบริหารความเสี่ยง และ การตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับคะแนนทที่ต่ํากว่า 3 ซ่ึงสะท้อนถึง
ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได้
หากโรงงานไพ่ให้ความสําคัญในการปรับปรุงระบบดังกล่าว 
 

2) ผลการดําเนินงานจากธุรกิจหลักของโรงงานไพ่ 

โรงงานไพ่มีภารกิจหลักคือ การให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ทั่วไป และการผลิตและ
จําหน่ายไพ่ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงผลการดําเนินงานของภารกิจหลักทั้ง 2 สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนผลการดําเนินงานแยกตามภารกจิของโรงงานไพ่ 

 
รายได้หลักของโรงงานไพ่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 87.72 เป็นรายได้ที่เกิดจากการ

จําหน่ายไพ่ และร้อยละ 10.91 เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและสิ่งพิมพ์ทั่วไป 
อย่างไรก็ตามในปี 2561 รายได้ของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากได้รับงานจากทางกรม
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สรรพสามิต ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของสิ่งพิมพ์เพิ่มข้ึนมาจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30 ซ่ึงจําแนกรายละเอียดของแต่
ละธุรกิจได้ดังต่อไปนี้ 

 
• ผลการดําเนินงานจากธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ 
จากผลการดําเนินงานการให้บริการสิ่งพิมพ์ฯในปี 2561พบว่าโรงงานไพ่ได้รับงานพิมพ์จากกรมสรรพสามิต

เพิ่มข้ึนค่อนข้างมากส่งผลให้รายได้และต้นทุนเพิ่มข้ึนตาม โดยมีรายได้สิ่งพิมพ์รวมอยู่ที่ 136 ล้านบาท ส่วนต้นทุนใน
การผลิตเพิ่มสูงข้ึนเป็น 73 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณงานพิมพ์ที่เพิ่มข้ึน 

ทั้งนี้ การที่ส่วนโรงพิมพ์มีค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักนั้น โรงงานไพ่จําเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน โดยการรับงานในปริมาณมากๆ จะช่วยทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ําลง ในขณะที่การรับงานขนาดเล็กโรงงานไพ่
จะมีความเสียเปรียบในด้านแข่งขันด้านราคากับผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์รายอ่ืน 

 

 
แผนภาพแสดงผลการดําเนินการธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ฯ 

 
• ผลการดําเนินงานจากธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไพ่ 

ปัจจุบันโรงงานไพ่ เป็นผู้ได้รับสิทธิการผลิตไพ่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว การประทับตราไพ่นําเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร และจัดจําหน่ายไพ่ผ่านบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิในการเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ในการจัดจําหน่ายไพ่ในประเทศ ซ่ึงผลการดําเนินงานสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจําหน่ายไพ่
ตามสัญญาการให้สิทธิจําหน่ายไพ่ และการจําหน่ายไพ่อ่ืนๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก) การจําหน่ายไพ่ตามสัญญาให้สิทธิการจําหน่ายไพ่ โดยรูปแบบสัญญาในช่วงปี 1 สิงหาคม 2559 – 31 
กรกฎาคม 2561 มีการกําหนดข้ันต่ําวงเงินการจัดซ้ือไพ่รวมที่เดือนละ 25 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาทต่อปี 
โดยไม่กําหนดชนิดของไพ่ ทําให้โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน หลังจากที่ในช่วง ปี 2556 – 2559 
โรงงานไพ่มีรายได้จากการจําหน่ายไพ่ในสัญญาให้สิทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการบริหารสัญญา
ให้สิทธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพและไพ่ต้นทุนต่ําที่เป็นสินค้าที่แย่งส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มดังกล่าวได้ลดลงจน
เกือบหายไปจากตลาดแล้ว อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของการจําหน่ายไพ่ในช่องทาง
ดังกล่าวในปี 2557-2561อยู่ในภาวะถดถอยที่ร้อยละ -0.38 



 

แผนภาพแสดงผลการดําเนินการการจําหน่ายไพ่ตามสัญญาให้สิทธิ

 จากกราฟข้อมูลข้างต้น ทําให้ทราบว่าชนิดของไพ่ที่
2556-2557 ไพ่ตัวเล็กมียอดขายสูงสุด ต่อมีในปี 
2561 ไพ่พลาสติกมียอดขายสูงสุดตามลําดับ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในด้านอ่ืนๆ จากโครงสร้างรายได้
ไพ่พลาสติกที่มียอดขายสูงสุดในปี 256
พลาสติดขอบทองซ่ึงมียอดขายเป็นอันดับ 

ข) การจําหน่ายไพ่ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ การจําหน่ายไพ่ชําร่วย ซ่ึงปัจจุบันโรงงานไพ่มีไพ่มวยไทย ที่โรงงานไพ่
ดําเนินงานทางการตลาด แ
ระลึก และไพ่คาสิโนตามคําสั่งซ้ือของผู้ว่าจ้าง รายได้ในส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบ
กับการจําหน่ายไพ่ผ่านทางสัญญาการให้สิทธิฯ ซ่ึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

รายงานการทบทวน
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แสดงผลการดําเนินการการจําหน่ายไพ่ตามสัญญาให้สิทธิ 

 
จากกราฟข้อมูลข้างต้น ทําให้ทราบว่าชนิดของไพ่ที่มียอดจําหน่ายสูงนั้นเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยในช่วงปี 

ไพ่ตัวเล็กมียอดขายสูงสุด ต่อมีในปี 2558 ไพ่พลาสติกขอบทองมียอดขายสูงสุด และในปี 
ไพ่พลาสติกมียอดขายสูงสุดตามลําดับ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในด้านอ่ืนๆ จากโครงสร้างรายได้

2561 นั้น เป็นสินค้าที่มีสัดส่วนกําไรน้อยที่สุด และสินค้าที่มีกําไรมากสุดได้แก่ไพ่
พลาสติดขอบทองซ่ึงมียอดขายเป็นอันดับ 3 ในปี 2561 

 
การจําหน่ายไพ่ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ การจําหน่ายไพ่ชําร่วย ซ่ึงปัจจุบันโรงงานไพ่มีไพ่มวยไทย ที่โรงงานไพ่
ดําเนินงานทางการตลาด และเป็นผู้กระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกต่างๆด้วยตัวเอง และการรับจ้างผลิตไพ่ที่
ระลึก และไพ่คาสิโนตามคําสั่งซ้ือของผู้ว่าจ้าง รายได้ในส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบ
กับการจําหน่ายไพ่ผ่านทางสัญญาการให้สิทธิฯ ซ่ึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา มีรายละเอีย
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นเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยในช่วงปี 
ไพ่พลาสติกขอบทองมียอดขายสูงสุด และในปี 2560 และ 

ไพ่พลาสติกมียอดขายสูงสุดตามลําดับ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในด้านอ่ืนๆ จากโครงสร้างรายได้ พบว่า 
นั้น เป็นสินค้าที่มีสัดส่วนกําไรน้อยที่สุด และสินค้าที่มีกําไรมากสุดได้แก่ไพ่ 

การจําหน่ายไพ่ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ การจําหน่ายไพ่ชําร่วย ซ่ึงปัจจุบันโรงงานไพ่มีไพ่มวยไทย ที่โรงงานไพ่
ละเป็นผู้กระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกต่างๆด้วยตัวเอง และการรับจ้างผลิตไพ่ที่

ระลึก และไพ่คาสิโนตามคําสั่งซ้ือของผู้ว่าจ้าง รายได้ในส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงผลการดําเนินการจําหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธ ิ

 
 จากแผนภาพแสดงผลการดําเนินการจําหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ จะเห็นได้ว่าในปี 2561 รายได้
หลักมาจากไพ่ส่งออก (คาสิโน) 
 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างรายได้และต้นทุนการผลิตไพ่ 

 
 

โครงสร้างรายได้ไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธ ิในแต่ละประเภท ปี 2557 – 2562 Q2 (ไม่รวมไพ่ต้นทุนต ํ;า)
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 หากพิจารณาถึงรายได้การผลิตไพ่รวมต่อต้นทุนรวม จะเห็นได้ว่าในปี 2561 ต้นทุนรวมการผลิตไพ่นั้นคิด
เป็นร้อยละ 37.44ซ่ึงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปีของต้นทุนไพ่รวมต่อรายได้การจําหน่ายไพ่รวมซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 35.92 
สะท้อนให้เห็นว่า กําไรเบื้องต้นของการผลิตไพ่นั้นมีสัดส่วนที่สามารถแข่งขันได้หากโรงงานไพ่มีการบริหารจัดการ
ภายในรวมถึงต้นทุนการขายและบริหารที่ดี 
 

2.2.5 ผลการดําเนินงานในอดีตด้านการเงินของโรงงานไพ่ 

จากข้อมูลงบการเงินตั้งแต่ ปี 2556 – 2561สามารถวิเคราะห์ภาวะการเงินในภาพรวมของกิจการ  
ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สถานะความม่ันคงทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้านการดําเนินงานจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้ดังนี้  
 

• สถานะความม่ันคงทางการเงิน 
 

ภาพรวมสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุน 

จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561โรงงานไพ่ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 709.31
ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 545.13 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของสินทรัพย์รวม) ซ่ึงสัดส่วน
ของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและรายการเงินลงทุนชั่วคราว 
ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 164.19 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.15 ของสินทรัพย์รวม) ซ่ึงสัดส่วนของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

 
ตารางแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อของ โรงงานไพ่ ปี 2557 – 2561 (ล้านบาท) 

 
ณ 30 กันยายน ปี 2562 สินทรัพย์ที่เป็นรายการสําคัญของโรงงานไพ่ ได้แก่ รายการเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ โดยมีมูลค่า 608.5 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 
85.79 ของสินทรัพย์ทั้งหมด 

 

2556 2557 2558 2559 2560 2561
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 571,571,964 438,260,197 408,895,797 400,937,985 481,492,049 545,132,001

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 147,420,803 177,244,709 157,439,755 151,853,456 131,440,395 164,199,024
สินรัพย์รวม 718,992,767 615,504,906 566,335,552 552,791,441 612,932,443 709,331,025

รวมหนีส̂ินหมุนเวียน 267,764,402 152,156,087 103,259,059 74,872,733 126,474,551 206,083,283
รวมหนีส̂ินไม่หมุนเวียน 66,256,107 68,346,907 69,624,408 76,864,729 72,148,362 65,211,671

หนีส̂ินรวม 334,020,509 220,502,994 172,883,467 151,737,462 198,622,913 271,294,954

รวมส่วนของท ุน 384,972,258 395,001,912 393,452,086 401,053,978 414,309,530 438,036,070
หนีส̂ินและส่วนของท ุน 718,992,767 615,504,906 566,335,552 552,791,441 612,932,443 709,331,025
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แผนภาพแสดงสัดส่วนสนิทรัพย์ ของ โรงงานไพ่ ปี 2557 – 2561 

 
ในขณะที่โรงงานไพ่ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 271.29 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.26ของหนี้สินและส่วนของทุน) 

ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 206.08 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 75.96 ของหนี้สินรวม) โดยรายการ 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินค้างนําส่งคลัง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าง ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 65.21ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
24.03 ของหนี้สินรวม) มีรายการกองทุนบําเหน็จบํานาญป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด  

สําหรับส่วนของทุน ปี 2561มีมูลค่า 438.04 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 61.78ของหนี้สินและส่วนของทุนโดย
รายการกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของส่วนของทุน)  

และหนี้สินที่เป็นรายการหลักของโรงงานไพ่ คือ รายการกองทุนบําเหน็จ โดยมีมูลค่า 65.21 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 24.04 ของหนี้สินรวม) และเงินค้างนําส่งคลังมีมูลค่า148.78 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 54.84 ของหนี้สิน
รวม) ตามลําดับ  
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แผนภาพแสดงสัดส่วนหนีส้ิน ของ โรงงานไพ่ ปี 2557 – 2561 

 
การวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของทุน 

 

จากการวิเคราะห์พบว่า รายการสินทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงเม่ือพิจารณาอัตรา 
การเติบโตของสินทรัพย์ โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงระหว่างปี 
2557 – 2561เท่ากับร้อยละ 3.61โดยในปี 2561รายการสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 15.72
จากปี 2560 ซ่ึงสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยรายการสินทรัพย์ที่สําคัญได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการสินทรัพย์ที่สําคัญ คิดเป็นร้อยละ 37.37 ของ
สินทรัพย์รวม และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสินทรัพย์รวม โดยในปี 2561 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดมีมูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 124.86 จากปี 2560 ที่เท่ากับ 126.47 ล้านบาท เป็น 206.33 ล้านบาท ในปี 2561 

และรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 19.33 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตรา 
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในปี 2557-2561 ลดลงร้อยละ -1.84 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2557 มูลค่าที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ โดยที่มีอัตราการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เฉลี่ยต่อปี ในช่วง
ระหว่างปี 2557 – 2560 เท่ากับร้อยละ -8.73 ซ่ึงเป็นผลมาจากการหักค่าเสื่อมราคาเป็นสําคัญ และโรงงานไพ่ไม่มี
การลงทุนในส่งของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 โรงงานไพ่ได้มีการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักร
เพิ่มส่งผลให้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ที่ 112.32 ล้านบาท เป็น 137.15 ล้านบาทในปี 
2561 
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แผนภาพแสดงแนวโน้มสนิทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ ปี 2557 -2561 

 
 

สําหรับรายการหนี้สินของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงพิจารณาอัตราการเติบโตของรายการ 
หนี้สินรวม พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CARG) ในช่วงระหว่างปี  
2557 – 2561 เท่ากับร้อยละ 5.32 โดยในปี 2561 รายการหนี้สินรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อย
ละ 36.58จากปี 2560ซ่ึงรายการหนี้สินรวมที่สําคัญประกอบไปด้วย เงินค้างนําส่งคลังและกองทุนบําเหน็จ 

รายการเงินค้างนําส่งคลังมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 78.87 ของหนี้สินรวม โดยที่ อัตราส่วนของเงิน 
ค้างนําส่งคลังเฉลี่ยต่อปี ในระหว่างปี 2557–2561 เพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 5.53 แต่ในปี 2561 มูลค่าเงินค้างนําส่งคลัง
เพิ่มข้ึน 50.51 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 51.51 จากปี 2560 

สําหรับรายการกองทุนบําเหน็จบํานาญมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.04 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราส่วนการ
เติบโตของรายการกองทุนบําเหน็จเพิ่มข้ึนทุกปี โดยที่อัตราการการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของกองทุนบําเหน็จ
เฉลี่ยต่อปี ในระหว่างปี 2557 – 2561 เท่ากับร้อยละ -1.17 
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แผนภาพแสดงแนวโน้มหนีส้ินของโรงงานไพ่ ปี 2557-2561 

 
ในส่วนของทุนของโรงงานไพ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2561 โดยที่อัตราการเติบโตของทุน

เฉลี่ยต่อปี เท่ากับร้อยละ 2.62 โดยที่ส่วนของทุนประกอบไปด้วย 
ทุนและกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เม่ือพิจารณาพบว่าทุนของ
โรงงานไพ่มีมูลค่าคงที่ที่ 0.25 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน 
ดังนั้นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของส่วนทุนคือ รายการ
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร โดยที่อัตราการเติบโตของกําไรสะสม
ของโรงงานไพ่เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในระหว่างปี 2557 – 2561
เท่ากับร้อยละ 2.62 การเติบโตของกําไรสะสมย่อมสะท้อนถึงการ
ดําเนินงานของโรงงานไพ่ที่มีผลกําไรอย่างต่อเนื่อง  

 
• ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 
ภาพรวมงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จากข้อมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่า โรงงานไพ่ มีรายได้รวมในปี 2561 
เป็นจํานวน 436.76 ล้านบาทต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2561 เป็นจํานวน 181.89 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในปี 2561 เป็นจํานวน 38.78 ล้านบาท ส่งผลให้โรงงานไพ่มีกําไรสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 216.08 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.47 ของรายได้รวม) ถือได้ว่ารายได้จากการขายและการให้บริการ และสัดส่วนกําไรสุทธิ
ของโรงงานไพ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
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แผนภาพแสดงงบกําไรขาดทุนโดยย่อของโรงงานไพ่ ปี 2556 – 2561(ล้านบาท) 

 
 การวิเคราะห์การดําเนินงานของโรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2556 – 2561 จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของรายได้
จากการขายและการให้บริการ ส่วนของต้นทุนขาย และการให้บริการ และส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ซ่ึงพบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารในช่วงระหว่างปี 2557 – 2561 เท่ากับ ร้อยละ 0.892.12 และ -4.90 ตามลําดับ จากอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย พบว่า รายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายขายและบริหารมี
ทิศทางและแนวโน้มที่เหมือนกัน ซ่ึงต้นทุนการขายและการให้บริการที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 41.64 ของรายได้รวม 
และค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีสัดส่วนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 8.87 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม การที่โรงงานไพ่มี
รายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.89 ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการนั้นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.12 แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของโรงงานไพ่ที่ลดลง รวมทั้งแนวโน้มค่าใช้จ่ายขายและบริหารซ่ึงลดลงร้อยละ 
-4.90 นั้น สะท้อนให้เห็นว่าโรงงานไพ่บริหารค่าใช้จ่ายภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้ 

 
แผนภาพแสดงแนวโน้มของผลการดําเนินงาน โรงงานไพ่ ปี 2556-2561 

 
 
 

2556 2557 2558 2559 2560 2561

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร
รายไดจ้ากการขายไพ่ 382.89 317.98 328.23 261.65 303.99 300.34

รายไดจ้ากการขายสิ�งพิมพ์ 34.91 42.03 50.54 36.39 21.33 136.42

รวมรายไดจ้ากการขาย และการใหบ้รกิาร 417.79 360.01 378.77 298.04 325.32 436.76

ตน้ทุนการผลติ
ตน้ทุนการผลติไพ่ 146.29 112.01 119.91 89.89 109.62 112.43

ตน้ทุนการผลติสิ�งพิมพ์ 17.51 18.00 19.18 18.65 13.30 69.46

รวมตน้ทุนขาย และการใหบ้รกิาร 163.80 130.00 139.09 108.54 122.93 181.89

ค่าใชจ่้ายในการขาย และบรหิาร 49.85 53.33 43.09 40.01 48.36 38.78

รายไดอ้ื�นๆ 6.55 7.62 6.60 5.49 4.61 0.00

กาํไรสุทธิ 210.68 184.29 203.20 154.98 158.64 216.09

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)

รวมรายได้จากการขาย และการใหบ้รกิาร รวมต้นทนุขาย และการใหบ้รกิาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร กําไรสุทธิ

CAGR 0.89% 

CAGR 2.12% 

CAGR 0.51% 

CAGR -4.90% 
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การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มของรายได้ 
 

รายได้หลักของโรงงานไพ่ ปี 2561 เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายและการให้บริการ โดยรายได้ที่เกิดจากการ
ขายหรือผลิตจากโรงงานไพ่ คือ รายได้จากการขายไพ่ และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ โดยรายละเอียดรายได้
รวมของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงรายได้รวม ของ โรงงานไพ่ ประจําปี 2557 – 2561 

 

o รายได้จากการขายไพ่ เป็นรายการรายได้หลักของโรงงานไพ่ ซ่ึงการขายไพ่ของโรงงานไพ่ประกอบ
ไปด้วย ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ไพ่ป๊อก
กระดาษการท่องเที่ยว และไพ่ชําร่วย โดยในปี 2561 รายได้จากการขายไพ่มีมูลค่า 300 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 68.03 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม  

o รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นรายการรายได้หลักที่สําคัญของโรงงานไพ่เช่นกัน โดยในปี 2561
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.84 ของรายได้จาก 
การขายและการให้บริการรวม 

o รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ เป็นรายการรายได้จากการให้บริการของโรงงานไพ่
ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าของรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศนั้นมีมูลค่าที่ไม่มี
คงที่ ข้ึนอยู่กับจํานวนไพ่ที่นําเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยในปี 2561 ไม่มีรายได้
จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ 

o รายได้อ่ืน ในปี 2561 โรงงานไพ่มีรายได้อ่ืน มูลค่า 2 ล้านบาท โดยเกิดจากรายการดอกเบี้ยรับที่มี
มูลค่า 2ล้านบาท ซ่ึงรายการรายได้อ่ืนนี้ไม่เก่ียวข้องกับการขายไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของ
โรงงานไพ่ จึงไม่สะท้อนถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานของโรงงานไพ่ 
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ขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า) ขายไพ่ป็อกพลาสติกนําเข้า รับจ้างพิมพ์สิ; งพิมพ์ รายได้อ ื;นๆ

หมายเหตุ: รายได้อื"นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ รายได้เงินค่าผลประโยชน์ รายได้ค่าผลประโยชน์จากการใช้ทรพัย์สิน 
ดอกเบี :ยรบั รายได้อื"น และกําไรจากการจําหน่ายทรพัย์สิน

• รายได้จากไพ่ลดลงในปี 
2559 และหากพิจารณา 
ตัง̂แต่ปี 2557-2561 มี
แนวโน้มลดลงเรื; อย ๆ  
โดยมี CAGR 57-61
= -0.38%

• รายได้จากสิ; งพิมพ์มี
แนวโน้มเพิ;มขึน̂ ในปี 
2557-2561 และมีรายได้
เพิ;มขึน̂อย่างมากในปี 
2561 โดยมี CAGR 
57-61= 34.22%

รายได้ท ัง̂หมด จาํแนกประเภท ระหว่างปี 2557 – 2561
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จากแผนภาพแสดงรายได้รวม ตั้งแต่ปี 2557 – 2561ของ โรงงานไพ่ แสดงให้เห็นได้ว่า ในปี 2561ที่ผ่านมา 
โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานที่ข้ึนจากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีอัตราเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในปี 2557-2561 เพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 34.22 โดยในปี 2561 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
มีมูลค่า 136 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 539.66 จากปี 2560 และมีสัดส่วนต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 31.23 ของ
รายได้รวม  

ในส่วนของรายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศและรายได้เงินค่าผลประโยชน์เป็น
รายได้ที่ไม่คงที่ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความต้องการนําเข้าไพ่ในแต่ละปี เพื่อมาจําหน่ายในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฏหมาย 
ซ่ึงในปี 2561 โรงงานไพ่ไม่มีรายได้ในส่วนดังกล่าว 

 

 
แผนภาพแสดงรายได้จากการจําหน่ายไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า) ประจําปี 2556 – 2561 

 

โดยสรุปแล้ว จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้จากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ในช่วง
ระหว่างปี 2556 – 2561 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 0.89 โดยสัดส่วนรายได้จากการขาย
ไพ่ลดลงจากร้อยละ 92.12 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ในปี 2560 เหลือ เพียงร้อยละ 68.02 ของ
รายได้รวมจากการขายและการให้บริการในปี 2561 เนื่องจากการเติมโตของธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตจาก
กรมสรรพสามิต ที่มีให้อัตราส่วนรายได้จากงานพิมพ์เพิ่มข้ึนโดยสัดส่วนรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2560 ที่ร้อยละ 6.56 เป็นร้อยละ 31.23 ในปี 2561 และในอนาคตโรงงานไพ่มีโอกาสที่จะได้รับงานพิมพ์แสตมป์
สรรพสามิตจากกรมสรรพสามิตเพิ่มเติม ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการลงทุนเคร่ืองจักรใหม่ที่ใช้ในการ
ผลิตแสตมป์ เพื่อรองรับงานพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตที่จะได้รับในอนาคต 

 
 
 

โครงสร้างรายได้ไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธ ิในแต่ละประเภท ปี 2556 – 2561
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การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
 

ต้นทุนการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ ในปี 2561 ประกอบไปด้วย ต้นทุนงานผลิตไพ่ คิดเป็นร้อย
ละ 61.81 ของต้นทุนการขายและการให้บริการ และต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 38.19 ของต้นทุน 
การขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดต้นทุนจากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 

o งานผลิตไพ่ ในปี 2561 ต้นทุนงานผลิตไพ่มีมูลค่า 112.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.44 ของรายได้
จากการขายไพ่ โดยต้นทุนการผลิตของไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองมีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุด โดยมี
ต้นทุนการผลิตสํารับละ 53.47 บาท และมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 69.65 บาท และการผลิตไพ่ป๊อกพลาสติกมี
มูลค่าต้นทุนการผลิตที่ 49.84 ล้านบาท และมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 66.02 บาท ซ่ึงเป็นต้นทุนต่อหน่วยที่สูง
ที่สุดของการผลิตไพ่ทั้งหมดของโรงงานไพ่ในปี 2561 

o งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในปี 2561 ต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 69.46 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 50.91 ของรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

ในการวิเคราะห์ต้นทุนขายและการให้บริการพบว่า ต้นทุนของงานผลิตไพ่ ในช่วงระหว่างปี 2556 – 2561 มี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เพิ่มข้ันเท่ากับร้อยละ 2.12 เช่นเดียวกับแนวโน้มต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 31.73 ซ่ึงเพิ่มข้ึนควบคู่ไปกับรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 31.34 สะท้อนถึงแนวโน้มและบทบาทของการรับจ้างพิมพ์ที่
เพิ่มข้ึนของโรงงานไพ่ ตามแนวโน้มของตลาดความต้องการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 
แผนภาพแสดงอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวม และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 

ของ โรงงานไพ่ ต้ังแต่ปี 2556-2561 
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ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2561 เท่ากับ 38.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 
2560 เท่ากับ 48.36 ล้านบาทและเช่นเดียวกับต้นทุนขายต่อรายได้ พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ มี
สัดส่วนที่ลดลงจากการควบคุมงบประมาณภายใน โดยในปี 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 
เท่ากับ ร้อยละ 8.88 ซ่ึงต่ํากว่าปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 14.87 และต่ําสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) ลดลงเท่ากับ ร้อยละ -4.90 

 
 

2.2.6 สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปัจจุบันโรงงานไพ่มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แผนปฎิบัติการดิจิทัล ของโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต ปี 2560-2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของโรงงานไพ่ ให้มีความ
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถให้บริการลูกค้า และคู่ค้าของโรงงานไพ่ได้อย่างดีผ่าน
การใช้เคร่ืองมือและระบบสารสนเทศสนับสนุน มีการพัฒนาบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อ
บูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถกําหนดและกํากับนโยบายด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร ด้วยระบบดิจิทัลที่มีความม่ันคง ปลอดภัย ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้” โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการสรุปได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 

 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 

1: สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขั้นด้วย
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีมีความม่ันคง
ทันสมัย ปลอดภัย 

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การส่ือสารอย่าง
ยั่งยืน 

โรงงานไพ่มีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีมีความม่ันคง
ปลอดภัย สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ิมศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้มี
ความทันสมัยปลอดภัยและสามารถให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ 

2. จัดหาลิขสิทธ์ิและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างเต็ม
ความสามารถและเหมาะสมกับงาน 

2: พัฒนาบุคลากร
ให้มีความชํานาญ
ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของโรงงาน
ไพ่ด้าน ICT 

บุคลากรของโรงงานไพ่มี
ความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานความรู้ของ 
บุคลากร 

3: พัฒนาระบบ
ดิจิทัลเพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจด้าน
การบริหารและ
เช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่าง
หน่วยงาน 

4: พัฒนาเว็บไซต์ให้
เป็นฐานข้อมูล
ความรู้สําหรับ
ประชาชน 

สร้างนวัตกรรมใน
การให้บริการดิจิตัล
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานภายใน
องค์กรอย่างมีธรร
มาภิบาล 

- เป็นหน่วยงานท่ีแข็งแกร่ง
ด้ าน ดิ จิ ทั ล และสามา รถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดี 
- ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรมี
ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ติ ด ต่ อ ส่ื อ 
สารท่ีสะดวก รวดเร็วและ
น่าเช่ือถือ 

1. พัฒนาระบบดิจิทัลแบบบูรณการอย่างเป็นสากล 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการผ่าน
ระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีทันสมัย 

2. จัดหาลิขสิทธ์ิและบํารุงรักษาระบบงานดิจิทัลให้
คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนากระบวนการงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ตารางสรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2560-2562 
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2.2.7 สถานภาพองค์กร (Position Organization) 

โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กรมสรรพสามิต ถูกจัดให้อยู่ในรัฐวิสาหกิจกลุ่ม C ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบผลการดําเนินกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกันจะเห็นได้ว่า ในด้านของคะแนนรวม โรงงานไพ่อยู่ใน
อันดับที่ 8 จาก 21 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน ซ่ึงเพิ่มข้ึน7 อันดับจากการจัดอันดับในปี 2560 รายละเอียด
ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2558-2561 

 
 นอกจากการเปรียบเทียบสภานภาพองค์กรกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม C แล้ว โรงงานไพ่ซ่ึงมีภารกิจ
หลักคือการดําเนินธุรกิจให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และการผลิตและจําหน่ายไพ่ จึงควรเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานของโรงงานไพ่เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มเดียวกันของภาคเอกชน เพื่อ
พิจารณาถึงส่วนความสามารถในการแข่งขัน และส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ก) ธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  
ในธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ถึงแม้ว่าในตลาดภายในประเทศจะมีผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์

ดังกล่าวน้อยราย แต่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีประสบการณ์การให้บริการสิ่งพิมพ์
ปลอมแปลงมาอย่างยาวนาน ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่หลากหลาย และมีเทคโนโลยีการพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงที่ทันสมัย 

No. รายชื"อ 2558 2559 2560 2561
1 องค์การคลังสินค้า 2.5256 1.9426 2.7741 2.5207
2 องค์การตลาดเพื"อเกษตรกร 2.8111 3.1041 2.8749 2.7668
3 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 3.402 3.7265 3.717 3.7538
4 องค์การสะพานปลา 2.5779 2.1292 2.7134 2.7340
5 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2.404 1.8882 1.8726 1.8996
6 สถาบนัการบินพลเรือน 3.0228 2.9259 2.9196 2.6603
7 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 3.5865 2.6353 3.5178 3.2474
8 องค์การสวนสัตว์ 2.8923 3.1175 3.2771 3.4210
9 องค์การอุตสาหกรกรรมป่าไม้ 2.6818 2.006 2.9420

10 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2.4735 2.3968 2.3421 3.9306
11 สํานกังานธนานุเคราะห์ กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 3.8943 3.8309 2.9662 2.4168
12 การกีฬาแห่งประเทศไทย 3.7672 3.4683 3.7879 3.6239
13 องค์การพิพิธภณัธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3.4657 3.4509 3.5682 3.8348
14 บริษัท ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย์ จํากดั 4.1147 4.0207 4.1683
15 องค์การจดัการนํ :าเสีย 3.3089 3.5894 3.3993 3.1901
16 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากดั 2.0142 2.3944 2.4217 2.3222
17 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 3.0492 2.4538 2.6759 3.3937
18 โรงพิมพ์ตํารวจ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 3.1353 3.5741 3.6612 3.6359
19 องค์การตลาด 1.8049 2.3005 2.3927 2.8523
20

21

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
การยางแห่งประเทศไทย

3.6782
2.3563

3.4428
2.8422

2.9253
3.346

2.7289
2.9573
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ภาพตัวอย่างผลการดําเนินงาน และผลิตภัณฑข์องผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 ดังนั้น เม่ือจัดทําแผนที่ตําแหน่งทางการตลาดของโรงงานไพ่เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
การให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง จะเห็นได้ว่ายังมีช่องว่างทางความสามารถในการแข่งขันระหว่างโรงงาน
ไพ่ และบริษัทภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตลาดการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีศักยภาพในการเติบโต
และมีมูลค่าสูง ซ่ึงโรงงานไพ่มีความสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดโดยการสนับสนุนทางด้านนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ 
ซ่ึงจะช่วยทําให้โรงงานไพ่สามารถขยายธุรกิจ และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ 

 
แผนภาพเปรียบเทียบตําแน่งตามผลการดําเนินงานของกลุ่มผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 
 

บริษัท จนัวาณิชย์ ซ ีเคยีวร ิต ีพ̂ร ิน̂ท์ต ิง̂ จาํกดั

รายได้ (ล้านบาท)

2559 2560 2561

3,594.40 3,181.05 3,517.87

เอกสารป้องกันการปลอมแปลงขัน̂สูง

คูปอง และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

เอกสารทางการเงินผลิตภัณฑ์บัตร

บริการรับจัดพิมพ์ข้อมูลแปรผัน และใบแจ้งต่าง ๆ

บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากต่าง ๆ  และสติกเกอร์

สินค้า และบริการทางการศึกษา

เปรียบเทยีบก ิจการส ิ; งพ ิมพ์  ปี 2561



 

ข) ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไพ่
เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งการประทับตราเพื่ออนุญาต

การขายไพ่นําเข้าต่างๆจึงไม่สามารถเปรียบเทียบตําแหน่งทางการตลาดของโรงงานไพ่กับผู้ผลิตอ่ืนๆในประเทศได้ 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงผู้ให้บริการในระดับโลก จะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พนัน กลุ่มไพ่ นั้นมี
ผู้ให้บริการอยู่หลายราย และหลายขนาด ผู้ประกอบการต่างๆนําเสนอรูปแบบผ
ความต้องการของตลาด 

 

ภาพตัวอย่างผลการดําเนินงาน และผลิตภัณฑข์องผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิการผลิตและจัดจําหน่ายไพ่ในระดับโลก

เนื่องจากการเปรียบเทียบตําแหน่งทางการตลาดของโรงงานไพ่ กับผู้ผลิตไพ่หรืออุปกรณ์การพนันใน
ต่างประเทศนั้นไม่สามารถดําเนินการได้ 
ตลาดที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโรงงานไพ่กับกลุ่มบริษัท
ดังกล่าวนั้น จะทําให้เราทราบถึงโอกาสทางการตลาด และรูปแบบธุรกิจอ่ืนๆที่โรง
ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โรงงานไพ่อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงกลุ่มผู้ประกอบการ
เหล่านี้นําเสนอไพ่ทางเลือก อาทิ ไพ่มายากล ไพ่ชําร่วย และ ไพ่สะสม แต่ตลาด ซ่ึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของโรงงานไพ่
ที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในตลาดไพ่ในประเทศไทย

 

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไพ่ 
เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งการประทับตราเพื่ออนุญาต

ต่างๆจึงไม่สามารถเปรียบเทียบตําแหน่งทางการตลาดของโรงงานไพ่กับผู้ผลิตอ่ืนๆในประเทศได้ 
พิจารณาถึงผู้ให้บริการในระดับโลก จะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พนัน กลุ่มไพ่ นั้นมี

ผู้ให้บริการอยู่หลายราย และหลายขนาด ผู้ประกอบการต่างๆนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายเพื่อตอบสนอง

ภาพตัวอย่างผลการดําเนินงาน และผลิตภัณฑข์องผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิการผลิตและจัดจําหน่ายไพ่ในระดับโลก
 

เนื่องจากการเปรียบเทียบตําแหน่งทางการตลาดของโรงงานไพ่ กับผู้ผลิตไพ่หรืออุปกรณ์การพนันใน
สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากบทบาทในการดําเนินงานและเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

ตลาดที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโรงงานไพ่กับกลุ่มบริษัท
ทําให้เราทราบถึงโอกาสทางการตลาด และรูปแบบธุรกิจอ่ืนๆที่โรงงานไพ่สามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ได้ 

จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โรงงานไพ่อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงกลุ่มผู้ประกอบการ
เหล่านี้นําเสนอไพ่ทางเลือก อาทิ ไพ่มายากล ไพ่ชําร่วย และ ไพ่สะสม แต่ตลาด ซ่ึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของโรงงานไพ่

ตภัณฑ์เหล่านี้ในตลาดไพ่ในประเทศไทย 

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 
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เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งการประทับตราเพื่ออนุญาต
ต่างๆจึงไม่สามารถเปรียบเทียบตําแหน่งทางการตลาดของโรงงานไพ่กับผู้ผลิตอ่ืนๆในประเทศได้ 
พิจารณาถึงผู้ให้บริการในระดับโลก จะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พนัน กลุ่มไพ่ นั้นมี

ลิตภัณฑ์ที่หลายหลายเพื่อตอบสนอง

 
ภาพตัวอย่างผลการดําเนินงาน และผลิตภัณฑข์องผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิการผลิตและจัดจําหน่ายไพ่ในระดับโลก 

เนื่องจากการเปรียบเทียบตําแหน่งทางการตลาดของโรงงานไพ่ กับผู้ผลิตไพ่หรืออุปกรณ์การพนันใน
เป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีกลุ่ม

ตลาดที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโรงงานไพ่กับกลุ่มบริษัท
งานไพ่สามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ได้ 

จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โรงงานไพ่อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงกลุ่มผู้ประกอบการ
เหล่านี้นําเสนอไพ่ทางเลือก อาทิ ไพ่มายากล ไพ่ชําร่วย และ ไพ่สะสม แต่ตลาด ซ่ึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของโรงงานไพ่



 

ตารางเปรียบเทียบรายได้ของโรงงานไพ่ กับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายไพ่ในต่างประเทศ
 
 

2.2.8 การทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กรความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

ในส่วนต่อไปจะเป็นการดําเนินการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages)
หลักการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะหลักขององค์กร 
เป็นขีดความสามารถที่สําคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซ่ึงสร้างความได้เปรียบในตลาด
ให้แก่องค์กร สมรรถภาพหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก ซ่ึงจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน
ในการแข่งขัน สมรรถภาพหลักขององค์กร ได้แก่  สมรรถนะหลักในเทคโนโลยี การเสน
ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่
ความสําเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage)

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (
ความสําเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตําแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของ
องค์กร เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อความท้าทายเ
เผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองด้วยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก ได้แก่ ความต้องการ
หรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้าน
การเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือความต้องการอ่ืนๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน ได้แก่ ขีดความสามารถของ
องค์กร ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ขององค์กร

ในการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กรความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ประกอบการจัดทํา
รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแน
นโยบายในส่วนถัดไป จึงขอแยกทบทวนเป้าประสงค์ดังกล่าวตามหน่วยธุรกิจของโรงงานไพ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ตารางเปรียบเทียบรายได้ของโรงงานไพ่ กับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายไพ่ในต่างประเทศ

การทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กรความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

ในส่วนต่อไปจะเป็นการดําเนินการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)
(Strategic Advantages)และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด 
ลยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซ่ึงสร้างความได้เปรียบในตลาด

ให้แก่องค์กร สมรรถภาพหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก ซ่ึงจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน
ในการแข่งขัน สมรรถภาพหลักขององค์กร ได้แก่  สมรรถนะหลักในเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร 
ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages)หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ 
ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่
ความสําเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 

(Competitive advantage) 

(Strategic Challenges) หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่
ความสําเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตําแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของ
องค์กร เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองด้วยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก ได้แก่ ความต้องการ
หรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้าน

น สังคม และความเสี่ยงหรือความต้องการอ่ืนๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน ได้แก่ ขีดความสามารถของ
องค์กร ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ขององค์กร 

ในการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กรความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ประกอบการจัดทํา
รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจําปี 2562 ในคร้ังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกําหนด
นโยบายในส่วนถัดไป จึงขอแยกทบทวนเป้าประสงค์ดังกล่าวตามหน่วยธุรกิจของโรงงานไพ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 
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ตารางเปรียบเทียบรายได้ของโรงงานไพ่ กับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายไพ่ในต่างประเทศ 

การทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กรความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(Core Competency)ความได้เปรียบ
(Strategic Challenges) โดยนิยามของ

หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด  
ลยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซ่ึงสร้างความได้เปรียบในตลาด

ให้แก่องค์กร สมรรถภาพหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก ซ่ึงจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน 
อบริการที่ไม่เหมือนใคร  

หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ  
ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 

หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อ
ความสําเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตําแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของ
องค์กร เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดัน

ชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองด้วยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก ได้แก่ ความต้องการ
หรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้าน

น สังคม และความเสี่ยงหรือความต้องการอ่ืนๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน ได้แก่ ขีดความสามารถของ

ในการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กรความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ประกอบการจัดทํา
ในคร้ังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกําหนด

นโยบายในส่วนถัดไป จึงขอแยกทบทวนเป้าประสงค์ดังกล่าวตามหน่วยธุรกิจของโรงงานไพ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ก) ธุรกิจการให้บริการสิง่พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 
ธุรกิจงานพิมพ์โรงงานไพ่มีความสามารถในการให้บริการออกแบบ และผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

และสิ่งพิมพ์ทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซ็ท ด้วยประสบการณ์การพิมพ์อันยาวนาน และการบํารุงรักษา
เคร่ืองมือสนับสนุการให้บริการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูง ทําให้ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่ สามารถให้บริการ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และสิ่งพิมพ์ทั่วไป ที่ต้องการกําลังการผลิตในปริมาณมาก และสามารถบริหารต้นทุน
เพื่อแข่งขันราคาตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วไปได้ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) 
• โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภายใต้กรมสรรพสามิต ได้รับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ตามมติครม. 18 พฤศจิกายน 2546 ซ่ึงสรุปความได้ว่า ให้ส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีโรงพิมพ์อยู่ในความควบคุมดูแล ต้องจ้างโรงพิมพ์ของตนเองก่อน 

 
สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการคลัง 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะท่ี 7 ท่ีมีมติเห็นชอบตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2533 เรื่องสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิพิเศษรวม 7 ข้อตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังน้ี 
 (1) ในกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ินหน่วยงาน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีโรงพิมพ์ซ่ึงมีฐานะเป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นต้องจ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ของ
ตนเองก่อนโดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานท่ีกระทรวงการคลังกําหนดโดยให้โรงพิมพ์เสนอราคามาตรฐาน
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนซ่ึงราคามาตรฐานดังกล่าวน้ีอาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
อยู่เสมอได้ 
             (2) กรณีโรงพิมพ์ท่ีมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในความควบคุมของส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจฯแจ้งว่ามีงานเกินขีดความสามารถหรือไม่สามารถรับพิมพ์งานได้ท้ังหมดหรือบางส่วนให้ส่งงานพิมพ์ใน
ส่วนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ไปให้โรงพิมพ์ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนช่วยพิมพ์ก็ได้โดยให้ดําเนินการได้โดยวิธีกรณี
พิเศษ 
             (3) กรณีหน่วยงานมีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถท่ีโรงพิมพ์จะพิมพ์ได้และประสงค์จะจ้างพิมพ์โดยวิธี
สอบราคาหรือประกวดราคาตามระเบียบพัสดุท่ีหน่วยงานของตนถือปฏิบัติให้แจ้งโรงพิมพ์ของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจฯอ่ืนทราบเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันราคาด้วย 
             (4) กรณีหน่วยงานท่ีไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหากประสงค์จะจ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ท่ีได้รับสิทธิพิเศษ
ดังกล่าวยกเว้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ินให้จ้างพิมพ์ได้โดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดโดยให้โรงพิมพ์ดังกล่าวเสนอราคามาตรฐานให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบก่อนซ่ึงราคามาตรฐานดังกล่าวน้ี
อาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อยู่เสมอได้ 
             (5) กรณีหน่วยงานท่ีไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเองไม่ประสงค์จะจ้างพิมพ์โดยวิธีกรณีพิเศษแต่ประสงค์จะจ้าง
พิมพ์โดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาตามระเบียบพัสดุท่ีหน่วยงานของตนถือปฏิบัติให้แจ้งโรงพิมพ์ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจทราบเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันราคาด้วย 
             (6) กรณีโรงพิมพ์ท่ีมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิพม์ท่ีอยู่ในความควบคุมของส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจฯดังกล่าวหากการดําเนินงานมีผลกําไรให้คงได้รับสิทธิพิเศษต่อไปแต่ถ้ามีผลการดําเนินงานขาดทุน
และไม่มีศักยภาพในการรับงานพิมพ์อีกต่อไปก็ให้พิจารณายุบเลิกโรงพิมพ์ดังกล่าวโดยเร็ว 
             (7) ให้กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯพิจารณาระงับสิทธิของโรงพิมพ์ในกรณีท่ีตรวจ
พบว่าโรงพิมพ์ท่ีได้รับสิทธิพิเศษในการรับจ้างพิมพ์งานจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐส่งงานพิมพ์ให้
เอกชนรับช่วงพิมพ์ต่อซ่ึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีโดยมิต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีซ่ึง
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
• การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ให้สอดคล้อง และตอบสนอง

ความต้องการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ตามนโยบายการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
แสตมป์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และ ระบบดิจิทัลโซลูซ่ันเพื่อบริหารจัดการ และ
ตรวจสอบการชําระภาษีผ่านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

• การเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ให้ทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

• การพัฒนาธุรกิจสู่การให้บริการสิ่งพิมพ์พร้อมเทคโนโลยีดิจิทัล โซลูชั่น และการสร้างผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม (Innovated Product) เพื่อสร้างจุดแข็งและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 
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ข) ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไพ่ 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 
 โรงงานไพ่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไพ่อย่างครบวงจร รวมไปถึงการจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้
ที่ต้องการรับผลประโยชน์เป็นผู้จําหน่ายไพ่ กล่าวคือโรงงานไพ่เป็นผู้มีอํานาจในการควบคุมการดําเนินงานตั้งแต่การ
ผลิตไปจนถึงการควบคุมการจัดจําหน่าย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) 
• โรงงานไพ่เป็นผู้มีอํานาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตการจัดจําหน่ายและการจัดสรร

สัญญาให้สิทธิ 
• โรงงานไพ่มีความได้เปรียบด้านทําเลที่ตั้งในการกระจายสินค้าไปยังคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน 

ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านสามารถสั่งสินค้าจํานวนน้อย และประหยัด
ค่าขนส่ง เพื่อความสะดวกในดําเนินธุรกิจ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์(Strategic Challenges) 
• การส่งเสริมเสถียรภาพ และการแข่งขันในการประมูลเพื่อขอสิทธิการเป็นตัวแทนจําหน่าย

สินค้าไพ่ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการประมูล เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา 
และ การเข้าถึงความต้องการไพ่ในตลาดภายในประเทศอย่างทั่วถึง 

• การเปิดช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่าน ระบบ E-Commerce นั้นทําให้ผู้บริโภคสินค้าไพ่ใน
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงสินค้าไพ่จากต่างประเทศได้โดยง่าย ช่องทางการจําหน่ายไพ่ดังกล่าว 
เป็นช่องทางที่ผิดกฎหมาย แต่ยังไม่มีแนวทางการควบคุมที่ชัดเจน ทําให้โรงงานไพ่ต้องแข่งขัน
กับผู้ผลิตไพ่จากต่างประเทศที่มีศักยภาพแล้วความสามารถในการแข่งขันสูง 

• การดําเนินการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างโอกาสการทําธุรกิจ และขยายตลาดการจําหน่ายสินค้าไพ่
สู่กลุ่มธุรกิจคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ในเร่ืองของ
ราคาการจําหน่ายสินค้า เทคโนโลยีการผลิต และกําลังการผลิต เพื่อนําเสนอสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการคาสิโนในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 

2.2.9 ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร 

 การดําเนินงานตามภารกิจของโรงงานไพ่ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 

1. การสนันสนุนเชิงนโยบายโดยกรมสรรพสามิต เพื่อการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อาทิ การ
เปิดโอกาสให้โรงงานไพ่มีส่วนร่วมในดําเนินงานปฏิรูประบบแสตมป์ เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถจัดหาอุปกรณ์
การพิมพ์ที่เหมาะสมกับแสตมป์รูปแบบใหม่ และผลิตได้ทันความต้องการใช้งานของกรมสรรพสามิต การจัดซ้ือ
จัดจ้างแสตมป์สรรพสามิตจากโรงงานไพ่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สนับสนุนเงินทุนในการลงทุนทางเทคโนโลยีการ
พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงข้ันสูง ด้วยเหตุนี้ทางโรงงานไพ่จึงควรเร่งจัดทําแผนธุรกิจการลงทุนขยายส่วนโรง
พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อขอการสนับสนุนเชิงนโยบายจากกรมสรรพสามิตต่อไป 

2. การควบคุมและปราบปรามไพ่ลักลอบ/ไพ่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันมีการจําหน่ายไพ่ลักลอบ
ในช่องทางต่างๆ เช่น การนําเข้าไพ่จากต่างประเทศผ่านช่องทาง E-Commerce การผลิตและจําหน่ายไพ่
ร่วมกับสินค้าเกมส์ชนิดอ่ืนๆ เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของโรงงานไพ่ และการเชิญชวน
ภาคเอกชนเข้าไปร่วมประมูลสิทธิการรับผลประโยชน์จากการจําหน่ายไพ่ ซ่ึงโรงงานไพ่ไม่มีอํานาจ ในการ
ควบคุมและปราบปรามในเร่ืองดังกล่าว โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโรงงานไพ่จะมีการดําเนินงาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจเก่ียวกับไพ่ผิดกฎหมายสู่ประชาชน 
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และดําเนินการร่วมกับฝ่ายควบคุม และปราบปราม เพื่อควบคุมไพ่ลักลอบดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้โรงงาน
ไพ่สามารถดําเนินธุรกิจผลิตและจะหน่ายไพ่ได้ตามเป้าหมาย 
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2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ 
 

การดําเนินในปัจจุบันของโรงงานไพ่ ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกในหลายด้าน ดังนั้น
การศึกษาและจัดทําบทวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยภายนอกที่ครอบคลุมจะทําให้ม่ันใจได้ว่า การทบทวนแผนวิสาหกิจตาม
แนวคิด EVM จะทําให้ได้แผนวิสาหกิจที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

เพื่อให้การจัดทําบทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนั้นครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน จึงได้
ใช้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามแนวทางประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ควบคู่ไปกับเคร่ืองมือการ
วิเคราะห์บริบทแวดล้อมภายนอก (PESTEL) ซ่ึงมีประเด็นในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

(1) นโยบายและการเมืองที่เก่ียวข้อง (Politic) 
(2) ภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Economic) 
(3) ภาวะอุตสาหกรรม หรือภาวะธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
(4) ภาวะด้านสังคมที่เก่ียวข้อง (Social) 
(5) สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) 
(6) สภาพที่แวดล้อม/ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง (Environment) 
(7) กฎหมายที่เก่ียวข้อง (Legal) 
โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานใน 3 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนธุรกิจการ

ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ส่วนธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไพ่ และส่วนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียด มีดังต่อไปนี้ 
 

2.3.1 นโยบายและการเมืองที่เกี่ยวข้อง (Politic) 

นโยบายทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ที่สําคัญ มีอยู่2 ปัจจัย ได้แก่ การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และ การพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซ่ึงการเปิดประเทศเสรีประชาคมอาเชียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศไทย และประเทศในอาเซียน ใน
สินค้าหลายรายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ ซ่ึงจะทําให้ไพ่จากประเทศในอาเซียนสามารถเข้ามาทําตลาดในประเทศไทย 
และเป็นคู่แข่งกับโรงงานไพ่ได้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ไพ่จะเป็นสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของรัฐก็ตาม6ทั้งนี้การเข้ามาของ
สินค้าจากประเทศอาเซียนจะเป็นแรงกดดันให้โรงงานไพ่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผล
กระทบต่ออํานาจผูกขาด ด้วยการปรับนโยบายการดําเนินธุรกิจ ให้รองรับสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่มีแนวโน้ม
สูงข้ึนในอนาคต ในขณะเดียวกันการเปิดการค้าเสรีจะมีส่วนช่วยให้ โรงงานไพ่สามารถดําเนินธุรกิจไพ่ส่งออก เพื่อเจาะ
กลุ่มธุรกิจคาสิโนที่มีอยู่กว่า 54 แห่ง7ด้วยความได้เปรียบทางด้านทําเลที่ตั้งความพร้อมในการรับจ้างผลิตไพ่ และการ
เปิดเสรีทางการค้า จะช่วยทําให้การทําการตลาดเชิงรุกสู่กลุ่มธุรกิจคาสิโนนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นให้องค์กร
และส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญกับการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขัน ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Stratups) ด้าน
เทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

                                                 
6เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีเกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดีของประชาชน (Sin and Health Affected Goods) เช่นเดียวกับสุรา และยาสูบ อัน
เป็นสินค้าท่ีรัฐต้องควบคุมปริมาณการผลิต และสามารถกีดกันไม่ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน ต้ังโรงงานผลิตในประเทศไทยได้ 

7 http://www.casinocity.com 
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2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี สุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษญ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา E-Marketplace E-Commerce เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

จากนโยบายดังกล่าว จะส่งผลกระทบทั้งทางด้านการวางแผนการดําเนินงานภายในองค์กร ที่โรงงานไพ่ต้อง
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการผลิตด้วยการนําเอาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมการดําเนินการทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย 
และชดเชยกลุ่มลูกค้าที่หายไปจากตลาดการซ้ือขายในรูปแบบเก่า รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีการจัดเก็บและติดตาม
ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เพื่อให้รองรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในยุคดิจิทัลและ
ธุรกิจแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ หรือ E-Stamp ตามทิศทางการบริหารของกรมสรรพสามิตได้ 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมสามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีได้ทันตาม 
สภาวะอุตสาหกรรม ภาครัฐได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเช่น สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) ฯลฯ ข้ึนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ให้สามารถเปลี่ยนภาคเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
สําเร็จ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของโรงงานไพ่ที่จะพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผ่าน
ทางการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นี้ 
  

2.3.2 ภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Economic) 

แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
ธนาคารแห่งประเทศได้คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.8 เพิ่มข้ึนจากสองไตร
มาสแรกในปี 2560 โดยอุตสาหกรมการเกษตรขยายตัวมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 10.6 โดยในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมใน
กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหารมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดี สอดคล้องกับดัชนี
อุตสาหกรรมที่คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพื่อข้ึนเป็นร้อยละ2 ในปี 2561 

การเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวเกิดจากความต้องการบริโภคของทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มสูงข้ึน จึงเป็น
โอกาสอันดีให้โรงงานไพ่เร่งทําการตลาดเชิงรุกเข้าสู่ผู้บริโภคสิ่งพิมพ์รายใหม่ๆที่กําลังจะเกิดข้ึน รวมทั้งเม่ือเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ ประชาชนจะมีความม่ันใจในการจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งเพิ่มรายจ่ายในส่วนของสันทนาการ จึงมีความเป็นไป
ได้ที่แนวโน้มยอดขายไพ่จะเพิ่มสูงข้ึนตามการเติบโตของตลาดกิจกรรมสันทนาการของประเทศ ซ่ึงรายละเอียดภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยสามารถสรุปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 



 

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 

 
2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงงานไพ่นั้น อุตส
การดําเนินงานของโรงงานไพ่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การผลิตกระดาษในปี 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อนจากกลุ่มเยื่อกระดาษกระดาษพิมพ์
เขียนกระดาษแข็งและกระดาษคร๊าฟท์ร้อยละ
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 
กระดาษในส่วนหนังสือและสิ่งพิมพ์ พบว่า
รวม1,991.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มข้ึนร้อยละ
สิ่งพิมพ์ปี 2560มีมูลค่านําเข้ารวม2,
สะท้อนให้เห็นว่าตลาดที่ยังมีความต้องการสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็น
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์

 

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2560 และแนวโนม้ปี 2561
 

ภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงงานไพ่นั้น อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของโรงงานไพ่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อนจากกลุ่มเยื่อกระดาษกระดาษพิมพ์
งและกระดาษคร๊าฟท์ร้อยละ 3.023.70 4.00 และ 5.40 ตามลําดับ และในปี

2560 ตามความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมหลักอ่ืนๆโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
พบว่าแนวโน้มการส่งออกเยื่อกระดาษกระดาษและสิ่งพิมพ์ปี

ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.75เม่ือเทียบกับปีก่อนส่วนของการนําเข้าเยื่อกระดาษกระดาษและ
,475.90ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.04เม่ือเทียบกับปีก่อน

ยังมีความต้องการสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการผลักดันโครงการ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ 

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 
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2561 

าหกรรมที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของโรงงานไพ่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อนจากกลุ่มเยื่อกระดาษกระดาษพิมพ์
ตามลําดับ และในปี 2561 คาดว่าจะมี

ตามความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมหลักอ่ืนๆโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
พิมพ์ปี2560มีมูลค่าส่งออก

เม่ือเทียบกับปีก่อนส่วนของการนําเข้าเยื่อกระดาษกระดาษและ
เม่ือเทียบกับปีก่อน จึงสามารถ

สําคัญที่ช่วยสนับสนุนการผลักดันโครงการ



 

แผนภาพแสดงผลแนวโน้มอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์

นอกจากการพิจารณาสภาวะอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว เพื่อให้คร
อุตสาหกรรมในอนาคต จึงได้มีการทําการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อดูแนวโน้มของธุรกิจที่อาจ
ส่งผลถึงการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ในปี 2561 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดกา
ดอลลาร์ ซ่ึงหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
2561(2013-2018) จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมี 
6.3 (แบ่งออกเป็น CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 
ที่เท่ากับร้อยละ 5.9) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผล
มาจากการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับมีการทําการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มข้ึน
ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้า
สินค้าปลอมแปลงจากผู้ผลิต ความนิยมในการการซ้ือขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
ความต้องการในสิ่งพิมพ์ประเภท National ID  ePassport
ของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสูงที่สุดเท่ากับ
ภายในปี 2561 จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิ
Europe, Eastern Europe และ US 
ร้อยละ 10) 

สาเหตุหลักที่ทําให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาดเอเชียนั้น
ในทวีปเอเชียมีจํานวนประชากรที่ค่อนข้างมาก
ปลอดการปลอมแปลงในสัดส่วนร้อยละ
ว่าในประเทศแถบ Africa นั้น มีอัตราการเติบโตของตลาดสิ่งพิมพ์
ถึงร้อยละ9.6 ทั้งนี้ เป็นเหตุผลมาจากความนิยมในการย้ายถ่ินฐาน อันนํามาซ่ึงการเปลี่ยน 
การพัฒนาด้าน financial infrastructure 
ยากแก่การปลอมแปลง เป็นต้น  

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

แสดงผลแนวโน้มอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์
 

นอกจากการพิจารณาสภาวะอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว เพื่อให้ครอบคลุมถึงการพิจารณาบริบทแนวโน้ม
อุตสาหกรรมในอนาคต จึงได้มีการทําการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อดูแนวโน้มของธุรกิจที่อาจ
ส่งผลถึงการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 
ดอลลาร์ ซ่ึงหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (CAGR) ทั่วโลกตั้งแต่ปี 

จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมี 
เฉลี่ยระหว่างปี 2551-2556 ที่เท่ากับร้อยละ 6.7 และ CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผล
วโลก ประกอบกับมีการทําการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มข้ึน

ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้าหรูหรา (luxury goods
สินค้าปลอมแปลงจากผู้ผลิต ความนิยมในการการซ้ือขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

National ID  ePassport ฉลากต่างๆ มีมากข้ึน เป็นต้น ทั้งนี้ ทวีปเอเชียที่มีสัดส่วน
ของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 50 (ข้อมูล ณ ปี 2556) 

จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เท่ากับร้อยละ55 (
S จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ

สาเหตุหลักที่ทําให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาดเอเชียนั้น
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย ทําให้มีความต้องการสิ่งพิมพ์

ร้อยละ 19 และร้อยละ 18 ตามลําดับ จากทั้งหมดร้อยละ 50 
มีอัตราการเติบโตของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ค่อนข้างสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เป็นเหตุผลมาจากความนิยมในการย้ายถ่ินฐาน อันนํามาซ่ึงการเปลี่ยน National ID Card 
financial infrastructure ที่ไม่หยุดยั้งอันส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสินค้างานพิมพ์ให้มีคุณภ

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 

2-42 

 
แสดงผลแนวโน้มอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ 

อบคลุมถึงการพิจารณาบริบทแนวโน้ม
อุตสาหกรรมในอนาคต จึงได้มีการทําการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อดูแนวโน้มของธุรกิจที่อาจ

รปลอมแปลงทั่วโลก ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 35.3 พันล้าน
ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2556 ถึง 

จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมี CAGR ที่เท่ากับร้อยละ
เฉลี่ยระหว่างปี 2556-2561 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผล
วโลก ประกอบกับมีการทําการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มข้ึน

) อันนําไปสู่การป้องกัน
สินค้าปลอมแปลงจากผู้ผลิต ความนิยมในการการซ้ือขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทําให้

ฉลากต่างๆ มีมากข้ึน เป็นต้น ทั้งนี้ ทวีปเอเชียที่มีสัดส่วน
2556) และถูกคาดการณ์ว่า

55 (ในขณะที่ Western 
จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ

สาเหตุหลักที่ทําให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาดเอเชียนั้น เป็นเหตุผลเนื่องจาก
ทําให้มีความต้องการสิ่งพิมพ์

50 และเป็นที่น่าแปลกใจ
ปลอดการปลอมแปลงที่ค่อนข้างสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

National ID Card  รวมถึง
ที่ไม่หยุดยั้งอันส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสินค้างานพิมพ์ให้มีคุณภาพและ



 

แผนภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภูมิภาค ซ่ึง
เอเชียเป็นเขตท่ีมีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 

แผนภาพแสดงอัตราส่วนประเภทของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแ
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แผนภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภูมิภาค ซ่ึง
เอเชียเป็นเขตท่ีมีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 48.50 

 

แผนภาพแสดงอัตราส่วนประเภทของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลกท่ีมีนัยสําคัญท้ัง 
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แผนภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภูมิภาค ซ่ึง

50  

 
ปลงในตลาดโลกท่ีมีนัยสําคัญท้ัง 7 ชนิด 



 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลประกอบการของบริษัทให้บริการทางด้านการพิมพ์ชั้นนําที่มีการ

ดําเนินการจดทะเบียนในตลาดหุ้น(NYSE) 
ในลักษณะคงที่ไม่มีการเติบโตตลอด 
จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่า บริษัทรายใหญ่
ชัดเจน และอิงการเติบโตกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
คู่ค้าได้ 

 

ผลการดําเนินงานของบริษัทให้บริการสิ่งพิมพ์ชั้นนําระดับโลก

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไพ ่
โดยจากแนวโน้มธุรกิจการพนัน จะเห็นได้ว่าธุรกิจการพนันโดยรวมเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า อัตรา

การเติมโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR ) ในช่วงปี 
ของไพ่ยังคงที่ไม่เติบโตไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ไพ่ ถือเป็นอุปกรณ์การพนันชนิดหนึ่ง ซ่ึงหากพิจารณาแนวโน้มอุตสา
การพนันมีการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 10
476,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 
สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างช้าๆ ที่จะส่งผลต่อการบริโภค แล

 

แผนภาพ
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จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลประกอบการของบริษัทให้บริการทางด้านการพิมพ์ชั้นนําที่มีการ
(NYSE) พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป

กษณะคงที่ไม่มีการเติบโตตลอด 10 ปี ดังรูป และจะมีเพียงบางบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่า บริษัทรายใหญ่มีการเติบโตที่มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีฐานลูกค้าที่

กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆซ่ึงทําให้บริษัทสิ่งพิมพ์เหล่านั้นสามารถเติบโตไปพร้อมๆ

ผลการดําเนินงานของบริษัทให้บริการสิ่งพิมพ์ชั้นนําระดับโลก 
 

โดยจากแนวโน้มธุรกิจการพนัน จะเห็นได้ว่าธุรกิจการพนันโดยรวมเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า อัตรา
ในช่วงปี 2016 – 2020 เท่ากับประมาณร้อยละ 9.6 อย่างไรก็ตาม พบว่าการเติมโต

ของไพ่ยังคงที่ไม่เติบโตไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรม  
ไพ่ ถือเป็นอุปกรณ์การพนันชนิดหนึ่ง ซ่ึงหากพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมการพนันของโลกแล้วจะเห็นว่า

10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ ร้อยละ 3 โดยรายได้ของธุรกิจการพนันทั่วโลกมีมูลค่าเท่ากับ
2016 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 525,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี

สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างช้าๆ ที่จะส่งผลต่อการบริโภค และความต้องการการใช้ไพ่ของธุรกิจการพนัน

แผนภาพแสดงแนวโน้มของอุตสาหกรรมการพนันระดับโลก 
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จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลประกอบการของบริษัทให้บริการทางด้านการพิมพ์ชั้นนําที่มีการ
พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไปส่วนใหญ่ อยู่

บางบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ที่มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีฐานลูกค้าที่

ทําให้บริษัทสิ่งพิมพ์เหล่านั้นสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท

 

โดยจากแนวโน้มธุรกิจการพนัน จะเห็นได้ว่าธุรกิจการพนันโดยรวมเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า อัตรา
อย่างไรก็ตาม พบว่าการเติมโต

รรมการพนันของโลกแล้วจะเห็นว่า
โดยรายได้ของธุรกิจการพนันทั่วโลกมีมูลค่าเท่ากับ 

ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 ซ่ึงจะข้อมูล
ะความต้องการการใช้ไพ่ของธุรกิจการพนัน 
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2.3.4 ภาวะด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง (Social) 

จากการสนับสนุนเชิงนโยบายภาครัฐ และความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วของธุรกิจการ
ให้บริการทางดิจิทัล ทําให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยได้อย่างรวดเร็ว จากผลสํารวจของ 
Hootsuites.com ได้มีการรวบรวมข้อมูลพบว่า ประเทศไทยสามารถเข้าถึงและใช้งานInternet ได้กว่าร้อยละ 82 
และประชากรทั้งหมดมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้กว่าร้อยละ 80 

 

 
ภาพแสดงถึงสภาวะของสังคมดิจิทัลในประเทศไทย ณ ปี 2561 

ที่มา: Hootsuite 
 

สังคมที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จะมีความม่ันใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์มากข้ึน การดําเนินการตลาด
ในรูปแบบเดิมๆนั้นจึงไม่เพียงพอ ดังจะเห็นว่าสังคมมีความนิยมใช้ช่องทาง E-Commerce เพื่อซ้ือสินค้าขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยการเติบโตกว่าร้อยละ 10ดังนั้นการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารดิจิทัลเป็นสิ่งสําคัญ 
เพราะนอกจากต้นทุนต่ําแล้ว ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วด้วย 

 

 
แนวโน้มมูลค่าตลาด E-Commerce ในประเทศไทย 

 

2,033,493 2,245,147 2,560,103 2,762,503
3,150,232

2557 2558 2559 2560 2561

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ปี 2556-2561



 

ด้านการพนัน จากข้อมูลศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
พบว่า ร้อยละ 73.8 ของประชาชนทั่วไปเคยเล่นการพนัน โดยในปี
คน ซ่ึงถือเป็นอันดับที่ 8 ของรูปแบบการพนันที่สังคมไทยนิยม หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ
เป็นที่นิยมอันดับ 1 ในประเทศไทย ซ่ึงนั้นคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล

 

จํานวนผู้เล่นการพนันชนิดต่างๆ ท่ัวประเทศ ปี 

จากผลสํารวจยังได้ให้ข้อมูลถึงเหตุผลในการเล่นการพนัน 
ความอยากรู้อยากลอง และต้องการเสี่ยงโชค และกว่าร้อยละ 
เล่นการพนันนั้นกว่าร้อยละ 38.4 ไม่เล่นเพราะไม่รู้วิธีการเล่น และกว่าร้อยละ 
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

ผลสํารวจเหตุผลในการเล่นพนันของสังคมไทย
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ากข้อมูลศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันที่สํารวจจํานวนผู้เล่นการพนันในประเทศไทยปี 
ของประชาชนทั่วไปเคยเล่นการพนัน โดยในปี 2558 มีผู้เล่นการพนันประเภทไพ่อยู่ 

ของรูปแบบการพนันที่สังคมไทยนิยม หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 ของจํานวนผู้เล่นการพนันที่
ในประเทศไทย ซ่ึงนั้นคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล 

จํานวนผู้เล่นการพนันชนิดต่างๆ ท่ัวประเทศ ปี 2558 
 

จากผลสํารวจยังได้ให้ข้อมูลถึงเหตุผลในการเล่นการพนัน พบว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
ง และต้องการเสี่ยงโชค และกว่าร้อยละ 38.9 เล่นการพนันเพื่อหวังรายได้ ในขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่

ไม่เล่นเพราะไม่รู้วิธีการเล่น และกว่าร้อยละ 23.7 ไม่เล่นเพราะทราบว่าการพนัน

ผลสํารวจเหตุผลในการเล่นพนันของสังคมไทย 
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สํารวจจํานวนผู้เล่นการพนันในประเทศไทยปี 2558 
มีผู้เล่นการพนันประเภทไพ่อยู่ 429,554 

ของจํานวนผู้เล่นการพนันที่

 

ร้อยละ 70.1 นั้นเป็นเร่ืองของ
เล่นการพนันเพื่อหวังรายได้ ในขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่

ไม่เล่นเพราะทราบว่าการพนัน
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อีกหนึ่งสภาวะทางสังคมที่สําคัญคือแนวโน้มการเล่นการพนันออนไลน์ ซ่ึงคาดการณ์ว่าการพนันออนไลน์จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ 9.6 ในปี 2016-20208 โดยกลุ่มประเทศที่นิยมเล่นการพนันออนไลน์มากที่สุดยังอยู่ในโซน
ยุโรป และการพนันออนไลน์ประเภทคาสิโน คิดเป็นร้อยละ 24 ของตลาดการพนันออนไลน์ 

 

 
สถานการณ์และแนวโน้มการพนนัออนไลน์ระดับโลก 

 
 

2.3.5 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (Technology) 

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยสภาวะด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในส่วนนี้จะทําการศึกษาและพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรือสามารถสร้างจุดแข็งให้โรงงานไพ่ได้ 

1) เทคโนโลยดี้านการพิมพ์ และ ดจิิทัลโซลชูั่น 
เทคโนโลยีที่ส่วนการพิมพ์โรงงานไพ่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์อ๊อฟเซ็ท ซ่ึงต้องมีการพิมพ์

โดยใช้แม่พิมพ์เช่นเดียวกับเทคนิคการพิมพ์ร่วมสมัยอ่ืนๆ เช่น การพิมพ์เลตเตอร์เพรส การพิมพ์ Flexographic แต่
หากพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่า ดิจิทัลพร้ินท์ติ้ง(Digital Printing) จะเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่อาศัยแบบพิมพ์
หรือแม่พิมพ์ รูปแบบที่ถูกออกแบบแล้วเสร็จบนคอมพิวเตอร์จะสามารถพิมพ์ออกมาผ่านเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจท(Inkjet) 
ได้ทันที ซ่ึงรูปแบบการพิมพ์ดังกล่าวจะช่วยให้ประหยัดค่าแม่พิมพ์ และสามารถพิมพ์งานที่มีลวดลายไม่ซ้ํากันได้ ทําให้
สามารถลด หรือยกเลิกเกณฑ์จํานวนข้ันต่ําการให้บริการได้ 

 

                                                 
8 James Stocks&Co: H2 Gambling Capital; iGaming Business Magazine 
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นอกจากเทคโนโลยีรูปแบบการพิมพ์ที่แบบ 
ให้บริการงานพิมพ์นิยมนํามาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้คู่ค่าสามารถนําเอาผลิตภัณฑ์งาน
พิมพ์ไปใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด หรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเป็นการให้บริกา
ดําเนินงานบนระบบดิจิทัล โซลูชั่นที่ให้บริการ โดยรูปแบบดิจิทัลโซลูชั่นที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีอยู่
หลากหลายตั้งแต่การให้บริการการออกแบบ การให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์ถึงมือผู้รับ การทําสื่อสารดิจิทัลทดแทน
สิ่งพิมพ์ การจัดทําระบบติดตามสินค้า ฯลฯ

 ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง นอกจากเทคนิคการพิมพ์ที่ต้องตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือพิเศษแล้ว 
การจัดทําระบบติดตาม และค้นหาสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ ลดโอกาสที่จะปลอมแปลงสินค้าดังกล่าว ซ่ึงถือเป็นระดับความปลอดภัยข้ันสูงที่เทคโนโลยีการให้บริการ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

เคร่ืองพิมพ์ Inkjet 
 

โลยีรูปแบบการพิมพ์ที่แบบ Inkjet แล้ว Digital Solutionsเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผู้
ให้บริการงานพิมพ์นิยมนํามาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้คู่ค่าสามารถนําเอาผลิตภัณฑ์งาน
พิมพ์ไปใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด หรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเป็นการให้บริการงานพิมพ์ที่เป็นการสนับสนุนการ
ดําเนินงานบนระบบดิจิทัล โซลูชั่นที่ให้บริการ โดยรูปแบบดิจิทัลโซลูชั่นที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีอยู่
หลากหลายตั้งแต่การให้บริการการออกแบบ การให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์ถึงมือผู้รับ การทําสื่อสารดิจิทัลทดแทน

ทําระบบติดตามสินค้า ฯลฯ 

ตัวอย่างการให้บริการ Digital Solutions 
 

ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง นอกจากเทคนิคการพิมพ์ที่ต้องตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือพิเศษแล้ว 
การจัดทําระบบติดตาม และค้นหาสินค้า (Track&Trace) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
ลิตภัณฑ์ ลดโอกาสที่จะปลอมแปลงสินค้าดังกล่าว ซ่ึงถือเป็นระดับความปลอดภัยข้ันสูงที่เทคโนโลยีการให้บริการ

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
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เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผู้
ให้บริการงานพิมพ์นิยมนํามาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้คู่ค่าสามารถนําเอาผลิตภัณฑ์งาน

รงานพิมพ์ที่เป็นการสนับสนุนการ
ดําเนินงานบนระบบดิจิทัล โซลูชั่นที่ให้บริการ โดยรูปแบบดิจิทัลโซลูชั่นที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีอยู่
หลากหลายตั้งแต่การให้บริการการออกแบบ การให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์ถึงมือผู้รับ การทําสื่อสารดิจิทัลทดแทน

 

ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง นอกจากเทคนิคการพิมพ์ที่ต้องตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือพิเศษแล้ว 
เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ

ลิตภัณฑ์ ลดโอกาสที่จะปลอมแปลงสินค้าดังกล่าว ซ่ึงถือเป็นระดับความปลอดภัยข้ันสูงที่เทคโนโลยีการให้บริการ



 

เทคนิคการพิมพ์ท่ีสอดคล้องกับระดับความปลอดภัยของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

 จากภาพเทคโนโลยีความปลอดภัยข้างต้นจะแบ่งความปลอดภัยข
สิ่งพิมพ์ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า เช่น การพิมพ์ด้วยสี หรือลวดลายพิเศษ ฯลฯ ระดับที่ 
อุปกรณ์ตรวจสอบสอบ เช่น การพิมพ์ด้วยลายละเอียดระดับไมโคร
อุปกรณ์ฉายรังสียูวี (UV) หรือ อุปกรณ์ฉายแสง
ทดสอบ เช่น การพิมพ์ หรือ ปรุรหัสสินค้าลงบนสิ่งพิมพ์ โดยสิ่งพิมพ์จะมีระบบดิจิทัลที่ช่วยในการติดตาม และ
ตรวจสอบสินค้า เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์
 
 

2.3.6 สภาพที่แวดล้อม/ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการสิ่งพิมพ์ มีวัตถุดิบที่สําคัญในการให้บริการอยู่ 
ของกระดาษนั้นผลิตจากเยื่อของไม้ ซ่ึงการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะต้องมีความระมั
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การปลูกต้นไม้ทดแทน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ลดใช้กระดาษ 
ติดต่อสื่อสาร และใช้เคร่ืองมือเช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์แสดงผลแทนกระดาษ โดยจากการศึกษาพบว่า 
ปัจจุบันร้อยละ 9210 ของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ
ดิจิทัลมากข้ึน 

                                                
9 https://art-line-gmbh.com/security-design/ 
10 https://blog.pdffiller.com/paperless-office-dream
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เทคนิคการพิมพ์ท่ีสอดคล้องกับระดับความปลอดภัยของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
 

จากภาพเทคโนโลยีความปลอดภัยข้างต้นจะแบ่งความปลอดภัยของสิ่งพิมพ์ได้เป็น 
สิ่งพิมพ์ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า เช่น การพิมพ์ด้วยสี หรือลวดลายพิเศษ ฯลฯ ระดับที่ 
อุปกรณ์ตรวจสอบสอบ เช่น การพิมพ์ด้วยลายละเอียดระดับไมโคร(Microprint) การพิมพ์ด้วยหมึกล่องหนซ่ึงต้องใช้ 

หรือ อุปกรณ์ฉายแสงBlacklight ทดสอบ และระดับที่ 3 สิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
ทดสอบ เช่น การพิมพ์ หรือ ปรุรหัสสินค้าลงบนสิ่งพิมพ์ โดยสิ่งพิมพ์จะมีระบบดิจิทัลที่ช่วยในการติดตาม และ
ตรวจสอบสินค้า เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Environment) 

การให้บริการสิ่งพิมพ์ มีวัตถุดิบที่สําคัญในการให้บริการอยู่ 2 ส่วนได้แก่ กระดาษ และ หมึกพิมพ์ ในส่วน
ของกระดาษนั้นผลิตจากเยื่อของไม้ ซ่ึงการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะต้องมีความระมั

การปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อให้มีวัตถุดิบในการผลิตกระดาษจึงมีผลต่อเนื่องถึงการให้บริการสิ่งพิมพ์ 
ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ลดใช้กระดาษ (Paperlesss Trend) และนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการ

อเช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์แสดงผลแทนกระดาษ โดยจากการศึกษาพบว่า 
ของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ มีการลดการใช้กระดาษ และเพิ่มปริมาณการใช้เอกสารทาง

         

dream-slowly-coming-true/ 
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เทคนิคการพิมพ์ท่ีสอดคล้องกับระดับความปลอดภัยของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง9 

องสิ่งพิมพ์ได้เป็น 3 ระดับ คือระดับที่1 
สิ่งพิมพ์ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า เช่น การพิมพ์ด้วยสี หรือลวดลายพิเศษ ฯลฯ ระดับที่ 2 สิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้

การพิมพ์ด้วยหมึกล่องหนซ่ึงต้องใช้ 
สิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ทดสอบ เช่น การพิมพ์ หรือ ปรุรหัสสินค้าลงบนสิ่งพิมพ์ โดยสิ่งพิมพ์จะมีระบบดิจิทัลที่ช่วยในการติดตาม และ

 

ส่วนได้แก่ กระดาษ และ หมึกพิมพ์ ในส่วน
ของกระดาษนั้นผลิตจากเยื่อของไม้ ซ่ึงการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะต้องมีความระมัดระวังเก่ียวกับ

ต่อเนื่องถึงการให้บริการสิ่งพิมพ์ 
และนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการ

อเช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์แสดงผลแทนกระดาษ โดยจากการศึกษาพบว่า 
มีการลดการใช้กระดาษ และเพิ่มปริมาณการใช้เอกสารทาง



 

 จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร กา
ประจําวันสามารถใช้งานระบบดิจิทัลได้โดยง่าย การเปลี่ยนแปลงเอกสารดิจิทัลสามารถทําได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงทําให้หน่วยงานต่างๆมีการนําเอาแนวคิด
การลดใช้กระดาษเข้าสู่มาปรับใช้ในหน่วยงาน จากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้แนวโน้มความต้องการสิ่งพิมพ์นั้นลดลง
ทั้งอุตสาหกรรม โรงงานไพ่ก็อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากการลดการใช้สิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการลด
การใช้แบบฟอร์มต่างๆ และเปลี่ยนมาใช้การติดต่อสื่อสาร และกรอกข้อมู
 

2.3.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน นอกจาก สิทธิพิเศษโรงพิมพ์ในส่วนราชการที่ได้กล่าวไว้ใน
ข้างต้นแล้ว มีกฎหมายอีก 2 ฉบับที่จะมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโรงงานไพ่ ได้แก่

ก) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ
เดียว เป็นการต้องขออนุญาตอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนการผลิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโรงงานไพ่ยังเป็นผู้ได้รับอนุญาต
การผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียว แต่ในอนาคตภายใต้ พ
ไพ่จึงควรมีการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับ
สถานการณ์ตลาดการจําหน่ายสินค้าไพ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยรายละเอียดของ พ
พ.ศ. 2560 ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินง
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สัดส่วนการสนับสนุนการลดใชก้ระดาษ 
 

จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทัล ทําให้การดําเนินงาน
ประจําวันสามารถใช้งานระบบดิจิทัลได้โดยง่าย การเปลี่ยนแปลงเอกสารดิจิทัลสามารถทําได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงทําให้หน่วยงานต่างๆมีการนําเอาแนวคิด

เข้าสู่มาปรับใช้ในหน่วยงาน จากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้แนวโน้มความต้องการสิ่งพิมพ์นั้นลดลง
ทั้งอุตสาหกรรม โรงงานไพ่ก็อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากการลดการใช้สิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการลด
การใช้แบบฟอร์มต่างๆ และเปลี่ยนมาใช้การติดต่อสื่อสาร และกรอกข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลแทน

 (Legal) 

ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน นอกจาก สิทธิพิเศษโรงพิมพ์ในส่วนราชการที่ได้กล่าวไว้ใน
ฉบับที่จะมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโรงงานไพ่ ได้แก่ 

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้ยกเลิกการให้อํานาจผูกขาดการผลิตไพ่แก่โรงงานไพ่แต่เพียงผู้
เดียว เป็นการต้องขออนุญาตอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนการผลิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโรงงานไพ่ยังเป็นผู้ได้รับอนุญาต
การผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียว แต่ในอนาคตภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว โรงงานไพ่อาจมีคู่แข่งทาง
ไพ่จึงควรมีการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับ
สถานการณ์ตลาดการจําหน่ายสินค้าไพ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยรายละเอียดของ พ

ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของโรงงานไพ่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทัล ทําให้การดําเนินงาน
ประจําวันสามารถใช้งานระบบดิจิทัลได้โดยง่าย การเปลี่ยนแปลงเอกสารดิจิทัลสามารถทําได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงทําให้หน่วยงานต่างๆมีการนําเอาแนวคิด

เข้าสู่มาปรับใช้ในหน่วยงาน จากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้แนวโน้มความต้องการสิ่งพิมพ์นั้นลดลง
ทั้งอุตสาหกรรม โรงงานไพ่ก็อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากการลดการใช้สิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการลด

ลผ่านระบบดิจิทัลแทน 

ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน นอกจาก สิทธิพิเศษโรงพิมพ์ในส่วนราชการที่ได้กล่าวไว้ใน

ซ่ึงได้ยกเลิกการให้อํานาจผูกขาดการผลิตไพ่แก่โรงงานไพ่แต่เพียงผู้
เดียว เป็นการต้องขออนุญาตอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนการผลิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโรงงานไพ่ยังเป็นผู้ได้รับอนุญาต

ฉบับดังกล่าว โรงงานไพ่อาจมีคู่แข่งทางการค้า ดังนั้นโรงงาน
ไพ่จึงควรมีการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับ
สถานการณ์ตลาดการจําหน่ายสินค้าไพ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยรายละเอียดของ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 
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การผลิตไพ่ 

 
การนําเข้าไพ่ 

 
การจําหน่ายไพ่ 

 
 
 
  



 

2.4  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

นอกจากการวิเคราะห์สภาพสังคม สภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจไพ่ตามที่ได้มีการศึกษา
และวิเคราะห์ไว้ข้างต้นแล้ว ปัจจัยสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาประกอบการทบทวนการแผนวิสาหกิจตามแนวคิด 
คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่อโรงงานไพ่ ซ่ึงในการวิเคราะห์ดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจที่
โรงงานไพ่ได้จัดทําเป็นประจําทุกๆ 2 
คือ ความคาดหวังต่อโรงงานไพ่ และความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียของโรงงานไพ่จะแบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้  

1) กรมสรรพสามิต ในฐานะหน่วยงานตน้สังกัด มีส่วนในการกํากับดูแล การดําเนินงานของโรงงานไพ่
2) คู้ค่าวัตถุดิบ เป็นคู่ค้าที่ดาํเนินธรุกิจร่วมกัน ในการสนับสนนุการดําเนินงานตามภารกิจของโรงงานไพ่ 

เช่น บริษัทที่ให้บริการทางดา้น กระดาษ พลาสติก หมึกพิมพ์ ฯลฯ
3) พนักงานโรงงานไพ่ เป็นกลุ่มสนบัสนนุ ขับเคลื่อน และผลักดนัการดําเนินงานของโรงงานไพ่
4) ผู้รับสัมปทาน 
5) ผู้ค้าปลีก และ ค้าส่ง 
6) ผู้บริโภคข้ันปลาย 

ซ่ึงมีรายละเอียดผลสํารวจดังต่อไปนี้
 

ตารางสรุปความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียโรงงานไพ่
 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ทําให้เราทราบถึงโอกาส และ อุปสรรคใน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจของโรงงานไพ่ ซ่ึงในลําดับถัดไป จ
ภายนอกองค์กรมาจัดทําวิเคราะห์แนวทางการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ต่อไป
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นอกจากการวิเคราะห์สภาพสังคม สภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจไพ่ตามที่ได้มีการศึกษา
จจัยสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาประกอบการทบทวนการแผนวิสาหกิจตามแนวคิด 

คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่อโรงงานไพ่ ซ่ึงในการวิเคราะห์ดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจที่
 ปี และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อโรงงานไพ่ใน 

คือ ความคาดหวังต่อโรงงานไพ่ และความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียของโรงงานไพ่จะแบ่ง

กรมสรรพสามิต ในฐานะหน่วยงานตน้สังกัด มีส่วนในการกํากับดูแล การดําเนินงานของโรงงานไพ่
เป็นคู่ค้าที่ดาํเนินธรุกิจร่วมกัน ในการสนับสนนุการดําเนินงานตามภารกิจของโรงงานไพ่ 

เช่น บริษัทที่ให้บริการทางดา้น กระดาษ พลาสติก หมึกพิมพ์ ฯลฯ 
พนักงานโรงงานไพ่ เป็นกลุ่มสนบัสนนุ ขับเคลื่อน และผลักดนัการดําเนินงานของโรงงานไพ่

ซ่ึงมีรายละเอียดผลสํารวจดังต่อไปนี ้

ตารางสรุปความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียโรงงานไพ่ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ทําให้เราทราบถึงโอกาส และ อุปสรรคใน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจของโรงงานไพ่ ซ่ึงในลําดับถัดไป จะเป็นการนําข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กรมาจัดทําวิเคราะห์แนวทางการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ต่อไป 
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นอกจากการวิเคราะห์สภาพสังคม สภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจไพ่ตามที่ได้มีการศึกษา
จจัยสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาประกอบการทบทวนการแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM 

คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่อโรงงานไพ่ ซ่ึงในการวิเคราะห์ดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจที่
โรงงานไพ่ใน 2 ประเด็นหลัก

คือ ความคาดหวังต่อโรงงานไพ่ และความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียของโรงงานไพ่จะแบ่ง

กรมสรรพสามิต ในฐานะหน่วยงานตน้สังกัด มีส่วนในการกํากับดูแล การดําเนินงานของโรงงานไพ ่
เป็นคู่ค้าที่ดาํเนินธรุกิจร่วมกัน ในการสนับสนนุการดําเนินงานตามภารกิจของโรงงานไพ่ 

พนักงานโรงงานไพ่ เป็นกลุ่มสนบัสนนุ ขับเคลื่อน และผลักดนัการดําเนินงานของโรงงานไพ ่

 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ทําให้เราทราบถึงโอกาส และ อุปสรรคใน
ะเป็นการนําข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
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2.5 การวิเคราะห์แนวทางการดําเนินธรุกิจของโรงงานไพ่ 
 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ทําให้สามารถระบุโอกาส และอุปสรรคที่สําคัญ
ต่อดําเนินงาน และเม่ือนําโอกาสและอุปสรรคสําคัญเหล่านั้นมาพิจารณาแนวทาง และกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ
แล้วจะทําให้ได้แนวทางการดําเนินธุรกิจทั้ง 2 ส่วนของโรงงานไพ่ ดังต่อไปนี้ 

 

ก) ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

จากการวิเคราะห์สภาพแนวโน้มเศรษฐกิจของธุรกิจสิ่งพิมพ์ จากบริษัทสิ่งพิมพ์ชั้นนําของโลกดังที่ได้กล่าวไป
แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันที่ยังดําเนินการได้ดีและมีการเติบโตจะเป็นธุรกิจประเภท
การดําเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ตัวอย่างเช่น MCC ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์จําพวก ฉลาก และ
บรรจุภัณฑ์ ซ่ึงงานพิมพ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมการผลิต เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่
มีเป้าหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต หรือ Deluxe ที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง เช็คเงินสด ซ่ึงปัจจุบันถึงแม้จะมีแนวโน้มการใช้เช็คเงินสดลดลง แต่ Deluxe ยังคงมีผล
ประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Deluxe ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้บริการทางการเงินในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อทดแทนการใช้เช็คเงินสดที่ลดลง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การให้บริการสิ่งพิมพ์ที่ควรเป็นหน่วยงานสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต เพื่อให้ผลการดําเนินงานของธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้นขยายตัวตามอุตสาหกรรมนั้นๆ 

เม่ือนําเอาบทวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ในบริบทของโรงงานไพ่ จะทําให้สามารถกําหนดทิศทางของโรงงานไพ่
ในส่วนงานพิมพ์ได้ว่า “โรงพิมพ์เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ” ภาครัฐมีการจัดเก็บรายได้ทั้งในส่วนของภาษี
รูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีความจําเป็นต้องใช้สิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ดังนั้นโรงงานไพ่ในฐานะ
หน่วยงานภายใต้กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซ่ึงมีหน้าที่จัดเก็บรายได้ของรัฐอยู่แล้ว การเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของรัฐจึงเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด และหากพิจารณาถึง
สัดส่วนการจัดเก็บรายได้ของประเทศไทยจะเห็นได้ว่า รายได้ของรัฐกว่าร้อยละ71 เป็นรายได้จากการเก็บภาษีของ
กรมสรรพากร11 รองลงมาคืด กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ที่ร้อยละ 22 และร้อยละ 4 ตามลําดับ และหาก
พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของกรมสรรพากร พบว่ามีสิ่งพิมพ์ได้แก่แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ต่างๆ แบบแสดงรายการชําระภาษีต่างๆ เอกสารอ่ืนๆที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์วิธีการ
จ่ายภาษี เม่ือศึกษาถึงการจัดซ้ือจัดจ้างการพิมพ์เอกสารเหล่านี้แล้วพบว่าในปี 2560 กรมสรรพากร มีการใช้
งบประมาณประมาณ 38.6 ล้านบาทว่าจ้างเอกชนในการผลิตสิ่งพิมพ์เหล่านี้ จึงถือเป็นโอกาสของโรงงานไพ่ในการเข้า
เจาะตลาด และให้บริการสิ่งพิมพ์เหล่านี้แทนภาคเอกชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจ้างจ้าง อีกทั้งลดปัญหา
การปลอมแปลงเอกสารสําคัญของกรมสรรพากร 

 ในส่วนของงานพิมพ์เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ซ่ึงคือ แสตมป์กรมสรรพสามิต กรม
สรรพสามิตมีงบประมาณในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตสูงถึง 400 ล้านบาท ในปี 2560 และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์พนักงานโรงงานไพ่ทําให้ทราบว่าในปี 2561 กรมสรรพสามิตอาจมีการสั่งจ้างผลิตแสตมป์สูงถึง 3,200 ล้าน
ดวง อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและปฏิรูปการจัดเก็บภาษี รวมถึงรูปแบบแสตมป์ ทํา
ให้โรงงานไพ่ยังไม่มีความม่ันใจในการลงทุนเคร่ืองจักรประเภทใหม่เพื่อรองรับงานพิมพ์แสตมผ์ของกรมสรรพสามิต 
โดยปัจจุบันโรงงานไพ่สามารถพิมพ์แสตมป์ได้ทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ 

 

                                                 
11งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุงตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 



 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถรับจ้างผลิตแสตมป์ให้กรมสรรพสามิตได้มากข้ึนโรงงานไพ่มีความจําเป็นต้อง
ลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อาทิ
ม้วน และเคร่ืองตัดตัว (Die Cut) เป็นต้น
แล้ว 

รายละเอียดเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรสําคัญในการพิมพ์แสตมป์ของกรมสรรพสามิต

1.แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุไม่เกิน 

2.แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุต้ังแต่ 

3.แสตมป์เครื่องด่ืม-นําเข้า 

4.แสตมป์เครื่องด่ืมผลิตในประเทศ 

5.แสตมป์ยาสูบ ขนาดบรรจุไม่เกิน 

6.แสตมป์ไพ่

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อให้สามารถรับจ้างผลิตแสตมป์ให้กรมสรรพสามิตได้มากข้ึนโรงงานไพ่มีความจําเป็นต้อง
ลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อาทิ เคร่ืองพิมพ์รหัส Inkjet เคร่ืองพิมพ์นูน

เป็นต้น ซ่ึงโรงงานไพ่ได้บรรจุไว้ในแผนงบลงทุนปี 2562 และ 

รายละเอียดเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรสําคัญในการพิมพ์แสตมป์ของกรมสรรพสามิต

แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุไม่เกิน 20 กรัม

แสตมป์ยาสูบ ชนิดอ่ืน ขนาดบรรจุต้ังแต่ 20 กรัมขึ้นไป

นําเข้า (สีแดง)

แสตมป์เครื่องด่ืมผลิตในประเทศ (สีนํ้าเงิน)

แสตมป์ยาสูบ ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 

2-54 

 
เพื่อให้สามารถรับจ้างผลิตแสตมป์ให้กรมสรรพสามิตได้มากข้ึนโรงงานไพ่มีความจําเป็นต้อง

เคร่ืองพิมพ์นูน Itaglio เคร่ืองพิมพ์
และ 2563 เป็นที่เรียบร้อย

 
รายละเอียดเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรสําคัญในการพิมพ์แสตมป์ของกรมสรรพสามิต 



รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 

2-55 

 

 นอกจากมูลค่างานพิมพ์เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ที่โรงงานไพ่สามารถตั้งกลุ่มเป้าหมาย และ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการงานพิมพ์ดังกล่าวในปัจจุบันแล้ว การกําหนดทิศทางการเป็นหน่วยงาน
สิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ภาครัฐจะช่วยให้โรงงานไพ่มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และองค์กร เพื่อ
รองรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลได้ชัดเจนยิ่งข้ึน อาทิE-Stamp และการให้บริการ Digital Solutions 
เพื่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้น ซ่ึงสามารถให้บริการได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างระบบติดตามและค้นหา
สิ่งพิมพ์ (Track & Trace System) หรือหากพิจารณาถึงการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตในระดับนานาชาติแล้ว 
จะเห็นได้ว่าต่างชาติมีการนําเอาระบบเข้ารหัส Barcode มาใช้ในการตรวจสอบติดตามแสตมป์สรรพสามิต ในบาง
ประเทศมีการนําเอาระบบ Digital Track&Trace มาช่วยในการบริหารห่วงโซ่การผลิตควบคุมและตรวจสอบปริมาณ
การผลิตสินค้าควบคุม และเพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีไว้ในระบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีระบบดิจิทัลโซลูชั่น
อ่ืนๆ ที่เป็นเทคโนโลยีที่ตอบสนองการดําเนินงานการจัดเก็บรายได้ภาครัฐเช่น การให้บริการจัดทําแบบฟอร์มออนไลน์
พร้อมระบบฐานข้อมูล หรือการให้บริการระบบการจ่ายเงินออนไลน์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นโอกาสและแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลของโรงงานไพ่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างจุดแข็งใหม่ขององค์กร
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้โรงงานไพ่มีการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับ
องค์กรในการขายไพ่ โดยมีข้อสรุปว่าโรงงานไพ่ควรบริหารสัญญาให้สิทธิในการขายไพ่ต่อเนื่องในระยะถัดไป ใน
ขณะเดียวกันโรงงานไพ่มีแผนการขยายตลาดคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านด้วย 
 

ข) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไพ่ 

ประเทศไทยมีนโยบายการควบคุมการเล่นการพนัน และถือว่าการเล่นพนันประเภทไพ่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
ถึงแม้ว่าจุดประสงค์การจัดตั้งโรงงานไพ่ จะเพื่อผลิตไพ่และหารายได้เข้ารัฐ แต่ด้วยนโยบายที่ให้รัฐเป็นผู้ผลิตสินค้า
ดังกล่าวก็เพื่อที่จะควบคุมปริมาณไพ่ในตลาดให้มีความเหมาะสม กับเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น จากข้อมูลผล
สํารวจสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่าตลาดการเล่นพนันรูปแบบไพ่ใน
ประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1,640.04 ล้านบาท และมีผู้เล่น 429,554 คน ในปี 2558 ซ่ึงมีมูลค่าแตกต่างกับมูลค่า
การพนันผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีมูลค่าสูงถึง 77,143.2 ล้านบาท โดยมีผู้เล่นถึง 19.08 
ล้านคน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของนโยบายในการควบคุมการเล่นพนันของประเทศ และเพื่อ
สานต่อนโยบายการควบคุมการพนันดังกล่าว โรงงานไพ่จึงควรดําเนินธุรกิจการจําหน่ายไพ่ในประเทศแบบคงที่ และ
เน้นสนับสนุนการปราบปรามไพ่ผิดกฎหมาย และไพ่ลักลอบจําหน่าย เพื่อให้มีรายได้จากการจําหน่ายไพ่ในประเทศที่
ม่ันคง นอกจากการมุ่งปราบปรามไพ่ลักลอบในประเทศแล้ว โรงงานไพ่ควรทําการตลาดเชิงรุก เพื่อขยายตลาดการ
จําหน่ายไพ่สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงมีนโยบายการใช้ธุรกิจคาสิโนเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศและกระตุ้น
เศรษฐกิจ ด้วยทําเลที่ตั้งที่สามารถขนส่งสินค้าได้ง่าย และมีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ํา ทําให้โรงงานไพ่มีความได้เปรียบใน
การทําธุรกิจกับกลุ่มคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน 



 

คาสิโนในประเทศกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านของไทย
 
 

2.6 แผนการบหริหารความเส่ียง ของ โรงงานไพ่
 

การวิเคราะห์บริบทแวดล้อม
ไพ่ กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ 
ภายนอกเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในอ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในลําดับถัดไป 

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปัจจัยเสี่ยงในปี 
เปลี่ยนไปอีก 4ประเด็นความเสี่ยง โดยมีประเด็นสําคัญ 
 

แผนภาพแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 

ความเสี;ยงโรงงานไพ่

กําไรสุทธ ิต ํ;ากว่าเป้าหมาย

รายได้สิ; งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตํ;ากว่าเป้าหมาย

รายได้ไพ่นอกสัมปทานอาจไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย

การบริหาร  คชจ.ขายบริหาร สูงกว่าเป้าหมาย

การบริหารต้นท ุนไพ่ และสิ; งพิมพ์ ไม่เป็นไป

การดําเนินธ ุรกิจสิ; งพิมพ์ปลอดฯ ไม่เป็นไปตามแผน

การพัฒนารูปแบบการจําหน่ายไพ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กฎระเบ ียบข้อบ ังคับไม่สนับสนุนต่อการดําเนินงาน

การเปลี; ยนแปลง Digital Transformation เพื;อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

คาสิโนในประเทศกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

ริหารความเส่ียง ของ โรงงานไพ่ 

แวดล้อมที่สําคัญ ของ โรงงานไพ่ นั้น ยังได้มีการนําเอาแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ 2562 มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร อันจะนําไปสู่การกําหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในลําดับถัดไป  

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปัจจัยเสี่ยงในปี 2561 จํานวน 5ประเด็นความเสี่ยง และมีปัจจัยเสี่ยงใหม่จาก

ประเด็นความเสี่ยง โดยมีประเด็นสําคัญ 9 ประเด็นความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

 

บริหารความเสี่ยงประจําปี 2562 ท่ีมา: โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ความเสี;ยงโรงงานไพ่ 2560 2561

5 x 3 = 15 5 x 3 = 

รายได้สิ; งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตํ;ากว่าเป้าหมาย 5 x 5 = 25 5 x 5 = 25

รายได้ไพ่นอกสัมปทานอาจไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25

ขายบริหาร สูงกว่าเป้าหมาย

การบริหารต้นท ุนไพ่ และสิ; งพิมพ์ ไม่เป็นไปตามแผน
(ต้นท ุนไพ่)

5 x 5 = 25 4 x 5 = 20

(ต้นท ุนสิ; งพิมพ์)

การดําเนินธ ุรกิจสิ; งพิมพ์ปลอดฯ ไม่เป็นไปตามแผน 1 x 1 = 1 4 x 5 = 20

การพัฒนารูปแบบการจําหน่ายไพ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กฎระเบ ียบข้อบ ังคับไม่สนับสนุนต่อการดําเนินงาน

เพื;อยกระดับความสามารถใน
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ที่สําคัญ ของ โรงงานไพ่ นั้น ยังได้มีการนําเอาแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงาน
มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ

งค์กร อันจะนําไปสู่การกําหนด

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ 2562นั้น ส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นความเสี่ยง และมีปัจจัยเสี่ยงใหม่จากบริบทที่

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

2561 2562

= 15 5 x 3 = 15

5 x 5 = 25 5 x 5 = 25

5 x 5 = 25 4 x 3 = 12

2 x 1 = 2

4 x 5 = 20

2 x 1 = 2

5 x 1 = 5

4 x 5 = 20 5 x 5 = 25

5 x 5 = 25

5 x 5 = 25

5 x 5 = 25
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บทที ่3: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis และ SWOT Matrix 
 

 การทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ตามกรอบแนวคิดระบบ EVM ประจําปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 
2562) นั้น ได้ดําเนินงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานจากข้อมูลบริบทที่มีนัยยะสําคัญดัง
รายละเอียดในบทที่ 2 ที่ผ่านมา โดยนําข้อมูลบริบทดังกล่าวมาวิเคราะห์ผ่านเคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Matrix) เพื่อช่วยให้โรงงานไพ่สามารถพิจารณากําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการดําเนินงานจากข้อมูลที่มีอยู่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลังจากนั้น โรงงานไพ่ ยังมีการพิจารณาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์เพิ่มเติม จากการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการ
วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver) ดังจะได้กล่าวในบทที่ 4 ต่อไป 
 สําหรับ การวิเคราะห์เพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประจําปี 2562 ซ่ึงใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ภาพรวมการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเป็นการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของโรงงานไพ่โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในหรือปัจจัยภายในจะเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆด้านซ่ึงเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมหรือพัฒนาให้ดีข้ึน
ได้เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 

ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยภายนอกจะเก่ียวข้องกับการพิจารณาสภาวะแวดล้อม
ภายนอกอาทิสภาพเศรษฐกิจกฎหมายเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร และเป็นปัจจัยที่องค์กร
ไม่สามารถควบคุมได้เพื่อที่จะระบุโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
 

 ประเด็นหลักในการพิจารณาเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรมีดังต่อไปนี้ 
 

 การประเมินปัจจัยภายใน 
  (1) ด้านการเงิน (งบประมาณรายได้รายจา่ย)  
  (2) ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากรอุปกรณ์อาคารสถานทีภ่าพลักษณ)์  

(3) ด้านการบริหารงานและกระบวนการทางาน (โครงสร้างองค์กร/หน่วยงานภายในการวาง
แผนการติดตามประเมินผลการตัดสินใจการสั่งการการประสานงาน)  

 

 การประเมินปัจจัยภายนอก 
  (1) ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาลหน่วยงานรัฐหนว่ยงานอ่ืน)  
  (2) ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจความต้องการแรงงาน)  
  (3) ด้านสังคม (ค่านิยมความเชือ่ความต้องการเรียนรู้)  
  (4) ด้านเทคโนโลย ี
  (5) ด้านกฎหมาย 
  (6) ด้านการแข่งขัน 
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แผนภาพแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงกรอบการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 256212ซ่ึง
กําหนดให้มีกระบวนการในการจัดทําแผนงานที่เหมาะสมโดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพิจารณากําหนดหรือ
ทบทวนแผนงาน อาทิ 

 

o การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
- ผลการดําเนินงานในอดีตด้านภารกิจหลัก 
- ผลการดําเนินงานในอดีตด้านการเงิน 
- สภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นต้น 

 

o การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
- ภาวะเศรษฐกิจมหภาค 
- ภาวะอุตสาหกรรมหรือภาวะธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
- ภาวะด้านสังคมท่ีเก่ียวข้อง 
- สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สถานภาพองค์กร 
- ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร 
เป็นต้น 
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แบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประจําปี 2562, บริษัท ทริสคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

แผนบริหารความเสี;ยงของโรงงาน ไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประจําปี งบประมาณ 2562
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3.2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ โรงงานไพ่ ประจําปี 2562 
 

รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Matrix จะใช้วิธีการนําข้อมูลนําเข้าสําคัญ ดังแสดงการวิเคราะห์ในข้างต้น
ทั้งหมด มาใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผ่านการทํางานประสาน (Cross function) 
ของ McKinsey 7S และ PESTLE โดยที่ผลจากการวิเคราะห์ McKinsey 7S สามารถพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามแนวทาง SWOT โดยระบุเป็นจุดแข็ง  (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และ
ผลจากการจากการวิเคราะห์ PESTLE Analysis สามารถพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตาม
แนวทางSWOT โดยระบุเป็น โอกาส (Opportunity) และ ภัยคุกคาม (Threat) ดังนั้น สามารถแสดงรายละเอียดผล
จากการ Cross function ตาม SWOT Matrix ได้ดังนี้ 

 

3.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในสามารถระบุเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังน้ี 
 
ระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 เป็นองค์กรท่ีมีสภาพคล่องทางการเงินสูง เอ้ือประโยชน์
ต่อการลงทุน 

S2 เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถรับงานจากรัฐได้โดยตรง 

W1 ยังไม่มีโครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ใหม่และระบบการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการตรวจสอบข้อมูล
ภายในคลัง   

W2 การตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ(1) ไม่มีแผนการตลาดท่ีชัดเจน
และ (2) เจ้าหน้าท่ีการตลาดขาดอํานาจในการตัดสินใจ 
กระบวนการเสนอราคามีข้ันตอนใช้ระยะเวลานาน 
(3) เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะด้านการตลาดและการขาย 

W3 ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่นอย่างเป็นระบบ โดย
เฉพาะงานช่าง 

W4 การจัดการข้อมูลภายในยังไมเ่ป็นระบบ (1) ระบบ ERP ไม่
สามารถออกรายงานได้ (2) การจัดการข้อมลูบางประเภทยังไม่
มีการบันทึกข้อมูลในระบบท่ีสามารถตรวจสอบได ้

W5สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S.p1 โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต 
ท่ีได้รับงานจากกรมอย่างต่อเน่ือง 

S.p2 บุคลากรส่วนเตรียมการพิมพ์มีความชํานาญและ
ความพร้อมในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ 

 

W.p1 เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ทันสมยั 
ทําให้ (1) ไม่สามารถผลติผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย และ  
(2)ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด 

W.p2 ยังพ่ึงพิงกระบวนการหลังการพิมพ์ยังอาศัยการ Outsource 
งานภายนอก (ไดคัท เจาะรู เข้าปกแข็ง) เน่ืองจากมีกําลังการ
ผลิตไมเ่พียงพอ 

W.p3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในปัจจุบัน ไมส่นับสนุนการแข่งขัน
ในธุรกิจการพิมพ์  
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ธุรกิจไพ่ 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ไพ่สัมปทาน: 
S.c1 ธุรกิจไพ่เป็นธุรกิจ Monopoly ไม่มีคูแ่ข่งท่ีถูก

กฎหมาย 
S.c2 มีการบรหิารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การ

ผลิต การจัดจําหน่ายผ่านระบบสมัปทานรวมไปถึง
อํานาจในการเป็น Regulator 

S.c3 ระบบสญัญาให้สิทธิสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้กับองค์กร 
S.c4 ผลิตภณัฑ์ไพ่มคีวามสามารถในการทํากําไรสูง 
S.c5 กําลังการผลิตสินค้าไพ่สามารถรองรับความต้องการ

ของตลาด ภายในประเทศไดเ้พียงพอ และยัง
สามารถผลิตสินค้าอ่ืนเพ่ิมเติมได้เป็นจํานวนมาก 

ไพ่สัมปทาน: 
W.c1 การบรหิารสัญญาให้สิทธิท่ีผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนและมี

ระยะเวลาสัญญาท่ีสั้นลง 
w.c2 กระบวนการผลติไพ่ตัวเล็กในข้ันตอนหลังการพิมพ์มีการพ่ึงพิง

การจ้างงานภายนอกหลายกระบวนการ ส่งผลให้การบริหาร
ต้นทุนการผลิตเป็นไปได้ยาก 

ไพ่นอกสัมปทาน: 
W.c3 การรับรู้ในผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทานต่ํา (ท้ังผู้ขายและ

ผู้บริโภค) 
W.c4 ช่องทางการกระจายสินค้าไพ่นอกสัมปทานมีจํานวนจํากัด  
 

 

3.2.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสามารถระบุเป็นโอกาสและอุปสรรคได้ดังน้ี 
 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  

งานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
O.p1 มติ ครม. กําหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆ 

ต้องว่าจ้างหน่วยงานในสังกัดของรัฐก่อน 
O.p2 สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีความต้องการเพ่ิมสูงข้ึน

ในกลุ่มของแสตมป์ ตั๋ว และ brand protection 
O.p3 การเติบโตของธุรกิจดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูช่ันมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
O.p4 กรมสรรพสามติมีนโยบายการปฏิรปูระบบแสตมป์ใน

อนาคตและมีการสนับสนุนเชิงนโยบายต่อโรงงานไพ่ 
O.p5 หน่วยงานราชการมคีวามตอ้งการจ้างงานพิมพ์เป็น

จํานวนมาก 

T.p1 แนวโน้มความต้องการงานพิมพ์ลดลงท่ัวโลก (paperless) 
เน่ืองจากการเติบโตของระบบดิจทัิล 

T.p2 รูปแบบของการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มี
แนวโน้มเอ้ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรายใหญ่ในการควบ
รวมกิจการ 

T.p3 งานพิมพ์ท่ัวไปมีผู้ประกอบการรายย่อยจํานวนมากและ
แข่งขันด้วยราคา 

T.p4 สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศมผีู้ประกอบการ
น้อยรายแตม่ีศักยภาพสูง 

ไพ่ 
O.c1 นโยบาย Thailand 4.0 สนับสนุนการพัฒนาผลติภณัฑ์ 

และการให้บริการ 
O.c2 ธุรกิจการพนันและคาสิโนมแีนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
O.c3 ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องทําเลท่ีตั้งและต้นทุนในการ

ส่งออกไพ่คาสิโนไปประเทศเพ่ือนบ้านได้  
O.c4 ประเทศจีน มาเก๊า อเมริกา แคนาดา เยอรมนี อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ญี่ปุ่น และอิตาลี เป็นกลุม่
ประเทศเป้าหมายท่ีมีศักยภาพเน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศท่ี
มีการนําเข้าไพ่สูงสุดในโลก  

O.c5 ทําความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

T.c1 พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ซ่ึงจะส่งผลให้มีการกระตุ้น 
และเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันได้มากข้ึน 

T.c2 กฎหมายท่ีบังคับใช้ท่ีเก่ียวข้องกับไพ่ผิดกฎหมายยังไม่
เข้มงวด   
• พ.ร.บ.สรรพสามิตห้ามมิให้ผู้ใดมไีพ่ท่ียังมิได้เสียภาษีไว้

ในครอบครองเกินกว่าหน่ึงร้อยยีส่บิใบ   
• พ.ร.บ.สรรพสามิต มโีทษปรับสําหรับผู้ทําผิดกฎหมาย

ไพ่ลดลง 
T.c3 แนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของการซ้ือสินค้าออนไลน์ และอี

คอมเมิรซ์ ทําให้เข้าถึงไพ่ผดิกฎหมายได้ง่าย 
T.c4 ราคาจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของผู้รับสัมปทานสูงกว่าราคาไพ่
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O.c6 โรงงานไพ่มสีํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจะ
ตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน ณ ท่ีใดภายในหรือ นอก
ราชอาณาจักรก็ได ้

ลักลอบท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงมีการจําหน่ายเป็น
จํานวนมาก  

T.c5 โรงงานไพ่ไมส่ามารถส่งออกไพ่นอกสัมปทานโดยใช้บริการ 
การส่งแบบถึงมือผูร้ับ (Door to Door) และมตีัวแทน
จําหน่ายสินค้าน้อยราย 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก สามารถระบุรายละเอียด ดังน้ี 

1) ปัจจัยภายในของโรงงานไพ่ (Internal Factors) 
 

•  จุดแข็งของโรงงานไพ่ (Strengths)  
 
S1 เป็นองค์กรที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน 

โรงงานไพ่ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มีภาระผูกพันภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ทําให้โรงงานไพ่สามารถกู้ยืนเงิน
เพื่อขยายธุรกิจได้ หรือลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ อีกทั้งในอนาคต
โรงงานไพ่มีแผนในการลงทุนในเคร่ืองจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับโรงงานไพ่ และจากกการที่ไม่
โรงงานไพ่ไม่มีภาระหนี้สินก่อนการดําเนินโครงการจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยหลักในการบริหารเงินลงทุนที่มีความ
พร้อม 
 
S2 เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถรับงานจากรัฐได้โดยตรง 

โรงงานไพ่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 ซ่ึงถูกกําหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดกรม
สรรพสามิตซ่ึงการบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่อันมีอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานกรรมการและรองอธิบดีกรรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยตําแหน่งโดยปัจจุบันมีที่ปรึกษา
กรมสรรพสามิตดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการและผู้บริหารกรมสรรพสามิตดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการร่วมกับ
ผู้แทนกระทรวงการคลังและผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ 

ทั้งนี้การเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมสรรพสามิตซ่ึงกรมสรรพสามิตเองมีความต้องการงานพิมพ์เป็น
จํานวนมากโรงงานไพ่จึงมีความได้เปรียบในการได้รับการจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิตและมีโอกาสในการรับงาน
พิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมาอย่างสมํ่าเสมอนอกจากนี้แผนการลงทุนในโครงการขยายธุรกิจใหม่สู่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่มีเป้าหมายในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงประเภทแสตมป์
สรรพสามิต เพื่อรองรับความต้องการแสตมป์สรรพสามิตของกรมที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก 

 
 

• จุดแข็ง ของ ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Strengths)  
 
S.p1 โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต ที่ได้รับงานจากกรมอย่างต่อเนื่อง 

โรงงานไพ่ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานรับจ้างพิมพ์ให้กรมสรรพสามิต โดยในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้
จากงานรับจ้างพิมพ์ให้กรมสรรพสามิต 127.57ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.51ของรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์ทั้งหมด 
จะเห็นว่า รายได้ดังกล่าวมีสัดส่วนสูงมากตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า โรงงานไพ่ได้รับงานพิมพ์จากกรม
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สรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์มีความชํานาญในการผลิตตามแบบที่ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิต ได้แก่ แสตมป์ ใบอนุญาต แบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
 

 
แผนภาพแสดงรายได้งานรับจ้างพิมพ์แยกตามลูกค้า ปี พ.ศ. 2558–256113 

 

S.p2 บุคลากรส่วนเตรียมการพิมพ์มีความชํานาญและความพร้อมในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

 ฝ่ายโรงพิมพ์มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ทํางานอยู่ที่โรงพิมพ์มา
นาน โดยบุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์มีจํานวนทั้งหมด 29 คน ในจํานวนนี้มีบุคลากรถึง 11 คน ที่มีอายุงานในฝ่ายโรงพิมพ์
มากกว่า 10 ปี แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการดําเนินงานพิมพ์ที่ผ่านมา ดังนั้น บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์จึงเป็นจุด
แข็งที่สําคัญของโรงงานไพ่ในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

 
แผนภาพแสดงบุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์ ปี พ.ศ. 256114 

                                                 
13 ข้อมูลจากโรงงานไพ่ 
14 ข้อมูลจากโรงงานไพ่ 
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กรมสรรพสามิต หน่วยงานอื่น

บุคลากร ส่วนโรงพ ิมพ์ 29 คน

บุคลากรเดิม 23 คน บุคลากรใหม่ 6 คน

บุคลากรที;ม ีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี 
12 คน

บุคลากรที;ม ีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 
11 คน

บุคลากร ส่วนใหญ่ทํางานตรงสายงาน
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•  จุดแข็งของธุรกิจไพ่ (Strengths) 
 

S.c1 ธุรกิจไพ่เป็นธุรกิจ Monopoly ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมาย 

โรงงานไพ่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต
ทั้งนี้อ้างอิงจากพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 พบว่าพระราชบัญญัติฯกําหนดให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรเดียวที่
สามารถดําเนินการผลิตและจําหน่ายไพ่ภายในประเทศได้โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซ่ึงแม่พิมพ์สาหรับพิมพ์ไพ่อย่าง
ถูกกฎหมายอีกทั้งอ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตพ.ศ. 2535 ได้ระบุ
ว่าโรงงานไพ่มีอํานาจในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหา
รายได้ให้รัฐอีกทั้งดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นรวมถึงอํานาจ
ในการทําการค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ การตั้งและรับตัวแทนการค้าต่างๆอันเก่ียวกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ดังนั้นณปัจจุบันยังถือได้ว่าโรงงานไพ่มีจุดแข็งของการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไพ่ที่ถูกกฎหมาย 
 ปัจจุบัน โรงงานไพ่ยึดกฎหมายฉบับใหม่ คือ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 ไพ่ได้
กําหนดกรอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ไพ่ตั้งแต่การผลิตการครอบครองการนําเข้าและการขายไว้โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิด
กว้างมากข้ึนอาจส่งผลต่อการแข่งขันที่มากข้ึนในอนาคตได้ 
 
S.c2 มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การผลิต การจัดจําหน่ายผ่านระบบสัมปทานรวมไปถึงอํานาจใน

การเป็น Regulator 

อ้างอิงจากพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 พบว่าโรงงานไพ่ได้ถูกกําหนดให้เป็นองค์กรเดียวในปัจจุบันที่
สามารถดําเนินการผลิตไพ่โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซ่ึงแม่พิมพ์สาหรับพิมพ์ไพ่อย่างถูกกฎหมายอีกทั้งโรงงานไพ่มี
การจําหน่ายไพ่ผ่านระบบสัญญาให้สิทธิโดยที่ไม่ต้องทําการตลาดทางตรงด้วยตนเองและยังสามารถยื่นเร่ืองแก้ไข
กฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกับสินค้าไพ่ตลอดจนมีอํานาจในการแจ้งจับผู้จัดจําหน่ายไพ่ที่เป็น
ไพ่ลักลอบทุกชนิดดังนั้นการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเองตั้งแต่การผลิตการจัดจําหน่ายผ่านสัญญาการให้สิทธิ 
รวมไปถึงอํานาจในการเป็น Regulator จึงถือเป็นความได้เปรียบของโรงงานไพ่เม่ือเทียบกับองค์กรอ่ืนๆ 
 
S.c3 ระบบสัญญาให้สิทธสิร้างรายได้ที่มัน่คงให้กับองค์กร 

โรงงานไพ่มีระบบการจัดจําหน่ายไพ่แบบสัญญาให้สิทธิ ที่ทําให้ผู้รับสิทธิต้องทําการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ไพ่เป็น
ประจําทุกเดือน จนกว่าจะหมดระยะเวลาสัญญา ส่งผลให้โรงงานไพ่มีรายได้ที่แน่นอนจากการจําหน่ายไพ่ในระบบ
สัญญาให้สิทธิ โดยที่โรงงานไพ่ไม่ต้องการตลาดทางตรงด้วยตนเอง 

 
S.c4 ผลิตภัณฑไ์พ่มีความสามารถในการทํากําไรสงู 

จากข้อมูลตัวเลขรายรับทางบัญชีของโรงงานไพ่ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 – 2561 แสดงให้เห็นว่า โรงงานไพ่มี
รายได้ส่วนใหญ่จากการจําหน่ายสินค้าไพ่ ซ่ึงรายได้ของสินค้าไพ่ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าไพ่ในระบบสัญญาให้
สิทธิ และเม่ือพิจารณาถึงต้นทุนของไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิแต่ละชนิด พบว่า มีสัดส่วนกําไรเบื้องต้นสูงเม่ือเทียบกับ
ต้นทุนในการผลิต 
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 แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ของโรงงานไพ่แต่ละประเภท 
 
 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างรายได้ไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ 
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ดอกเบี :ยรบั รายได้อื"น และกําไรจากการจําหน่ายทรพัย์สิน

• รายได้จากไพ่ลดลงในปี 
2559 และหากพิจารณา 
ตัง̂แต่ปี  2557-2561 มี
แ นวโน้มลดลงเรื; อย ๆ  
โดยมี CAGR 57-61
= -0.38%

• รายได้จากสิ; งพิมพ์มี
แ นวโน้มเพิ;มขึน̂ ในปี 
2557-2561 แ ละมีรายได้
เพิ;มขึน̂อย่างมากในปี 
2561 โดยมี CAGR 
57-61= 34.22%

รายได้ท ัง̂หมด จาํแนกประเภท ระหว่างปี 2557 – 2561

โครงสร้างรายได้ไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธ ิในแต่ละประเภท ปี 2556 – 2561
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แผนภาพ แสดงสัดส่วนกําไรเบ้ืองต้นของไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ 

 
 จากแผนภาพ แสดงสัดส่วนกําไรเบื้องต้นของไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ แสดงให้เห็นว่า ไพ่แต่ละชนิดมี
สัดส่วนกําไรเบื้องต้นที่ค่อนข้างสูง เม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนในการผลิต โดยไพ่ที่มีสัดส่วนกําไรเบื้องต้นสูงที่สุดในปี 
2561 คือ ไพ่พลาสติกขอบทอง ส่วนไพ่ที่มีสัดส่วนกําไรเบื้องต้นที่ต่ําที่สุด คือ ไพ่ตัวเล็ก 
 
S.c5 กําลังการผลิตสนิค้าไพ่สามารถรองรับความต้องการของตลาด ภายในประเทศได้เพียงพอ และยังสามารถผลิต
สินค้าอ่ืนเพิ่มเติมได้เป็นจาํนวนมาก 

ปัจจุบันโรงงานไพ่มีเคร่ืองจักรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ไพ่ อยู่ 2 เคร่ือง คือ เคร่ืองพิมพ์ 4 สี และเคร่ืองพิมพ์ 5 สี 
โดยกําลังผลิตที่เคร่ืองทั้ง 2 สามารถพิมพ์ได้คือ 45,000 สํารับต่อวัน และ 54,000 สํารับต่อวัน ตามลําดับ แต่ปริมาณ
การผลิตในปัจจุบันของเคร่ืองจักรทั้ง 2 เคร่ือง คือ 10,000 สํารับต่อวัน แสดงให้เห็นยังมีส่วนต่างด้านกําลังการผลิตที่
เคร่ืองจักรสามารถผลิตเพิ่มเติมได้ ดังนั้นในอนาคตหากโรงงานไพ่มียอดการสั่งผลิตไพ่ที่เพิ่มข้ึน โรงงานไพ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มข้ึนได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการผลิตสินค้าประเภทอ่ืนเพิ่มเติมได้เป็นจํานวนมาก 
 

ส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนสาํหรับไพ่สมัปทาน ระหว่างปี 2559 - 2561
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แผนภาพแสดงกําลังการผลิตเคร่ืองจักร 
 

2) จุดอ่อนของโรงงานไพ่ 
 

• จุดอ่อนของโรงงานไพ่ (Weaknesses) 
 

W1 ยังไม่มีโครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกร

ปัจจุบัน โรงงานไพ่โครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนาที่เป็นส่วนงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ จากข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินของโรงงานไพ่ ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 
ว่า โรงงานไพ่ยังไม่มีค่าใช้จ่ายจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานไพ่ ขาดการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่
 
W2การตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ(1) 

กระบวนการเสนอราคามีข้ันตอนใช้ระยะเวลานาน

ในด้านการทําการตลาดเชิงรุก ของ โรงงานไพ่ ยังพบว่า
ผลิตภัณฑ์ไพ่เป็นสินค้าหลักผ่านรูปแบบ
การขายและการทําการตลาดทางตรงเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่มีความชํา
งบประมาณ ความสามารถของบุคลากรการตลาด และเคร่ืองมือการตลาดที่หลากหลาย โดยพบว่า ข้อจํา
การตลาดปัจจุบัน มีประเด็นสําคัญ ได้แก่

(1) ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน 
กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการเพิ่มยอดขาย
กิจกรรมทางการตลาดบางกิจกรรมที่กํา
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ การออกตลาดเพื่อพบลู

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

แผนภาพแสดงกําลังการผลิตเคร่ืองจักร 4 สี และ 5 สี 

ของโรงงานไพ่ (Weaknesses) 

(Weaknesses)  

ยังไม่มีโครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลติภัณฑ์ใหม่ 

ปัจจุบัน โรงงานไพ่โครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนาที่เป็นส่วนงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ จากข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินของโรงงานไพ่ ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2556 

รจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานไพ่ ขาดการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ 

 ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน (2) เจ้าหน้าที่การตลาดขาดอํานาจในการตัดสินใจ 
ามีข้ันตอนใช้ระยะเวลานาน(3) เจ้าหน้าที่ขาดทักษะด้านการตลาดและการขาย

ดเชิงรุก ของ โรงงานไพ่ ยังพบว่าผลกระทบจากการที่โรงงานไพ่ ผลิตและจํา
ผลิตภัณฑ์ไพ่เป็นสินค้าหลักผ่านรูปแบบสัญญาให้สิทธิมาโดยตลอด ทําให้ในอดีตโรงงานไพ่ไม่ได้ให้ความสํา

การตลาดทางตรงเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่มีความชํานาญในการทําการตลาดเชิงรุก ที่ต้องอาศัย
งบประมาณ ความสามารถของบุคลากรการตลาด และเคร่ืองมือการตลาดที่หลากหลาย โดยพบว่า ข้อจํา

คัญ ได้แก่ 
ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน โดยไม่มีการจัดทําแผนการตลาดสําหรับโรงงานไพ่
กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการเพิ่มยอดขาย จะมีเพียงโครงการหรือ
กิจกรรมทางการตลาดบางกิจกรรมที่กําหนดข้ึนไว้ในแต่ละปี อาทิ การสํา
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ การออกตลาดเพื่อพบลูกค้าเป้าหมาย 
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ปัจจุบัน โรงงานไพ่โครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนาที่เป็นส่วนงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ จากข้อมูลในรายงาน
– 2561 ยังแสดงให้เห็น

รจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผล

เจ้าหน้าที่การตลาดขาดอํานาจในการตัดสินใจ 
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะด้านการตลาดและการขาย 

ผลกระทบจากการที่โรงงานไพ่ ผลิตและจําหน่าย 
ให้ในอดีตโรงงานไพ่ไม่ได้ให้ความสําคัญในงาน 

การตลาดเชิงรุก ที่ต้องอาศัย 
งบประมาณ ความสามารถของบุคลากรการตลาด และเคร่ืองมือการตลาดที่หลากหลาย โดยพบว่า ข้อจํากัดด้าน 

หรับโรงงานไพ่ที่ชัดเจนในการ
จะมีเพียงโครงการหรือ 

หนดข้ึนไว้ในแต่ละปี อาทิ การสํารวจความพึงพอใจใน
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(2) งบประมาณในการตลาดไม่เพียงพอ และไม่มีการกําหนดงบประมาณของส่วนการตลาดและการ
ขายไว้อย่างชัดเจน อาทิ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองลูกค้า 

(3) เจ้าหน้าที่การตลาดขาดอํานาจในการตัดสินใจ ในกระบวนการกําหนดราคา เสนอราคา และต่อรอง
ราคา 

(4) เจ้าหน้าที่การตลาดยังขาดทักษะด้านการตลาดและการขาย  
 
W3 ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะงานชา่ง 
W4 การจัดการข้อมูลภายในยังไม่เป็นระบบ (1) ระบบ ERP ไม่สามารถออกรายงานได้ (2) การจัดการข้อมูลบาง

ประเภทยังไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบที่สามารถตรวจสอบได ้
 จากรายงานผลการตรวจสอบ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จากฝ่ายตรวจสอบภายใน แสดงให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันทั้งศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ยังไม่มีการปรับปรุงคู่มือการใช้งานเคร่ืองจักรใน
แต่ละกระบวนการ ส่งผลให้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นยังไม่เป็นระบบ ยังพึงพิงการสอนงานจากบุคคลสู่
บุคคล อีกทั้งปัจจุบันระบบ ERP ของโรงงานไพ่ ยังคงไม่สามารถออกรายงานได้ ส่งผลให้ส่วนบัญชีและการเงินไม่
สามารถปิดงบรายไตรมาสได้ อีกทั้งพนักงานในส่วนงานผลิต บางคร้ังการจัดการข้อมูลบางประเภทยังคงไม่มีการ
บันทึกข้อมูลในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้การตรวจสอบข้อมูลในระบบหลายคร้ังใช้เวลาที่ค่อนข้างมาก  
 
W5สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากโรงงานไพ่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจํากัด พื้นที่ส่วนหนึ่งแบ่งเป็นของส่วนผลิตไพ่ ทําให้พื้นที่ของ
ส่วนโรงพิมพ์จึงนับว่าเล็กมากเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องทําในแต่ละไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภายในส่วนโรงพิมพ์มีระบบระบายอากาศที่ถูกออกแบบ
ไว้ไม่ดี ทําให้กลิ่นสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ถ่ายเท ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้น หากโรงงานไพ่ต้องการ
จะขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ในอนาคต โรงงานไพ่จําเป็นต้องจัดการบริหารพื้นที่เพื่อปัญหาสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์ให้
เรียบร้อย เพื่อให้บุคลากรและสถานที่ทํางานพร้อมรองรับจํานวนงานพิมพ์ในปริมาณมากให้ได้ 

ทั้งนี้ โรงงานไพ่อยู่ระหว่างศึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาสํารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรมทุกระบบ และงานออกแบบ ปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งศึกษาแนวทาง การลงทุนที่เหมาะสมสําหรับโรงงานไพ่ 
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบวนกรผลิตไพ่ดียิ่งข้ึน 

 
• จุดอ่อน ของ ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Weaknesses)  

 
W.p1 เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรในการผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ทันสมัยทําให้ (1) ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และ (2) ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด 

เนื่องจากเคร่ืองพิมพ์ในปัจจุบันของโรงพิมพ์เป็นเคร่ืองพิมพ์ที่ได้รับต่อมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
อายุการใช้งานมาประมาณ 50 ปี นับว่าเป็นเคร่ืองจักรที่เก่าและล้าสมัยมาก สามารถพิมพ์ได้เพียง 2 สีเท่านั้น ซ่ึงเม่ือ
เทียบกับแสตมป์รูปแบบใหม่ที่จะนํามาใช้ในอนาคต จะประกอบด้วย 3 – 4 สี ข้ึนไป และมีลายน้ําที่ละเอียดซับซ้อน
ยิ่งข้ึน ทําให้เคร่ืองพิมพ์ของโรงพิมพ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถผลิตแสตมป์รูปแบบใหม่ได้ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้
ว่า โรงงานไพ่ยังคงขาดเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่มีความสําคัญต่อการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซ่ึง
จําเป็นต้องมีการลงทุนเคร่ืองพิมพ์รุ่นใหม่ที่รองรับงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต 



 

แผนภาพแสดง

 โดยงบลงทนุปี 2562 – 2563 
ดังกล่าว ได้มีความร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในดา่นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต
โรงงานไพ่อย่างเหมาะสม 
 
W.p2 ยังพึ่งพิงกระบวนการหลังการพิมพ์ยังอาศัยการ 
มีกําลังการผลิตไม่เพียงพอ 

ในปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ได้
มีกําหลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ 

                                                
15บทวิเคราะห์ บริษัท FPRI ADVISORY 

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ภาพแสดงความสามารถของเคร่ืองพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ใช้ในปัจจุบัน15 
 

2563 มีแผนลงทุนเคร่ืองพิมพ์เพิ่มเติม ได้แก่ Inkjet Intajioซ่ึงโครงการลงทุน
ดังกล่าว ได้มีความร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในดา่นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต

ยังพึ่งพิงกระบวนการหลังการพิมพ์ยังอาศัยการ Outsource งานภายนอก (ไดคัท เจาะรู เข้าปกแข็ง

โรงงานไพ่ได้ Outsource งานจ้างประเภทไดคัทปรุตีเบอร์เข้าเล่มและห่อ 
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ซ่ึงโครงการลงทุน
ดังกล่าว ได้มีความร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในดา่นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตกับบุคลากรของ

ไดคัท เจาะรู เข้าปกแข็ง) เนื่องจาก

งานจ้างประเภทไดคัทปรุตีเบอร์เข้าเล่มและห่อ เนื่องจาก
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จะเห็นว่า โรงงานไพ่ยังไม่สามารถดําเนินงานผลิตเองได้ครบวงจรเนื่องจากข้อจํากัดด้านเคร่ืองจักรและ
กําลังคนเป็นสําคัญ ทําให้ยังต้องอาศัยการ Outsource งานบางข้ันตอนให้กับผู้ผลิตภายนอกอาทิ ไดคัทลายปั๊มเจาะรู
และเข้าปกแข็ง ซ่ึงทําให้โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้กําไรของโรงงานไพ่ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นใน
อนาคต หากโรงงานไพ่ต้องการดําเนินธุรกิจหลักด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทางโรงงานไพ่ควรวางแผนการ
ลงทุนจัดหาเคร่ืองจักรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทํางานเหล่านี้ได้เองทั้งกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความม่ันใจด้านความ
ปลอดภัยตลอดกระบวนการได้ 

 
W.p3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้งในปัจจบุันไม่สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจการพิมพ์ 

ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงงานไพ่ในปัจจุบันมีความล่าช้าอย่างมาก จากรูปภาพด้านล่าง แสดงให้เห็น
ว่าการซ้ือเคร่ืองจักรใหม่จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่ข้ันตอนการเสนอขอซ้ือเคร่ืองจักรจนถึงได้รับเคร่ืองจักร ซ่ึง
นับว่าเป็นจุดอ่อนที่โรงงานไพ่ควรเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนหากต้องการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เนื่องจากปัจจุบัน รูปแบบ
สิ่งพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การจะก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันนั้น จําเป็นต้องมีเคร่ืองจักรใหม่ที่
ทันสมัย หากกระบวนการซ้ือเคร่ืองจักรใช้เวลาถึง 2 ปี อาจทําให้เคร่ืองจักรที่ได้รับมานั้นไม่รองรับกับเทคโนโลยีและ
รูปแบบการพิมพ์ในขณะนั้นแล้วก็เป็นได้ 



 

แผนภาพแสดงกระบวนการและระยะเวลาในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

 
 

• จุดอ่อน ของ ธุรกิจไพ่ (Weaknesses) 
 

W.c1 การบริหารสัญญาสัมปทานทีผ่่านมาไม่เป็นไปตามแผนและมีระยะเวลาสัญญาทีส่ั้นลง

ในช่วงปี 2557 - ปัจจุบัน เกิดช่วงของการต่อสัญญาสัมปทานที่ไม่ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ทําให้กระบวนการติดขัด
เสนอเป็นผู้รับสัญญาให้สิทธิในช่วงแรก จึงทํา
ระยะเวลาสัญญาสั้นลง เนื่องจากสัญญาที่ผ่านมาได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่กํา
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ
ผ่านการพิจารณาการร่วมทุน อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานไพ่คาดว่า การจัดทํา
สัมปทานให้ยาวข้ึน และผู้รับสัญญาให้สิทธิสามารถเลือก
ตามเงื่อนไขวงเงินข้ันต่ําตามที่โรงงานไพ่กําหนด

 
W.c2 กระบวนการผลิตไพ่ตัวเลก็ในข้ันตอนหลังการพิมพ์มีการพึ่งพิงการจ้างงานภายนอกหลายกระบวนการ สง่ผลให้

การบริหารต้นทุนการผลิตเปน็ไปได้ยาก

 ปัจจุบันไพ่ตัวเล็กยังพึ่งพิงการจ้างงานภายนอกหลายกระบวนการ หลังการพิมพ์ ส่งผลให้การบริหารต้นทุน
การผลิตเป็นไปได้ยาก อีกทั้งหากขาดพนักงานในกระบวนการเหล่านั้นอาจส่งผลให้การผลิตโดยรวมเกิดความล่าช้าได้ 
ซ่ึงข้ันตอนที่ 6 ในการผลิตส่วนงานตัดมุม
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(Weaknesses)  

การบริหารสัญญาสัมปทานทีผ่่านมาไม่เป็นไปตามแผนและมีระยะเวลาสัญญาทีส่ั้นลง 

ปัจจุบัน เกิดช่วงของการต่อสัญญาสัมปทานที่ไม่ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 
ให้กระบวนการติดขัดล่าช้า ส่วนในช่วงปี 2559 นั้น เกิดจากการที่ไม่มีผู้เข้ายื่น

ในช่วงแรก จึงทําให้เกิดการขาดช่วงของสัมปทานเกิดข้ึนนอกจากนี้สัญญา
ระยะเวลาสัญญาสั้นลง เนื่องจากสัญญาที่ผ่านมาได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบั
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่กําหนดให้สัญญาที่มีมูลค่าโครงการเกิน 
ผ่านการพิจารณาการร่วมทุน อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานไพ่คาดว่า การจัดทําสัญญาให้สิทธิในรอบถัดไป จะขยายเวลา

และผู้รับสัญญาให้สิทธิสามารถเลือกปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตามที่ต้องการได้โดยต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขวงเงินข้ันต่ําตามที่โรงงานไพ่กําหนด โดยอยู่ในกรอบระเบียบข้อบังคับที่เป็นไปได้ 

กระบวนการผลิตไพ่ตัวเลก็ในข้ันตอนหลังการพิมพ์มีการพึ่งพิงการจ้างงานภายนอกหลายกระบวนการ สง่ผลให้
การผลิตเปน็ไปได้ยาก 

ปัจจุบันไพ่ตัวเล็กยังพึ่งพิงการจ้างงานภายนอกหลายกระบวนการ หลังการพิมพ์ ส่งผลให้การบริหารต้นทุน
การผลิตเป็นไปได้ยาก อีกทั้งหากขาดพนักงานในกระบวนการเหล่านั้นอาจส่งผลให้การผลิตโดยรวมเกิดความล่าช้าได้ 

ในการผลิตส่วนงานตัดมุม เป็นข้ันตอนการผลิตที่ใช้ระยะเวลามากที่สุดในการผลิตไพ่ตัวเล็ก

         

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
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ปัจจุบัน เกิดช่วงของการต่อสัญญาสัมปทานที่ไม่ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2557 เกิดจาก
นั้น เกิดจากการที่ไม่มีผู้เข้ายื่น

ให้เกิดการขาดช่วงของสัมปทานเกิดข้ึนนอกจากนี้สัญญาให้สิทธิมี
หนดไว้ในพระราชบัญญัติ

หนดให้สัญญาที่มีมูลค่าโครงการเกิน 1 พันล้านบาท ต้อง
ในรอบถัดไป จะขยายเวลา

ปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ตามที่ต้องการได้โดยต้องเป็นไป
 

กระบวนการผลิตไพ่ตัวเลก็ในข้ันตอนหลังการพิมพ์มีการพึ่งพิงการจ้างงานภายนอกหลายกระบวนการ สง่ผลให้

ปัจจุบันไพ่ตัวเล็กยังพึ่งพิงการจ้างงานภายนอกหลายกระบวนการ หลังการพิมพ์ ส่งผลให้การบริหารต้นทุน
การผลิตเป็นไปได้ยาก อีกทั้งหากขาดพนักงานในกระบวนการเหล่านั้นอาจส่งผลให้การผลิตโดยรวมเกิดความล่าช้าได้ 

เป็นข้ันตอนการผลิตที่ใช้ระยะเวลามากที่สุดในการผลิตไพ่ตัวเล็ก 
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W.c3 การรับรู้ในผลิตภัณฑไ์พ่นอกระบบสัญญาให้สิทธ ิ(ไพ่ที่ระลึก)(ทั้งผู้ขายและผู้บริโภค) ต่ํา 

อ้างอิงจากผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า ต่อผลิตภัณฑ์ ของโรงงานไพ่ ปี 2560 พบว่า มีผู้บริโภค
ถึงร้อยละ 75 ที่ไม่เคยรู้จักไพ่ที่ระลึกเลย และในสัดส่วนผู้บริโภคที่รู้จักไพ่ที่ระลึก แต่ไม่เคยซ้ือไพ่ที่ระลึกเลยสูงถึงร้อย
ละ 86เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตัวไพ่ที่ระลึกว่ามีรูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพอย่างไร สามารถซ้ือที่
ไหน แต่หลังจากที่ทราบถึงข้อมูลเหล่านั้น ผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะซ้ือถึงร้อยละ 84 โดยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยแรกที่
ส่งผลให้ผู้บริโภคสนใจที่จะเลือกซ้ือคือ ความลื่น/ความหนา/คืนรูปเม่ือโค้งงอ ราคา และรูปลักษณ์ สี ความสวยงาม
ของผลิตภัณฑ์ 

 

พิมพ์

ตัดผ่า

ถอด + เจีย

ซอยตัว 

พันขอน

ตัดมุม

ห่อ

ติดแสตมป์ + Packaging

จ้างเหมา 7 คน

จ้างเหมา 20 คน

จ้างเหมา 8 - 9 คน

จ้างเหมา 2 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

กระบวนการผลติไพ่ต ัวเลก็



 

แผนภาพแสดงความรับรูปเกี่ยวกับไพ่ท่ีระลึก ของผู้บริโภ

แผนภาพ

ในส่วนของร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง มีการรับรู้เก่ียวกับไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ
9 และร้อยละ 29 ตามลําดับ โดยในส่วนของร้านค้าปลีกหลังจากทราบถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกแล้ว มีความสนใจ

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

แผนภาพแสดงความรับรูปเกี่ยวกับไพ่ท่ีระลึก ของผู้บริโภค 
 
 

แผนภาพแสดงความสนใจท่ีจะซ้ือไพ่ท่ีระลึก ของผู้บริโภค 
 

ในส่วนของร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง มีการรับรู้เก่ียวกับไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ
ตามลําดับ โดยในส่วนของร้านค้าปลีกหลังจากทราบถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกแล้ว มีความสนใจ
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ในส่วนของร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง มีการรับรู้เก่ียวกับไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ/ไพ่ที่ระลึกเพียงร้อยละ 
ตามลําดับ โดยในส่วนของร้านค้าปลีกหลังจากทราบถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกแล้ว มีความสนใจที่จะ



 

จําหน่ายไพ่ที่ระลึกสูงถึงร้อยละ 92 
ราคา ความเป็นที่ต้องการของลูกค้า และบรรจุภัณฑ์
ถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกแล้ว มีความสนใจที่จะจําหน่ายไพ่ที่ระลึกสูงถึง ร้อยละ 
ร้านค้าส่งตัดสินใจเลือกซ้ือไพ่ที่ระลึก คือ ความสะดวกในการติดต่อหรือสั่งซ้ือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการ
ขาย (ส่วนลด) 

 

แผนภาพแสดง

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

92 โดยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยที่ส่งผลให้ร้านค้าปลีกตัดสินใจเลือกซ้ือไพ่ที่ระลึก คือ 
ราคา ความเป็นที่ต้องการของลูกค้า และบรรจุภัณฑ์/กล่องไพ่ (สวย คงทน) เช่นเดียวกันกับร้านค้าส่งหลังจากที่ทราบ

สนใจที่จะจําหน่ายไพ่ที่ระลึกสูงถึง ร้อยละ 87 โดยปัจจัยหลัก 
ร้านค้าส่งตัดสินใจเลือกซ้ือไพ่ที่ระลึก คือ ความสะดวกในการติดต่อหรือสั่งซ้ือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการ

แสดงพฤติกรรมการดําเนินธุรกจิ การจําหน่ายไพ่ท่ีระลึก: ร้านค้าปลีก
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ปัจจัยที่ส่งผลให้ร้านค้าปลีกตัดสินใจเลือกซ้ือไพ่ที่ระลึก คือ 
เช่นเดียวกันกับร้านค้าส่งหลังจากที่ทราบ

โดยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยที่ส่งผลให้
ร้านค้าส่งตัดสินใจเลือกซ้ือไพ่ที่ระลึก คือ ความสะดวกในการติดต่อหรือสั่งซ้ือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการ

 
ร้านค้าปลีก 



 

แผนภาพแสดง
 
W.c4ช่องทางการกระจายสินค้าไพน่อก

ปัจจุบันโรงงานไพ่ มีตัวแทนจําหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ 
นอกระบบสัญญาให้สิทธิต่ํากว่าเป้าหมายที่ทางโรงงานไพ่ตั้งไว้ ดังนั้น โรงงานไพ่ควรมีแผนการขยายช่องทางตัวแทน
จําหน่ายให้มากข้ึน เช่น การร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อขายสินค้า
ในงานท่องเที่ยวต่างๆ  
 
 

3) โอกาสของโรงงานไพ่ (Opportunities)
 

•  โอกาสของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
 

O.p1 มติครม. กําหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆต้องวา่จ้างหนว่ยงานในสังกัดของรัฐก่อน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันที่ 
2546 กําหนดให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสรุปประเด็นสําคัญที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ประการแรก ในกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบ
ซ่ึงมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้อง
จ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ของตนเองก่อน โดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด โด

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

แผนภาพแสดงพฤติกรรมการดําเนินธุรกจิ การจําหน่ายไพ่ท่ีระลึก: ร้านค้าส่ง

ช่องทางการกระจายสินค้าไพน่อกระบบสญัญาให้สิทธิมีจาํนวนจํากัด 

ปัจจุบันโรงงานไพ่ มีตัวแทนจําหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ King Power ซ่ึงมีปริมาณการจําหน่ายไพ่
สิทธิต่ํากว่าเป้าหมายที่ทางโรงงานไพ่ตั้งไว้ ดังนั้น โรงงานไพ่ควรมีแผนการขยายช่องทางตัวแทน

จําหน่ายให้มากข้ึน เช่น การร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อขายสินค้า

(Opportunities) 

โอกาสของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Opportunities) 

กําหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆต้องวา่จ้างหนว่ยงานในสังกัดของรัฐก่อน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันที่ 
กําหนดให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสรุปประเด็นสําคัญที่

ประการแรก ในกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีโรงพิมพ์ 
ซ่ึงมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้อง
จ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ของตนเองก่อน โดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด โด

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 
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ร้านค้าส่ง 

ซ่ึงมีปริมาณการจําหน่ายไพ่
สิทธิต่ํากว่าเป้าหมายที่ทางโรงงานไพ่ตั้งไว้ ดังนั้น โรงงานไพ่ควรมีแผนการขยายช่องทางตัวแทน

จําหน่ายให้มากข้ึน เช่น การร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อขายสินค้า

(Opportunities)  

กําหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆต้องวา่จ้างหนว่ยงานในสังกัดของรัฐก่อน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 
กําหนดให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสรุปประเด็นสําคัญที่

ประการแรก ในกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ริหารส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีโรงพิมพ์ 

ซ่ึงมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้อง
จ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ของตนเองก่อน โดยวิธีกรณีพิเศษในราคาไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด โดย



 

ให้โรงพิมพ์เสนอราคามาตรฐานให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซ่ึงราคามาตรฐานดังกล่าวนี้ อาจ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อยู่เสมอได้

และประการที่สอง กรณีโรงพิมพ์ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจฯ แจ้งว่ามีงานเกินขีดความสามารถหรือไม่สามารถรับพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้ส่งงานพิมพ์ในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ไปให้โรงพิมพ์ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนช่วยพิมพ์ก็ได้ 
โดยให้ดําเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษ 

จะเห็นว่า มติ ครม. ดังกล่าว ส่งผ
และหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการอ่ืนมากข้ึน ดังนั้น โรงงานไพ่ควรเตรียมเคร่ืองจักร บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมรองรับงานที่จะได้รับมากข้ึน 

 
O.p2 สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีความต้องการเพิ่มสูงข้ึ

จากข้อมูลของ Smithers Pira
36.60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผล
มาจากการเติบโตของธุรกิจทั่วโลก ประกอบกับมีการทําการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มข้ึนของ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย
ผู้ผลิต ความนิยมในการซ้ือขายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทําให้ความต้
แปลงมีมากข้ึน จากแผนภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าในอนาคตธนบัตร บัตรประชาชน และแสตมป์ เป็นสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงที่จะได้รับความต้องการเป็นลําดับต้นๆ ของโลก แต่หากเทียบสัดส่วนกับ ปี พ
ว่า สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีควา
ประเภทเหล่านี้เป็นสินค้าที่โรงงานไพ่ควรให้ความสําคัญ เพื่อรองรับโอกาสที่อาจจะเข้ามาในอนาคต

 

แผนภาพแสดงมูลค่าและส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงท่ัวโลก
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รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ให้โรงพิมพ์เสนอราคามาตรฐานให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซ่ึงราคามาตรฐานดังกล่าวนี้ อาจ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อยู่เสมอได้ 

และประการที่สอง กรณีโรงพิมพ์ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความ
รัฐวิสาหกิจฯ แจ้งว่ามีงานเกินขีดความสามารถหรือไม่สามารถรับพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือ

บางส่วน ให้ส่งงานพิมพ์ในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ไปให้โรงพิมพ์ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนช่วยพิมพ์ก็ได้ 
 

ดังกล่าว ส่งผลให้โรงพิมพ์ของโรงงานไพ่มีโอกาสได้รับงานพิมพ์จากทั้งกรมสรรพสามิต
และหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการอ่ืนมากข้ึน ดังนั้น โรงงานไพ่ควรเตรียมเคร่ืองจักร บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีความต้องการเพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มของแสตมป์ตั๋วและbrand protection 

Smithers Piraพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก จะมีมูลค่า 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผล

ของธุรกิจทั่วโลก ประกอบกับมีการทําการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มข้ึนของ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย อันนําไปสู่การป้องกันสินค้าปลอมแปลงจาก
ผู้ผลิต ความนิยมในการซ้ือขายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทําให้ความต้องการสิ่งพิมพ์

ภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าในอนาคตธนบัตร บัตรประชาชน และแสตมป์ เป็นสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงที่จะได้รับความต้องการเป็นลําดับต้นๆ ของโลก แต่หากเทียบสัดส่วนกับ ปี พ
ว่า สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีความต้องการเพิ่มสูงข้ึน คือ แสตมป์ ตั๋ว และ brand protection
ประเภทเหล่านี้เป็นสินค้าที่โรงงานไพ่ควรให้ความสําคัญ เพื่อรองรับโอกาสที่อาจจะเข้ามาในอนาคต

มูลค่าและส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงท่ัวโลก
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ให้โรงพิมพ์เสนอราคามาตรฐานให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซ่ึงราคามาตรฐานดังกล่าวนี้ อาจ

และประการที่สอง กรณีโรงพิมพ์ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในความ
รัฐวิสาหกิจฯ แจ้งว่ามีงานเกินขีดความสามารถหรือไม่สามารถรับพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือ

บางส่วน ให้ส่งงานพิมพ์ในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ไปให้โรงพิมพ์ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนช่วยพิมพ์ก็ได้ 

ลให้โรงพิมพ์ของโรงงานไพ่มีโอกาสได้รับงานพิมพ์จากทั้งกรมสรรพสามิต
และหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการอ่ืนมากข้ึน ดังนั้น โรงงานไพ่ควรเตรียมเคร่ืองจักร บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

brand protection  

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก จะมีมูลค่า 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผล

ของธุรกิจทั่วโลก ประกอบกับมีการทําการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มข้ึนของ
อันนําไปสู่การป้องกันสินค้าปลอมแปลงจาก

องการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
ภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าในอนาคตธนบัตร บัตรประชาชน และแสตมป์ เป็นสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงที่จะได้รับความต้องการเป็นลําดับต้นๆ ของโลก แต่หากเทียบสัดส่วนกับ ปี พ.ศ. 2558 จะเห็น
brand protection ดังนั้น สินค้า

ประเภทเหล่านี้เป็นสินค้าที่โรงงานไพ่ควรให้ความสําคัญ เพื่อรองรับโอกาสที่อาจจะเข้ามาในอนาคต 

 
มูลค่าและส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงท่ัวโลก17 



รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 

3-20 

 

 

O.p3 การเติบโตของธุรกิจดิจิทัลปร้ินติ้งโซลชูั่นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากบทวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงนั้น มีแนวโน้มของการเติบโตที่มุ่งสู่การผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มาพร้อมกับระบบสารสนเทศ 
หรือ โซลูชั่น ในการจัดการข้อมูล อันเป็นปัจจัยความสําเร็จของการเติบโตในธุรกิจนี้ที่สําคัญ 

และกระแสของดิจิตอลปร้ินติ้งโซลูชั่นกําลังเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการพิมพ์มากข้ึนเนื่องจากมีส่วน
สําคัญในการเติมเต็มธุรกิจการพิมพ์ กล่าวคือ เป็นระบบการพิมพ์ที่ทําให้คุณภาพงานพิมพ์มีรายละเอียดใกล้เคียงกับ
ระบบ offset มากและยังทําความเร็วได้ทันความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ เช่น 
กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษมีลวดลาย แผ่นใส ฉลากสินค้า เป็นต้น โดยข้อดีของการพิมพ์ระบบดิจิทัล 
สรุปได้ดังนี้ 

(1) ประหยัดเวลาในการทํางานเนื่องจากลดข้ันตอนในการทําฟิล์มและแม่พิมพ์เหมาะสําหรับงานที่ต้องการ
เร่งด่วน 

(2) แก้ไขงานได้ง่ายโดยสามารถแก้ไขในไฟล์ได้ทันที 
(3) ใช้งบประมาณน้อยกว่า (ในกรณีที่พิมพ์จํานวนน้อย) เพราะไม่ต้องทําเพลทพิมพ์ 
(4) ประหยัดทรัพยากรเหมาะกับงานพิมพ์จํานวนน้อยลดของเสียในกระบวนการผลิต 
(5) มีมาตรฐานงานพิมพ์มีระบบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆหน้าเนื่องจากไม่ต้องควบคุม

หมึกและน้ําแตกต่างจากการพิมพ์แบบ Offset ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
(6) สามารถผลิตได้ตามจํานวนที่ต้องการเหมาะสําหรับงานพิมพ์น้อยกว่า 3,000 ชุดเช่น หากต้องการพิมพ์

เพียง100 เล่มก็สามารถพิมพ์แค่ 100 เล่มไม่ต้องพิมพ์มากกว่าจํานวนที่ต้องการนับว่ามีความยืดหยุ่นใน
การทํางานสูง 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงทําให้โรงงานไพ่ควรเตรียมพร้อมตนเองในการเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลปร้ินติ้งโซลูชั่น เพื่อ
โอกาสที่จะได้รับงานพิมพ์ที่เพิ่มข้ึน 
 
O.p4 กรมสรรพสามิตมีนโยบายการปฏิรูประบบแสตมป์ในอนาคตและมีการสนับสนนุเชิงนโยบายต่อโรงงานไพ ่

โรงงานไพ่ได้มีรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ด้านการรับเป็นผู้ผลิตแสตมป์สรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ที่มีปริมาณการพิมพ์แสตมป์ เพิ่มสูงข้ึนมา นอกจากนี้ ทางกรมสรรพสามิต ยังให้
นโยบายการผลิตแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ หรือ e-stamp ไว้ด้วยเช่นกัน 

 
O.p5 หน่วยงานราชการยังใช้บริการสิ่งพิมพ์จากภาคเอกชนเปน็จํานวนมาก 

ในปัจจุบัน พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ยกตัวอย่างเช่น กรมสรรพากร มีความต้องการงาน
พิมพ์ทั่วไปในปริมาณที่ค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันทางกรมสรรพสามิตได้ใช้บริการโรงพิมพ์ภาคเอกชนในการพิมพ์งาน
เป็นจํานวนมาก คิดเป็นค่าใช้จ่ายจากการจ้างพิมพ์งานของกรมสรรพากร ในปี 2560 เท่ากับ 38.6 ล้านบาท หาก
โรงงานไพ่สามารถพัฒนาศักยภาพในการพิมพ์งาน และกําหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้างานพิมพ์ทั่วไปเป็นหน่วยงานของ
รัฐ จะเห็นได้ว่า ยังมีความต้องการงานพิมพ์ทั่วไปที่โรงงานไพ่สามารถดําเนินงานผลิตเพื่อรองรับได้อยู่ค่อนข้างมาก 



 

ตารางแสดงมูลค่างานจ้างพิมพ์ท่ีกรม

 
อีกประการหนึ่ง เนื่องจาก มติ ครม

โรงพิมพ์ที่อยู่ในสังกัดเดียวกันก่อน ดังนั้น โรงงานไพ่ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงมีความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ในการรับว่าจ้างพิมพ์งานจากหน่วยงานของรัฐมากกว่าโรงพิมพ์ของเอกชน นอกจากนี้ ใน มติ ครม
หากหน่วยงานราชการประสงค์จะจ้างพิมพ์โดยวิธีประกวดราคา ให้แจ้งโรงพิมพ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ 
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการประกวดราคาด้วย ดังนั้น โรงงานไพ่จึงสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาด้วยเช่นกัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นโอกาสที่ดีของโรงงานไพ่ที่จ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์
งานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
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รายงานการทบทวน
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มูลค่างานจ้างพิมพ์ท่ีกรม18สรรพากรจ้างบริษัทเอกชน ปี 2560

อีกประการหนึ่ง เนื่องจาก มติ ครม. ดังที่กล่าวไปในข้อ O.p1 ระบุให้หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน ต้องว่าจ้าง
โรงพิมพ์ที่อยู่ในสังกัดเดียวกันก่อน ดังนั้น โรงงานไพ่ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงมีความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ในการรับว่าจ้างพิมพ์งานจากหน่วยงานของรัฐมากกว่าโรงพิมพ์ของเอกชน นอกจากนี้ ใน มติ ครม
หากหน่วยงานราชการประสงค์จะจ้างพิมพ์โดยวิธีประกวดราคา ให้แจ้งโรงพิมพ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ 
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการประกวดราคาด้วย ดังนั้น โรงงานไพ่จึงสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาด้วยเช่นกัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นโอกาสที่ดีของโรงงานไพ่ที่จะได้รับงานพิมพ์มากข้ึน 
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังก่อนบริษัทเอกชน 
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2560 

ระบุให้หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน ต้องว่าจ้าง
โรงพิมพ์ที่อยู่ในสังกัดเดียวกันก่อน ดังนั้น โรงงานไพ่ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงมีความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ในการรับว่าจ้างพิมพ์งานจากหน่วยงานของรัฐมากกว่าโรงพิมพ์ของเอกชน นอกจากนี้ ใน มติ ครม. ระบุว่า 
หากหน่วยงานราชการประสงค์จะจ้างพิมพ์โดยวิธีประกวดราคา ให้แจ้งโรงพิมพ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ 
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการประกวดราคาด้วย ดังนั้น โรงงานไพ่จึงสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาด้วยเช่นกัน 

ะได้รับงานพิมพ์มากข้ึน หากโรงงานไพ่สามารถ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์
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โอกาส ของธุรกิจไพ่ (Opportunities)  
 

O.c1 นโยบาย Thailand 4.0 สนับสนนุการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ 

นอกจากนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการให้บริการแล้วยังพบว่าประมาณการการเข้าถึงข้อมูล
ทาง Internet ของประชากรประเทศไทยก็มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องและยังมีสถิติต่างๆ จากสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
คนไทยนิยมที่สุดและเหตุผลของการตัดสินใจในการเข้าเว็บไซต์ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของโรงงานไพ่ในการใช้สถิติและ
ช่องทางเหล่านี้เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมสินค้าและการดําเนินงานได้อย่างตรงจุดตรงช่องทางการใช้งานและ
ถูกต้องตามกลุ่มลูกค้า 

 

 
แผนภาพแสดงจํานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย19 

 
จากข้อมูลของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในปี 2561 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย

ต่อวันในช่วงวันธรรมดา สูงถึง 9 ชั่วโมง 48 นาที และในช่วงวันหยุดสูงถึง 10 ชั่วโมง 54 นาที หรือคิดเป็นระยะเวลา
เฉลี่ยต่อวันในปี 2561 เท่ากับ 10 ชั่วโมง 5 นาที โดยกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยสูงสุดในทั้ง 2 ช่วงเวลาดังกล่าว คือ 
กลุ่มคน GEN Y หรือคนที่มีอายุระหว่าง 18-37 ปี  

และเม่ือพิจารณาถึงกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า กิจกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ Social media 
ร้อยละ 93.64 รับ-ส่ง email ร้อยละ 74.15 ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.75 ดูโทรทัศนหรือฟังเพลง ร้อยละ 60.72 และ
ซ้ือสินค้าและบริการ ร้อยละ 51.28 
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 NECTEC 

จาํนวนผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ต ในประเทศไทย
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O.c2 ธุรกิจการพนันและคาสิโนมีแนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ธุรกิจการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโต
ของรายได้เฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ
ของรายได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.9 
สหรัฐในปี 2016 และคาดว่าจะเติบโตเป็น

ประกอบกับมูลค่าการส่งออกไพ่ทั่วโลกมีแนวโน้
ไพ่ทั่วโลกทําให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกไพ่เติบโตข้ึนจากปี 
ตลาดของโรงงานไพ่ในการจําหน่ายไพ่ภายนอกประเทศยังคงเปิดกว้างหากโรงงานไพ่พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
ให้พร้อมต่อการแข่งขันและสามารถผลิตไพ่ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องก
การทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนก็จะสามารถช่วยให้โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดและหารายไดเ้พิม่ข้ึนได้

เช่นเดียวกันกับการเติบโตของคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านของไทย จาก
ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า คาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน มีการเติบโตและมีจํานวนหลายแห่ง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่สําคัญของทางโรงงานไพ่ในการขยายตลาดไพ่ส่งออกไปต่างประเทศ

 

แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการพนั
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รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจการพนันและคาสิโนมีแนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ธุรกิจการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโต
ปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 3.30 และในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาธุรกิจการพนันมีอัตราการเติบโต

3.9 ในขณะที่รายได้ของธุรกิจการพนันทั่วโลกมีมูลค่าเท่ากับ
และคาดว่าจะเติบโตเป็น 525,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019  

ประกอบกับมูลค่าการส่งออกไพ่ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตข้ึนเช่นกัน จากตัวเลขในแผนภาพมูลค่าการส่งออก
ไพ่ทั่วโลกทําให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกไพ่เติบโตข้ึนจากปี 2013 – 2016 อยู่ที่ร้อยละ 26.7

หน่ายไพ่ภายนอกประเทศยังคงเปิดกว้างหากโรงงานไพ่พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
อมต่อการแข่งขันและสามารถผลิตไพ่ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ประกอบกับ

การทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนก็จะสามารถช่วยให้โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดและหารายไดเ้พิม่ข้ึนได้
เช่นเดียวกันกับการเติบโตของคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านของไทย จากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมในบทที่ 

ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า คาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน มีการเติบโตและมีจํานวนหลายแห่ง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่สําคัญของทางโรงงานไพ่ในการขยายตลาดไพ่ส่งออกไปต่างประเทศ 

แสดงอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการพนันท่ัวโลกต้ังแต่ปี 2550 

         

งานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 

3-23 

อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ธุรกิจการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโต
ปีที่ผ่านมาธุรกิจการพนันมีอัตราการเติบโต

ในขณะที่รายได้ของธุรกิจการพนันทั่วโลกมีมูลค่าเท่ากับ 476,000 ล้านเหรียญ

มเติบโตข้ึนเช่นกัน จากตัวเลขในแผนภาพมูลค่าการส่งออก
26.7 แสดงให้เห็นว่าขนาด

หน่ายไพ่ภายนอกประเทศยังคงเปิดกว้างหากโรงงานไพ่พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
รที่หลากหลายของลูกค้าได้ประกอบกับ

การทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนก็จะสามารถช่วยให้โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดและหารายไดเ้พิม่ข้ึนได ้
บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมในบทที่ 2 

ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า คาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน มีการเติบโตและมีจํานวนหลายแห่ง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้า
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แผนภาพแสดงมูลค่าการส่งออกไพ่ท่ัวโลก21 

 
O.c3 ประเทศไทยได้เปรียบเร่ืองทําเลที่ตัง้และตน้ทนุในการส่งออกไพ่คาสิโนไปประเทศเพื่อนบ้านได้  

ปัจจุบัน มีคาสิโน 54 แห่ง ล้อมรอบประเทศไทยโดยคาสิโนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศไทยทําให้
โรงงานไพ่ได้เปรียบเร่ืองการขนส่งสินค้าไปยังคาสิโนต่างๆ เนื่องจากค่าขนส่งสินค้ามีราคาถูกกว่าคู่แข่งจากประเทศอ่ืน  
  
O.c4ประเทศจีน มาเก๊า อเมริกา แคนาดา เยอรมนี อังกฤษ ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ญี่ปุน่ และอิตาลี เปน็กลุ่ม 
ประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีการนําเข้าไพ่สูงสุดในโลก  

ประเทศจีน มาเก๊า อเมริกา แคนาดา เยอรมนี อังกฤษ ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ญี่ปุ่น และอิตาลี เป็น
กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพที่เหมาะแก่ลงทุน เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีการนําเข้าไพ่สูงสุดในโลก โดยประเทศที่มี
การนําเข้าไพ่สูงสุด 3 อันดับแรกในปี 2017คือประเทศจีน (มาเก๊า) ประเทศเยอรมัน และประเทศฝร่ังเศส ตามลําดับ 
ดังแผนภาพแสดงประเทศที่มีมูลค่านําเข้าไพ่สูงสุดในโลกสําหรับประเทศที่มีการนําเข้าไพ่สูงสุด 3 อันดับแรกในเอเชีย
คือประเทศจีน (มาเก๊า) ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเกาหลีใต้ ตามลําดับ ดังแผนภาพ แสดงประเทศที่มีมูลค่านําเข้า
ไพ่สูงสุดในเอเชีย 
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แผนภาพแสดงประเทศที่มีมูลค่านําเข้าไพ่สูงสุดในโลก  

 
แผนภาพแสดงประเทศที่มีมูลค่านําเข้าไพ่สูงสุดในเอเชีย

15 ประเทศที;มีมูลค่าการนําเข้าไพ่สูงสุดในโลก ปี 2014 - 2017ล้านเหรียญ
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O.c5ทําความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ปัจจุบันโรงงานไพ่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบกับ บุคลากร
ภายในองค์กรขาดประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น โรงงานไพ่จึงควรที่จะร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของโรงงานไพ่ 
ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & 
Design Center: TCDC) หรือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design 
Center: Thai – IDC) เป็นต้น 

 
O.c6 โรงงานไพ่มีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน ณ ที่ใดภายในหรือ 
นอกราชอาณาจักรก็ได ้

 ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้อํานาจโรงงานไพ่
สามารถจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน ณ ที่ใดภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได ้
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4) อุปสรรค ของโรงงานไพ่ (Threats) 
 

• อุปสรรคของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Threats)  
 
T.p1 แนวโน้มความต้องการงานพิมพ์ลดลงทั่วโลก (paperless) เนื่องจากการเติบโตของระบบดิจิทัล 

 แม้ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจะมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี แต่จากแนวโน้มของการสื่อสารและ
การเข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ต และการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมาทดแทนการใช้สิ่งพิมพ์
มากข้ึนเนื่องจากการใช้สื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับข้อมูลที่ช้ากว่าสื่อออนไลน์ และยังมีต้นทุนที่สูงกว่า จึงทําให้การบริโภคสื่อ
สิ่งพิมพ์ลดลงทั่วโลกโดยในอนาคต การใช้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงสู่การป้องกันปลอม
แปลงทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้เช่นกันดังนั้น โรงงานไพ่ควรปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค 
มิฉะนั้นอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคนี้ได้ 
 
T.p2 รูปแบบของการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ในการ
ควบรวมกิจการ 

 จากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมในบทที่ 2 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มี
การแข่งขันทางด้านราคาสูง ทําให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มักจะรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์คราวละมากๆ จะแบกรับภาระ
ต้นทุนที่น้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตคราวละน้อยๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มัก
ได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านราคาอยู่เสมอ เม่ือผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถแข่งขันได้ ก็จําเป็นต้องร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อรักษากิจการของตนให้ดํารงต่อไป ซ่ึงยิ่งทําให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะเหลือผู้ประกอบการ
น้อยราย นําไปสู่การผูกขาดในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยนั้น โรงงานไพ่นับว่า
เป็นเพียงผู้ประกอบการรายย่อยรายหนึ่งเท่านั้น เม่ือต้องไปแข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ จะทําให้โรงงาน
ไพ่ไม่อํานาจในการเจรจาต่อรอง นั่นจึงเป็นอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ 
 
T.p3 งานพิมพ์ทั่วไปมีผู้ประกอบการรายย่อยจํานวนมากและแข่งขันด้วยราคา 

 ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์สําหรับงานพิมพ์ทั่วไป อยู่ประมาณ 2,000 โรง ซ่ึงถือเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะโรงพิมพ์ขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก และงานพิมพ์ทั่วไปถือเป็นงานที่มีการ
แข่งขันสูง อาทิ งานสิ่งพิมพ์แบบฟอร์มธุรกิจทั่วไป เป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรง เนื่องจากเป็นสินค้าสิ้นเปลือง ใช้
แล้วหมดไป และมีข้ันตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้ันสูงมากนัก ประกอบกับ เคร่ืองพิมพ์ใน
ปัจจุบันราคาไม่แพง สามารถพิมพ์งานได้สะดวกและรวดเร็ว ทําให้มีผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มข้ึนเป็นจํานวนมาก  
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แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดและจาํนวนสํานกัพิมพ์งานพิมพ์ท่ัวไป22 

 
T.p4 สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศมีผูป้ระกอบการน้อยรายแต่มีศักยภาพสูง 

 อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องกับสภาวะตลาดเอกสารป้องกันการปลอมแปลงหรือปลอดการทําเทียม23 
พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากมีเร่ืองกฎหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเก่ียวข้อง และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้
เงินลงทุนมาก เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ข้ันสูง เช่น การใช้กระดาษใส่
สารเคมีบางชนิดเพื่อให้ทําปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ํา หรือการติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น รวมทั้ง
ต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการทําห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยคร้ัง เนื่องจาก
ตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย 
 

 
แผนภาพแสดงรายได้รวมของ 3 บริษัท ท่ีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทย24 

                                                 
22

จากบทวิเคราะห์ บริษัท FPRI ADVISORY 
23http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html 
24

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 
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 อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ลงไปในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยนั้น พบว่า ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ที่มีศักยภาพสูง อันได้แก่ 1) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พร้ินท์ติ้ง จํากัด
2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้พร้ินท์ติ้ง จํากัด (มหาชน) 3) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และกลุ่ม
ผู้ผลิตหลักดังกล่าว ยังคงมีอัตราการเติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงระหว่างปี 2557 – 
2561อย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 0.01 
 ดังนั้น การที่โรงงานไพ่จะเข้าไปแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง จึงนับว่า
เป็นอุปสรรคท้าทายมาก เพราะหากไม่มีแผนการตลาดที่ดีเพียงพอ โรงงานไพ่จะไม่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดนี้ได้ 
  
 

•  อุปสรรค ของ ธุรกิจไพ่ (Threats)  
 

T.c1 การออกร่างพ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ซ่ึงจะส่งผลให้มีการกระตุ้น และเปดิโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน
ได้มากข้ึน 

 พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 ไพ่นั้นมีรายละเอียดที่ได้กําหนดกรอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ไพ่
ตั้งแต่การผลิตการครอบครองการนําเข้าและการขายไว้โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิดกว้างมากข้ึนอาจส่งผลต่อการแข่งขัน
ที่มากข้ึนในอนาคตได้ 

 
T.c2 กฎหมายที่บังคับใช้ที่เก่ียวข้องกับไพ่ผิดกฎหมายยังไม่เข้มงวด   

• พ.ร.บ.สรรพสามิตห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ   
• พ.ร.บ.สรรพสามิต มีโทษปรับสาํหรับผู้ทําผิดกฎหมายไพล่ดลง 

เนื่องจากโรงงานไพ่ไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการจับกุมด้วยตนเองต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกกระทําการจับกุม
ดังนั้นในการจับกุมไพ่ลักลอบแต่ละคร้ังจะมีปริมาณที่น้อยเม่ือเทียบกับการจับกุมสุราและบุหร่ีผิดกฎหมายที่อาจจะมี
การถูกจับตามองมากกว่าการจับกุมไพ่นําเข้าแบบผิดกฎหมายเพราะเหตุนี้จึงทําให้มีไพ่ที่นําเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
เล็ดลอดเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมากและมีผลให้ไพ่ลักลอบยังคงมีการจําหน่ายอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ยังมี พ.ร.บ.สรรพสามิต ปี 2560 ส่วนที่ 3 ไพ่ มาตรา 173 ที่กําหนดให้ผู้บริโภคสามารถถือครองไพ่ผิด
กฎหมายได้ แต่ต้องไม่เกิน 120 ใบ อีกทั้ง พ.ร.บ.สรรพสามิต ยังมีโทษปรับสําหรับผู้กระทําผิดกฎหมายไพ่ลดลงซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับยอดขายและความต้องการไพ่จากโรงงานไพ่ 
 

T.c3 แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของการซ้ือสินค้าออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซ ทําให้เข้าถึงไพ่ผิดกฎหมายได้ง่าย 

 ในปัจจุบันการสื่อสารและการเข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ตและการจําหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นส่วนสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจดังนั้นจะส่งผลต่อระดับความรุนแรงในการแข่งขันของโรงงานไพ่กล่าวคือผลกระทบจากการพัฒนา
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆและจํานวนการใช้งานของอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่เพิ่มมาก
ข้ึนส่วนหนึ่งทําให้ประชาชนมีทางเลือกในการเล่นพนันมากข้ึนโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่มี
แนวโน้มการเติบโตข้ึนทุกๆปีทั้งนี้พบว่าในภูมิภาคเอเชียเกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากเนื่องจาก
รัฐบาลในภูมิภาคให้การสนับสนุนการเปิดธุรกิจการพนันอีกทั้งอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าธุรกิจการพนันในเอเชียถูกคาดการณ์
ว่าจะข้ึนนําหน้าธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซ่ึงเป็นตลาดดั้งเดิมและกลายมาเป็นตลาดการพนันถูก
กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยภาครัฐและภาคธุรกิจต่างก็พยายามคิดค้นหาเกมการพนันประเภทใหม่ๆผ่านช่องทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นการพนันบ่อนออนไลน์และการพนันฟุตบอลออนไลน์เป็นต้นดังนั้นทําให้มีการแข่งขัน
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ทางการตลาดอย่างรุนแรงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือเว็บไซต์ส่งผลให้คู่แข่งของโรงงานไพ่มีมากข้ึนอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก 
 นอกจากการพนันออนไลน์ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนการพนันโดยใช้ไพ่แล้วการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่
ออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce หรือ Social Media ต่างๆก็มีแนวโน้มสูงข้ึนและมีนัยยะสําคัญต่อการจําหน่ายไพ่
ในปัจจุบันโดยพบว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยมีมูลค่า 2,560,103ล้านบาทในปี 2559 และตัวเลขประมาณการมูลค่า
ตลาดอีคอมเมิร์ชของไทย ในปี 2560 อยู่ที่ 2,812,592 ล้านบาท ซ่ึงจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและคนไทยเร่ิมม่ันใจในการช็อปปิ้งออนไลน์ในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมากข้ึนทําให้เกิดผู้ให้บริการ E-
Commerce ที่หลากหลายและยังพบว่ามีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ผิดกฎหมายที่สามารถเลือกหาได้อย่างหลากหลาย
สามารถสั่งซ้ือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

 
แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ปี 2556 – 256125 

 
 ทั้งนี้ โรงงานไพ่ควรมีการพิจารณาถึงมาตรการกํากับดูแลในมุมมองทางด้านกฎหมายเก่ียวกับจ่ายจําหน่ายไพ่
ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ซ่ึงโรงงานไพ่จําเป็นต้องกําหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อดําเนินงานจัดการตามขอบเขตของ
กฎหมายต่อไป 

 
T.c4 ราคาจําหนา่ยผลติภัณฑ์ของผู้รับสัญญาให้สิทธิสูงกวา่ราคาไพ่ลักลอบที่มาจากประเทศเพือ่นบ้านซ่ึงมีการ
จําหน่ายเปน็จาํนวนมาก  

 เนื่องจากราคาสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของลูกค้าและจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างราคาจําหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ทั้งราคาขายส่งราคาขายปลีกเทียบกับราคาจําหน่ายไพ่ลักลอบพบว่าราคา
จําหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่สูงกว่าราคาจําหน่ายไพ่ลักลอบค่อนข้างมากยกตัวอย่างเช่นเม่ือเปรียบเทียบราคาขายปลีก
ของไพ่ป๊อกที่กําลังมีการประกาศขายออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ E-Commerce และ Social Media ต่างๆ พบว่า
นอกจากไพ่ป๊อกลักลอบจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับไพ่ป๊อกของทางโรงงานไพ่แต่ราคาไพ่ป๊อกพลาสติกลักลอบเร่ิมต้น
ที่ 90 - 110 บาท/สํารับ ในขณะที่ไพ่ป๊อกพลาสติก 1 สํารับที่ผลิตโดยโรงงานไพ่จะมีราคาอยู่ที่ 310 บาททําให้ราคา

                                                 
25สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ) 

2,033,493 2,245,147 2,560,103 2,762,503
3,150,232

2557 2558 2559 2560 2561

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ปี 2556-251



 

ขายไพ่ของโรงงานไพ่ (ตามตัวอย่าง) มีราคาสูงกว่าราคาขายไพ่ลักลอบใน
กระทบทางตรงต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่ผู้ซึ่งให้ความสํา
 

แผนภาพแสดงราคาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ไพ่ถูกกฎหมายและไพ่ลักลอบท่ีจําหน่ายผ่านออนไลน์
 

T.c5 โรงงานไพ่ไม่สามารถส่งออกไพ่นอ
และมีตัวแทนจําหนา่ยสนิค้าน้อยราย 

ปัจจุบันโรงงานไพ่ไม่มีระบบการส่งออกสินค้าแบบถึงมือผู้รับ 
ต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โรงงานไพ่สามารถขนส่งสินค้าได้
เนื่องจากโรงงานไพ่ขาดบุคลากรด้านการจัดส่งสินค้านอกพื้นที่ประเทศไทย โดยวิธีในการแก้ปัญหา คือ การหาตัวแทน
จําหน่ายสินค้าส่งออก ที่มีกระบวนการขนส่งสินค้าที่สามารถรองรับการขนส่งไปยังต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกัน 
โรงงานไพ่ก็ประสบปัญหาด้านการหาตัวแทนจําหน่ายสินค้า เนื่องจากโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงไม่
สามารถทําโปรโมชั่นให้กับตัวแทนจําหน่ายสินค้าได้ ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจต่อตัวแทนจําหน่ายสินค้า

 
 

 

รายงานการทบทวน
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มีราคาสูงกว่าราคาขายไพ่ลักลอบในอินเตอร์เน็ตถึงประมาณ
กระทบทางตรงต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่ผู้ซึ่งให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก

แผนภาพแสดงราคาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ไพ่ถูกกฎหมายและไพ่ลักลอบท่ีจําหน่ายผ่านออนไลน์

โรงงานไพ่ไม่สามารถส่งออกไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธโิดยใช้บริการ การส่งแบบถึงมือผูรั้บ 
 

ปัจจุบันโรงงานไพ่ไม่มีระบบการส่งออกสินค้าแบบถึงมือผู้รับ (Door to Door) กล่าวคือ หากโรงงานไพ่
ต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โรงงานไพ่สามารถขนส่งสินค้าได้เพียงส่งถึงขอบชายแดนประเทศไทยเท่านั้น 
เนื่องจากโรงงานไพ่ขาดบุคลากรด้านการจัดส่งสินค้านอกพื้นที่ประเทศไทย โดยวิธีในการแก้ปัญหา คือ การหาตัวแทน
จําหน่ายสินค้าส่งออก ที่มีกระบวนการขนส่งสินค้าที่สามารถรองรับการขนส่งไปยังต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกัน 

ประสบปัญหาด้านการหาตัวแทนจําหน่ายสินค้า เนื่องจากโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงไม่
สามารถทําโปรโมชั่นให้กับตัวแทนจําหน่ายสินค้าได้ ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจต่อตัวแทนจําหน่ายสินค้า
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อินเตอร์เน็ตถึงประมาณ 3เท่าดังนั้นจึงส่งผล
คัญกับปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก 

 
แผนภาพแสดงราคาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ไพ่ถูกกฎหมายและไพ่ลักลอบท่ีจําหน่ายผ่านออนไลน ์

โดยใช้บริการ การส่งแบบถึงมือผูรั้บ (Door to Door) 

กล่าวคือ หากโรงงานไพ่
เพียงส่งถึงขอบชายแดนประเทศไทยเท่านั้น 

เนื่องจากโรงงานไพ่ขาดบุคลากรด้านการจัดส่งสินค้านอกพื้นที่ประเทศไทย โดยวิธีในการแก้ปัญหา คือ การหาตัวแทน
จําหน่ายสินค้าส่งออก ที่มีกระบวนการขนส่งสินค้าที่สามารถรองรับการขนส่งไปยังต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกัน 

ประสบปัญหาด้านการหาตัวแทนจําหน่ายสินค้า เนื่องจากโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงไม่
สามารถทําโปรโมชั่นให้กับตัวแทนจําหน่ายสินค้าได้ ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจต่อตัวแทนจําหน่ายสินค้า 
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3.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix และการวางหลักการยุทธศาสตร์ 

ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของโรงงานไพ่สามารถนําผลลัพธ์
ดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันในการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกยุทธศาสตร์เชิงรับ
ยุทธศาสตร์เชิงทดแทนและยุทธศาสตร์เชิงบรรเทาก่อนที่จะนาไปสู่การสังเคราะห์และจัดกลุ่มเป็นยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่โดยสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ TOWS Matrix ในปี 2562 นี้ ได้พิจารณากลยุทธ์ได้มีการวางแผนให้สืบเนื่องจากปี 2561
อย่างเหมาะสมโดยมีรายละเอียดของการวางหลักการยุทธศาสตร์เชิงรุกยุทธศาสตร์เชิงรับยุทธศาสตร์เชิงทดแทนและ
ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทาโดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ไพ่ และยุทธศาสตร์
สิ่งพิมพ์ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

 

รุก (Aggressive)
1. วิจยัและพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ไพ่รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาด(S.c1 ,S.c4 ,S.c5 ,O.c4 ,O.c4)
2. ต ั :งสํานกังาน หรือหาตวัแทนจําหน่ายไพ่ในต่างประเทศ (S.c5 ,O.c2 

,O.c3 ,O.c4 ,O.c6) 
3  ขยายตลาดสู่ธุรกิจการส่งออกไพ่ไปยงัตลาดในต่างประเทศ (S.c1 

,S.c4 ,O.c1 ,O.c2 ,O.c3) 
4. สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจําหน่ายไพ่ผิดกฎหมาย 

(S.c1 ,S.c2 ,O.c1) 
5. สร้างความเข้มแข็งของระบบสัมปทานการจําหน่ายไพ่ (S.c3 ,S.c4)

ทดแทน (Diversifying)
1. ออกแบบผลิตภณัฑ์ไพ่เพื"อใช้ในกิจกรรมนอกเหนือจากการพนัน ( 

S.c4 ,S.c5 ,T.c1 ,T.c2 ,T.c5 )
2. สร้างแรงจูงใจ และรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านการใช้

ไพ่ลักลอบ และสร้างให้เกิดการกีดกนัทางเครือข่ายในการจําหน่าย
ไพ่ลักลอบ (S.c1 ,S.c5 ,T.c2 ,T.c3 ,T.c4)

รับ (Defensive)
1.สร้างการรบัรู้ต่อสินค้าไพ่ผิดกฎหมาย   (T.c2 ,T.c3 ,T.c4 ,W.c.3 ,W.c4)
2 .ปรบัปรุงระบบสัมปทานให้มีประสิทธิภาพยิ"งขึ :น (T.c1 ,Wc1)
3. ขยายช่องทางการกระจายสินค้า\ตวัแทนสําหรับ ไพ่คาสิโน (T.c1 ,T.c4 
,T.c5 ,W.c4)
4. บริหารทรพัยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (คน พื :นที" และสินทรพัย์)  (W.c2 ,W3 ,W4 ,W5) 

บรรเทา (Turnaround)
1. วิจยัและพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ไพ่รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาด ( W.c3 ,O.c1 ,O.c4 ,O.c5)
2. จดัทําแผนแม่บทด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ (W.c3 

,O.c1 ,O.c2 ,O.c3)
3. สร้างกระบวนการตรวจสอบคุณภาพไพ่ที"มีมาตรฐาน (W.c1 ,W3 ,W4 

,O.c1 ,O.c2 ,O.c5)
4. ขยายช่องทางการกระจายสินค้า\ตวัแทนสําหรบั ไพ่คาสิโน (W.c4 

,O.c2 ,O.c4 ,O.c6) 
5. พฒันามาตรฐานสินค้าไพ่ให้เทียบเท่ามาตรฐานอุตสาหกรรม (Wc3

,O.c1 ,O.c5)
6. ปรบัปรุงต้นทุนการผลิตไพ่คาสิโนให้สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศ 

(O.c2 ,O.c3)

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
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TOWS Matrix-Card
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รุก (Aggressive)

1. วิจัยและพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์ท่ัวไปและงานพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (S.p2, O.p3, O.p4)

2. ขยายตลาดการให้บริการสิ่งพิมพ์ทั่วไปแก่หน่วยงานราชการ
ต่างๆ (S.p1, S.p2, O.p1)

3. เป็นหน่วยงานหลักในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
แก่กรมสรรพสามิต (แสตมป์สรรพสามิต) (S.p1, S.p2, 
O.p3)

ทดแทน (Diversifying)

1. เป็นหน่วยงานหลักในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่กรมสรรพสามิต (แสตมป์
สรรพสามิต) (S.p1, S.p2, T.p2, T.p3)
•  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานนโยบายของกรมสรรพสามิต (S.p1, T.p2, T.p3)
•  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมผลิตสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงตามมาตรฐานของกรมสรรพสามิต (S.p1, S.p2, T.p2, T.p3,)

2. ศึกษาความเหมาะสม รูปแบบ และการขยายธุรกิจสู่ Digital Printing Solution  (S.p2, 
T.p1)

รบั (Defensive)

1. ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
(W.p1, T.p1)

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ในส่วนการพิมพ์ (W.p4, T.p3)
3. วางแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างเหมาะสม 

(W.p1, W.p2)
4. บริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด (W4 ,W5 ,T.p3)

บรร เทา (Turnaround)

1. จัดให้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและรองรับความต้องการงานพิมพ์ในรูปแบบ
ต่างๆอย่างครบวงจร (W.p1, W.p4, O.p1, O.p3, O.p4)

2. สร้างกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ที่มีมาตรฐาน (W.p1, W.p4, O.p1, O.p4)
3. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันการให้บริการงานพิมพ์ (W.p1 ,W.p2 ,W.p3 ,W.p4 

,O.p1 ,O.p2 ,O.p3)
•  เร่งรัดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้สามารถให้บริการงานพิมพ์แข่งขันกับเอกชนได้ 
•  เสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาด

4. จัดทําแผนแม่บทด้านการตลาดของสิ่งพิมพ์ท่ัวไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ
โรงงานไพ่ (W2, W.p3 ,O.p4)

5. ศึกษาความเหมาะสม รูปแบบ และการขยายธุรกิจสู่ Digital Printing Solution (W.p2, 
O.p3 ,O.p4)

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
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บทที่ 4: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (Economic Profit 
Driver: EP Driver) และกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี 2562 (Strategic 
Improvement Plan: SIP) 
 
 

 ในเนื้อหาบทนี้เป็นการนําแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) โดยการ
พิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit Driver: EP Drivers) เชิงลึกมาเป็นองค์ประกอบ
สําคัญหนึ่งในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจําปี 2561 – 2564 (ทบทวน ปี 2562) 
ในคราวนี้ ทั้งนี้ โรงงานไพ่ดําเนินงานวิเคราะห์ผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ จากข้อมูลตามรายงานทางการเงิน ที่
ได้รับการรับรอง จาก สตง. ล่าสุด ณ สิ้นปีบัญชี 2561 รวมไปถึงรายงานทางการเงิน ณ สิ้นสุด ไตรมาส 2 ประจําปี 
2562 อีกทั้งในปี 2562 โรงงานไพ่ได้มีการคํานวณค่า EP และกําหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic 
Improvement Plan) แยกตามศูนย์ธุรกิจ ประกอบด้วยศูนย์ธุรกิจไพ่ ศูนย์ธุรกิจSPS และศูนย์อํานวยการ 

โดยการพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนกําไรทางเศรษฐศาสตร์ จะเป็นกระบวนการสําคัญ เพื่อพิจารณา
ปัจจัยหลักที่ มีนัยยะสําคัญ และนําไปกลั่นกรองเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic 
Improvement Plan) ของโรงงานไพ่ประจําปี 2563 ต่อไป 
 
 

4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคล่ือนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit Driver – EP Driver) เป็น
เคร่ืองมือหนึ่งในการประกอบการดําเนินงานจัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังได้กําหนดให้องค์กรรัฐวิสาหกิจนํามาใช้เพื่อให้องค์กร
สามารถจัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (Corporate Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 
 โดยการดําเนินงานเพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจด้วย EP Driver นั้นภายหลังจากการคํานวณค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์แล้วจะประกอบด้วยการดําเนินงานทั้งสิ้น 3 ข้ันตอนคือการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 
(Financial Driver) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนในการ
ดําเนินงานเพื่อระบุกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan – SIP) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 4.1.1 การวิเคราะห์ผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ EP Driver เร่ิมจากการคํานวณค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ขององค์กร
เพื่อศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่ากาไรทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ได้คํานวณข้ึนซ่ึงจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการสําคัญ 
โดยให้พิจารณามุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีข้ึนเพื่อที่จะส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึนในที่สุด 
 ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ ของ โรงงานไพ่ ประจําปี 2557 – 2562e Q2 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ในปี 2554 เป็นปีที่
สัญญาให้สิทธิฉบับเก่าสิ้นสุดลงและโรงงานไพ่ได้ทําสัญญาผู้รับผลประโยชน์รายใหม่26 ทําให้โรงงานไพ่มียอดจําหน่าย
ไพ่ตามโควตาในระบบสัญญาให้สิทธิเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมากส่งผลให้กําไรสุทธิ (Net Income) เพิ่มข้ึนโดยมีผลงานค่า 
EP ในปี 2554 เพิ่มสูงข้ึนเป็น 99 ล้านบาท และยังคงรักษาระดับของผลงานค่า EP ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2556 
โดยมีค่า EP ที่ 102 และ 114 ล้านบาทในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับอย่างไรก็ตามผลงานค่า EP ที่เพิ่มข้ึนนี้มา
ควบคู่กับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนเงินทุนที่สูงข้ึนด้วย 

 สําหรับปีงบประมาณ 2557 ที่มีผลการดําเนินงานปรับตัวลดลงเม่ือพิจารณาแล้วพบว่าโรงงานไพ่มีกําไรสุทธิ
และ NOPAT สูงกว่าเป้าหมายโดยโรงงานไพ่มีกําไรสุทธิประมาณ 176.05 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซ่ึงกําหนดไว้ที่ 
160 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลงานค่ากําไร NOPAT ที่ 149.12 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 112 ล้านบาท และใน
ระยะเวลาเดียวกันโรงงานไพ่มีสัดส่วนของต้นทุนเงินทุนที่มากกว่าเป้าหมาย (แย่กว่า) กล่าวคือมีต้นทุนเงินทุนที่ 35.39 
ล้านบาทจากเป้าหมายที่ 32.86 ล้านบาท ส่งผลให้ผลงานค่า EP ของโรงงานไพ่ปี 2557 เท่ากับ 85.75 ล้านบาท ซ่ึง
ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ 79.14 ล้านบาทเล็กน้อย 

ผลการดําเนินงานด้านการเงินที่ปรับตัวลดลงในปี 2557 นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของตลาดการ
บริโภคไพ่ในประเทศตามแรงกดดันด้านการปรามปรามการพนันผิดกฎหมายประกอบกับช่วงต้นปี 2557 เป็น
ระยะเวลาต่อสัญญาให้สิทธิฉบับใหม่ ซ่ึงผู้รับผลประโยชน์ได้ปรับลดปริมาณการรับซ้ือไพ่ในระบบสัมปทานลงต่ํากว่า
เป้าหมายที่โรงงานไพ่ประมาณการไว้ ส่งผลให้นอกจากจะมีผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมาแล้ว โรงงานไพ่ยังมี
ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ โรงงานไพ่ได้ดําเนินการขอปรับลดเป้าหมายอย่างเป็นทางการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                                                 
26ผู้รับสัญญาให้สิทธิรายใหม่ในขณะนั้นคือบรษัิทซีเอสไทยเทรดด้ิงจํากัดซ่ึงมกีําหนดระยะเวลาต้ังแต่ 1 ม.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 57 ซ่ึงเป็นผู้รับสัญญาให้สิทธทิี่ตอ่
สัญญาให้สิทธิในปีปัจจุบัน 2559 เช่นกันโดยสัญญาที่สองมกีําหนดระยะเวลาต้ังแต่ 1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 61 

สรุปผลงานค่า EP 
(หน่วย: ล้านบาท)

2558 2559 2560 2561

ปี 62 (สะสมไตรมาส 2)

ค่าจริง *
เป้าหมาย
โรงงานไพ่

ผลงานเท ียบ 
เป้าโรงงานไพ่

Net Profit (Adjusted) 169.96 148.73 152.23 216.09 126.57 100.72

NOPAT 118.97 118.99 121.78 172.87 101.25 80.58

ต้นท ุน เงินท ุน 37.12 33.39 34.91 31.80  20.37 18.26

EP ประจํางวด 81.85 85.60  86.87 141.07 80.89 62.3

* คํานวณจากข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 (เบื :องต้นก่อน สตง. ลงนามรับรอง)
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 ในปี 2558 เป็นปีที่โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานดีข้ึนจากรายได้หลักและกําไรข้ันต้นที่สูงกว่าปี 2557 ที่ผ่าน
มาโดยมีรายได้จากการขายไพ่เท่ากับ 328.23 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เท่ากับ 50.54 ล้าน
บาทและมีสัดส่วนการปรับตัวสูงกว่าการเพิ่มข้ึนของต้นทุนขายและงานให้บริการ นอกจากนี้ การลดลงของสินทรัพย์
รวมโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินงาน อาทิ สินค้าคงเหลือ และที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ ยังมีส่วนสําคัญที่ทํา
ให้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไพ่เพิ่มข้ึนโดยมีค่า EP เท่ากับ 97.85 ล้านบาท 

 ในปี 2559 พบว่า โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานด้านการเงินโดยรวมลดลงจากปี 2558 ที่ผ่านมาเนื่องจากปี 
2559 เป็นช่วงที่สิ้นสุดสัญญาให้สิทธิและจัดให้ทํากระบวนการสรรหาผู้รับผลประโยชน์รายใหม่และเกิดข้อจํากัดจาก
การไม่มีผู้ยื่นรับสัญญาให้สิทธิดังกล่าว ทําให้โรงงานไพ่ต้องมีกระบวนการปรับข้อเสนอและเปิดกระบวนการสรรหา
ผู้รับผลประโยชน์รายใหม่คร้ังที่ 2 ซ่ึงทําให้เกิดช่วงระยะเวลาที่ไม่มีผู้รับสัญญาให้สิทธิมาจําหน่ายไพ่ประมาณ 3–4 
เดือน ส่งผลให้ในปี 2559 โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานโดยรวมลดลงโดยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 148.73 ล้านบาท และค่า
กําไรทางเศรษฐศาสตร์ EP เท่ากับ 85.60ล้านบาท 

 ในปี 2560 โรงงานไพ่เร่ิมผลการดําเนินงานดีข้ึน เนื่องปี 2560 ไม่มีการขาดช่วงของการให้สัญญาให้สิทธิทํา
ให้โรงงานไพ่มีรายรับที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานโดยรวมเพิ่มข้ึน โดยมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 152.23 
และค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ EP เท่ากับ 86.86 

 จากรายงานทางการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี 2561 พบว่า โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานด้านการเงินโดยรวม
เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ที่ผ่านมาโดยปี 2561 ไม่มีการขาดช่วงของการให้สัญญาให้สิทธิทําให้โรงงานไพ่มีรายรับที่ต่อเนื่อง 
และโรงงานไพ่มีรายได้สิ่งพิมพ์เพิ่มข้ึนอย่างมากทําให้ในปี 2561 โรงงานไพ่มีผลการดําเนินงานโดยรวมเพิ่มข้ึนอย่าง
มาก โดยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 216.09 ล้านบาท และค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ EP เท่ากับ 141 ล้านบาท 

 และเม่ือพิจารณาถึงข้อมูลล่าสุดณสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2562 จะเห็นได้ว่า โรงงานไพ่มีผลงานทาง
การเงินที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง หรือ
งานพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ที่ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การดําเนินงานในภาพรวม ณ ไตรมาส 2 ประจําปี 
2562 ดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ที่ผ่านมา 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือกล่าวถึงค่าเป้าหมายทางการเงินของโรงงานไพ่ จะพบว่า เป้าหมายของทางโรงงานไพ่มี
ความแตกต่างจากเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี และ
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแล้ว พบว่าในปีละปี มีการกําหนดเป้าหมายทางการเงินไว้ ดังนี้ 

 
 เป้าหมายของโรงงานไพ่ เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ(ค่าระดับ3) 
กาไรสุทธิ(adjusted)  2559 = 143.14 ล้านบาท 

2560 = 112.00 ล้านบาท 
2561 = 181.76 ล้านบาท 
2562 = 201.40 ล้านบาท 

2559 = 195.00 ล้านบาท 
2560 = 180.00 ล้านบาท 
2561 = 195.00 ล้านบาท 
2562 = 200.00 ล้านบาท 

  
 และเม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของโรงงานไพ่แล้ว พบว่า ส่วนใหญ่การดําเนินงานจะเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร 
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4.1.2 การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  

 จากผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการ
แตกปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial 
Drivers) ของค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อน
ทางการเงินหลายปัจจัยส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบ
เวลาและงบประมาณที่จํากัดดังนั้นจึงควรทําการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
 โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคํานวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอ่ืนๆ คงที่ 

 
หมายเหตุ: กํารวิเคราะห์ผลอัตราความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลือ่น 

1) อัตราความอ่อนไหวต่อค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
เมื่อปัจจัยหน่ึงปัจจัยใดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 โดยตั้งสมมติฐานให้ปัจจัยอ่ืนๆท้ังหมดคงท่ีซ่ึง
ต่างกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได้ในความเป็นจริงท่ีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหน่ึงๆอาจส่งผลให้ปัจจัยอ่ืนๆ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

2) เครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบของอัตราความอ่อนไหวแสดงถึงผลกระทบตามหลักคณิตศาสตร์ท่ีมี
ต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์โดยการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยขับเคลื่อนภายใต้งบกําไรจากการ
ดําเนินงานสุทธิ (งบ NOPAT) สามารถแปลความตามเครื่องหมายได้เช่นรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้กําไรทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ิมข้ึนในเชิงบวกและค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้กําไรทางเศรษฐศาสตร์ลดลงในเชิงลบ
อย่างไรก็ตามสําหรับปัจจัยขับเคลื่อนภายใต้งบเงินทุนหรือทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (งบ Invested 
Capital) ไม่สามารถแปลความตามเครื่องหมายคณิตศาสตร์ดังกล่าวได้อัตราความอ่อนไหวท่ีได้จะแสดงให้
เห็นถึงขนาดความสัมพันธ์และผลกระทบท่ีมีต่อกาไรทางเศรษฐศาสตร์เท่าน้ันจําเป็นต้องทําการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของปัจจัยน้ันๆต่อไป 

3) ในกรณีท่ีค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กรไม่คงท่ีหรือสม่ําเสมอไม่ควรนําอัตราความอ่อนไหวของแต่
ละปีมาเปรียบเทียบกันแต่ให้พิจารณาถึงลําดับความสําคัญแทน  

 

 ยกตัวอย่างความหมายของปัจจัยขับเคลื่อนและอัตราความอ่อนไหวข้างต้นเช่นรายได้จากการรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์มีอัตราความอ่อนไหวคิดเป็นร้อยละ 5 หมายความว่าหากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆคงที่จะทําให้ค่า EP เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 5 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงความเป็น
จริงเช่นรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนหรือการใช้ทุนทรัพย์ที่
เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสําคัญในปี 2561 
สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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แผนภาพแสดง การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 

 
 แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 
พร้อมระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซ่ึงจากผลการคํานวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการ
เงินมีค่าความอ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2560มากนักกล่าวคือปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหว
สูงในปี 2560ยังคงมีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2561โดยปัจจัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดคือรายได้จากการประกอบ
ธุรกิจหลักหรือรายได้จากการจําหน่ายไพ่ไม่รวมไพ่นําเข้าและปัจจัยที่มีความค่าความอ่อนไหวรองลงมาคือรายได้จาก
งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 คือ ค่าใช้จ่ายงานผลิตไพ่ค่าใช้จ่ายงาน
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตามลําดับ 
 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาค่าความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะเวลา 4 ปีจําแนกเป็นปัจจัยด้านกําไร 
NOPAT และด้านต้นทุนเงินทุนพบว่าอันดับของปัจจัยที่มีความอ่อนไหวนั้นค่อนข้างคงที่ รายละเอียดของค่าความ
อ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินในรายการสําคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

0.19% 0.77% 0.54%

2.72% 1.70% 1.99%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

-0.12% -0.39% -0.28%

-0.98% -0.64% -0.71%

0.00% 0.00% 0.00%

-0.44% -0.22% -0.31%

-0.11% -0.06% -0.08%

-0.02% -0.01% -0.02%

-0.09% -0.10% -0.14%

-0.25% -0.13% -0.16%

-0.01% -0.01% -0.03%

-0.05% -0.02% -0.02%

รายได้

ภาษีเศรษฐศาสตร์

ค่าใช้จ่าย

ต้นท ุน เงินท ุนผู้ ถือห ุ้น

กาํไร  NOPAT

กาํไร  EP WACC

ทุนทรัพย์

ต้นท ุนเงินท ุน เงินกู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินท ุนหมุนเวียนสุทธ ิ

ที;ด ิน อาคาร  อุปกรณ์ - สุทธ ิ

สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน

เงินสด เงินฝากสถาบันฯ

เงินลงทุนชั;วคราว

ลูกหนีก̂าร ค้า

ปัจจยัข ับเคล ื;อนค่ากาํไรทางเศรษฐศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สินค้าคงเหลือ

ประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ

งานรับจ้างประทับตราไพ่

ดอกเบีย̂รับ

Sensitivity
60

ขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า)

รับจ้างพิมพ์สิ;งพ ิมพ์

งานผลิตไพ่ (ไม่รวมไพ่น ําเข้า)

งานรับจ้างพ ิมพ์สิ;งพ ิมพ์

Sensitivity
61

Sensitivity
62 Q2e
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แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินรายการหลัก ระหว่างปี 2558 – 2561 

 
 
 

  

 

การวิเคราะห์อตัราความอ่อนไหว 2558 2559 2560 2561 2562Q2

รายได้จากการขายไพ่ 2.23% 2.41% 2.72% 1.70% 1.97%
ไพ่ไทย 0.80% 0.70% 0.96% 0.55% 0.84%
ไพ่ผ่องจีน 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%
ไพ่จีนสี;สี 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00%
ไพ่ป๊อกกระดาษ 0.07% 0.08% 0.10% 0.04% 0.12%
ไพ่ป๊อกกระดาษ(ส่งออก) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ไพ่ป๊อกพลาสติก 0.27% 0.93% 1.15% 0.57% 0.58%
ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง 0.76% 0.52% 0.48% 0.52% 0.40%
ไพ่ป๊อกพลาสติกน ําเข้า 0.12% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
ไพ่ช ําร่วย 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
ไพ่ท่องเท ี;ยว 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
รายได้จากการขายไพ่ส่งออก (นอกสัมปทาน) คาสิโน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

รายได้จากการรับจ้างพ ิมพ์ส ิ;งพ ิมพ์ 0.34% 0.33% 0.19% 0.77% 0.52%
สิ;งพ ิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 0.24% 0.26% 0.07% 0.72% 0.48%
สิ;งพ ิมพ์ท ั; วไป 0.11% 0.08% 0.12% 0.05% 0.04%

การวิเคราะห์อตัราความอ่อนไหว 2558 2559 2560 2561 2562Q2

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย
งานผลิตไพ่ -0.81% -0.83% -0.98% -0.64% -0.68

วตัถุดิบประกอบใช้ไป -0.36% -0.47% -0.46% -0.26%
คา่แรง -0.07% -0.12% -0.09% -0.05%
คา่ใช้จา่ยในการผลิต -0.25% -0.38% -0.32% -0.18%
คา่ธรรมเนียมประทับตราไพ่ -0.14% -0.20% -0.23% -0.15%

งานรับจ้างพิมพ์สิ;งพ ิมพ์ -0.13% -0.17% -0.12% -0.39% -0.26
วตัถุดิบประกอบใช้ไป -0.06% -0.04% -0.23%
คา่แรง -0.05% -0.04% -0.03%
คา่ใช้จา่ยในการผลิต -0.06% -0.08% -0.16%

การวิเคราะห์อตัราความอ่อนไหว 2558 2559 2560 2561 2562Q2

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -0.30% -0.37% -0.44% -0.22% -0.28

เงินเดือน 0.11% -0.15% -0.15% -0.09% -0.08%
คา่พัฒนาบคุลากร -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01%
คา่รักษาพยาบาล -0.01% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00%
คา่จ้างที"ปรึกษา -0.08% -0.08% -0.14% -0.02% -0.09%
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน คา่ตอบแทนความชอบ - อํานวยการ -0.01% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00%
คา่เบี :ยประชมุกรรมการ -0.02% -0.03% -0.02% -0.02% -0.02%
คา่เครื"องเขียนแบบพิมพ์ -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.01%
คา่ใช้จา่ยยานพาหนะ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
คา่ซอ่มและปรับปรุงสินทรัพย์ -0.03% -0.02% -0.02% -0.01% -0.01%
เงินบริจาค 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -0.01%



รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สําหรับปี 2563 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจําปี 2563 

4-7 

 

เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อค่า EP รายการหลักในป ี2561ทั้งส่วน
ของกําไรจากการดําเนนิงานหรือ NOPAT และทุนทรัพย์คือ 
 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน อัตราความอ่อนไหว ปี 61 
รายได้จากการขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า) 1.70 % 
รายได้จากการขายไพ่ตัวเล็ก 0.56 % 
รายได้จากการขายไพ่ป็อกกระดาษ 0.04 % 
รายได้จากการขายไพ่ป็อกพลาสตกิ 0.57 % 
รายได้จากการขายไพ่ป็อกพลาสตกิขอบทอง 0.52 % 
ค่าใช้จ่ายงานผลติไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า) - 0.64 % 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 0.22 % 
รายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์  0.77 % 
ค่าใช้จ่ายงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ - 0.39 % 
 
การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability)  

 หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลําดับต่อไปคือ
การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินโดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรใน
การบริหารจัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วยซ่ึงความสามารถในการ
บริหารจัดการนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาวะ
แวดล้อมรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการดําเนินงานของโรงงานไพ่และประเมินเป็นคะแนนความสามารถในการ
บริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยได้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของโรงงานไพ่ ปี 2561 
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จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลําดับ
ความสามารถในการบริหารข้างต้นพบว่าปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมาก (ระดับ 5) คือค่าใช้จ่ายในการจ้างที่
ปรึกษาซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่โรงงานไพ่สามารถควบคุมได้โดยตรงส่วนปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหาร
จัดการได้สูงรองลงมาและปานกลาง (ระดับ 4 และระดับ 3 ตามลําดับ) คือกลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผลิตและการ
บริหารสินทรัพย์ที่การบริหารจัดการส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกตรึงราคาโดยผู้จัด
จําหน่าย (Supplier) เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะและมีผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบน้อยรายเป็นต้นรวมถึงกลุ่มรายได้จากธุรกิจ
หลักเช่นรายได้จากการขายไพ่ไทยไพ่ป๊อกกระดาษไพ่ป๊อกพลาสติกและไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองเนื่องจากในปัจจุบัน
โรงงานไพ่ใช้ระบบจําหน่ายไพ่ผ่านผู้รับสัญญาให้สิทธิที่มีการกําหนดโควตาปริมาณการรับซ้ือที่แน่นอนในสัญญาแล้ว 
 ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ําและต่ํามาก (ระดับ 2 และระดับ 1) 
ได้แก่ค่าตอบแทนพนักงานค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์และต้นทุนค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มี
ข้อกําหนดหรือมีกฎหมายควบคุมซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก 

ฉะนั้นในการกําหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสําคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบ
สูงหรือมีค่าความอ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับ
เคลื่อนที่มีค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ใน
ระดับสูงที่โรงงานไพ่ควรเลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรกคือรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และต้นทุนวัตถุดิบ
ตลอดจนถึงรายได้จากธุรกิจหลักคือรายได้จากการจําหน่ายไพ่ 
 

4.1.3 การวิเคราะห์ผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์- ศูนย์ธุรกิจ SPS 

การวิเคราะห์ EP Driver เร่ิมจากการคํานวณค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์
ธุรกิจ SPS เพื่อศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ได้คํานวณข้ึนซ่ึงจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการสําคัญ 
โดยให้พิจารณามุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีข้ึนเพื่อที่จะส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึนในที่สุด 

ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ ของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประจําปี 2561 – 2562e Q2 

  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ในปี 2562 ไตร

มาสที่ 2 ศูนย์ SPS มีรายได้ค้างรับจากงานผลิตแสตมป์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตเกิดข้ึนแล้ว ส่งผลให้ให้กําไร
สุทธิ (Net Income) มีค่าต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีผลงานค่า EP ในปี 2562 ไตรมาส 2 เท่ากับ 13.63 ซ่ึงต่ํา
กว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 18.08 
 

4.1.4 การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) – ศูนย์ธุรกิจ SPS 

 จากผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการ
แตกปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial 
Drivers) ของค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อน
ทางการเงินหลายปัจจัยส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบ
เวลาและงบประมาณที่จํากัดดังนั้นจึงควรทําการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
 โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคํานวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอ่ืนๆคงที่ 
 ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสําคัญในปี 2561สามารถ
แสดงได้ดังนี้ 
 

66.96
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สรุปผลงานค่า EP 
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลงานโรงงานไพ่
2561

ผลงานโรงงานไพ่
2561 Q2

เป้าหมาย
โรงงานไพ่

2562

เป้าหมาย
โรงงานไพ่

2563

Net Profit (Adjusted) 66.96 21.70 56.32 56.69

NOPAT 53.57 17.36 45.06 45.35

ต้นท ุนเงินท ุน 3.95 3.73 6.88 6.67

EP ประจํางวด 49.62 13.63 38.16 38.68

ล้านบาท
เป้าหมายปี 62

56.32

38.16
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แผนภาพแสดง การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน –ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

 
 แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)  
พร้อมระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซ่ึงจากผลการคํานวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการ
เงินมีค่าความอ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2560 มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความ
อ่อนไหวสูงในปี 2560 ยังคงมีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2561 โดยปัจจัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด คือ รายได้จาก
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และปัจจัยที่มีความค่าความอ่อนไหวรองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบทางตรง ส่วนปัจจัย
ที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต รายได้จากสิ่งพิมพ์ทั่วไป และเงินเดือน 
ตามลําดับ 
 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาค่าความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะเวลา 2 ปี จําแนกเป็นปัจจัยด้านรายได้
ปัจจัยด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายและปัจจัยด้านสินทรัพย์ พบว่า อันดับของปัจจัยที่มีความอ่อนไหวนั้น มีการ

รายได้

ภาษีเศรษฐศาสตร์

ต้นท ุนและค่าใช้จ่าย

กาํไร NOPAT

กาํไร  EP

สิ"งพิมพ์ทั"วไป

Sensitivity60

3.57% 2.20%

2.21% 0.14%

1.36% 2.06%

-2.25% -1.12%

-0.71% -0.09%

-0.11% 0.00%

-0.10% -0.02%

0.00% 0.00%

-0.05% -0.01%

-0.01% 0.00%

-0.09% -0.01%

-0.72% -0.66%

-0.44% -0.32%

Sensitivity61

รายได้สิ"งพิมพ์

สิ;งพ ิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ค่าใช้จ่ายรวม

เงินเดือน

ค่าจ้างงานกึงสําเร็จรูป

ค่าใช้จ่ายโรงพิมพ์

ค่าซ่อมเครื; องจักร

ค่ารักษาพยาบาล

WACC

ทุนทรัพย์

ค่าเบีย̂ประกันภัย

ค่าไฟฟ้า

วัตถุดิบทางตรง

ค่าใช้จ่ายการผลิต

ปัจจยัข ับเคล ื;อนค่ากาํไรทางเศรษฐศาสตร์ ศนูย์ธุรกจิส ิ;งพ ิมพ์

ต้นท ุนเงินท ุนผู้ ถือห ุ้น

กาํไร  NOPAT

กาํไร EP WACC

ทุนทรัพย์

ต้นท ุนเงินท ุน เงินกู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินท ุนหมุนเวียนสุทธิ

ที;ด ิน อาคาร  อุปกรณ์ - สุทธ ิ

สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน

เงินสด เงินฝากสถาบันฯ

เงินลงทุนชั;วคราว

ลูกหนีก̂าร ค้า

สินค้าคงเหลือ

Sensitivity60

-0.32% -0.05%

-0.03% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% -0.02%

0.00% 0.00%

Sensitivity61
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เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2561 ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีรายได้จากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มข้ึนอย่าง
มากรายละเอียดของค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินในรายการสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินรายการหลัก ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ระหว่างปี 2560 – 2561 

อัตราความอ่อนไหว 60 61 

ปัจจัยด้านรายได้  3.57% 2.20% 

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  
สิ่งพิมพ์ท่ัวไป  

1.36% 
2.21% 

2.06% 
0.14% 

ปัจจัยด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย  -2.25% -1.12% 

วัตถุดิบทางตรง  
ค่าใช้จ่ายในการผลิต  
เงินเดือน  

-0.72% 
-0.44% 
-0.71% 

-0.66% 
-0.32% 
-0.09% 

ปัจจัยด้านสินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

-0.35% 
-0.32% 
-0.03% 

-0.05% 
-0.05% 
0.00% 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
ลูกหน้ีการค้า 
สินค้าคงเหลือ  

0.00% 
0.00% 
0.00% 

-0.02% 
-0.02% 
0.00% 

 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability)  

 หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลําดับต่อไปคือ
การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินโดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรใน
การบริหารจัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วยซ่ึงความสามารถในการ
บริหารจัดการนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาวะ
แวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการดําเนินงานของโรงงานไพ่ และประเมินเป็นคะแนนความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยได้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี 2561 

 
 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลําดับ
ความสามารถในการบริหารข้างต้น พบว่า ปัจจัยที่มีความอ่อนไหวสูงสุดและสามารถบริหารจัดการได้ คือ รายได้
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ส่วนปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมากคือ รายได้จากสิ่งพิมพ์ทั่วไปซ่ึงมีสิทธิพิเศษ
จากการเป็นโรงงานพิมพ์ของรัฐ ตามมติ ครม. ส่งผลให้ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์สามารถควบคุมได้โดยตรงส่วนปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้สูงรองลงมาและปานกลางคือกลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผลิตและการ
บริหารสินทรัพย์ที่การบริหารจัดการส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกตรึงราคาโดยผู้จัด
จําหน่าย (Supplier) เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะและมีผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบน้อยรายเป็นต้น 
 ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ําและต่ํามาก ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีข้อกําหนดหรือมีกฎหมายควบคุมซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก 

ฉะนั้นในการกําหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสําคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบ
สูงหรือมีค่าความอ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับ
เคลื่อนที่มีค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ใน
ระดับสูงที่โรงงานไพ่ควรเลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรก คือ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์-สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงและต้นทุนวัตถุดิบ 

 
4.1.5 การวิเคราะห์ผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์- ศูนย์ธุรกิจไพ่ 

การวิเคราะห์ EP Driver เร่ิมจากการคํานวณค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์
ธุรกิจไพ่เพื่อศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ได้คํานวณข้ึน ซ่ึงจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการสําคัญ 
โดยให้พิจารณามุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีข้ึนเพื่อที่จะส่งผลให้องค์มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน
ในที่สุด 

รายได้สิ; งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง

2.06%

ต้นท ุนและค่าใช้จ่าย -
วัตถุดิบทางตรง

-0.66%

ค่าใช้จ่ายในการผลิต -0.32%

รายได้สิ; งพิมพ์ท ั;วไป 0.14%

ต้นท ุนและค่าใช้จ่าย -
เงินเดือน

-0.09%

ท ี;ด ิน อาคาร  อ ุปกรณ์ – สุทธ ิ -0.05%

% Change ของ EP 
เมื;อ  Value Drivers เปลี; ยนแปลง 1%

Se
ns

itiv
ity

ManageableLow High

High

Sensitivity Analysis Metric Analysis

รายได้สิ; งพิมพ์ท ั;วไป
• มีสิทธ ิพ ิเศษจากการเป็นโรง                  

พ ิมพ์ของรัฐ ตามมติ ครม 46
• ไม่มีนโยบายในการทําตลาดเชิงรุก

วัตถุดิบทางตรง
• กําหนดคุณสมบัต ิโดยกรมฯ

รายได้สิ; งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
• กรมสรรพสามิต เป็นลูกค้าหลักรายเด ียว 

โดยมีนโยบายสนับสนุนและให้งานผลิต
สแตมป์สรรพสามิตอย่างต่อ เนื;อง 

• ปัจจุบัน ความต้องการสแตมป์สรรพสามิตมี
มาก ซึ;งความสามารถในการผลิตของ
โรงงานไพ่อาจไม่เพยีงพอ

• กรมมีอ ํานาจในการต่อรองสูง เป็นผู้กําหนด
ทัง̂ปริมาณและราคาที;ต้องการ

เงิน เดือน

อาคาร อ ุปกรณ์ 
• มีการต ิดตามประสิทธ ิภาพการใช้

เครื; องจ ักร  ผ่านแผน PM 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต
• อยู่ระหว่างการศ ึกษาความ

คุ้มค่าการจ้างงานภายนอก
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ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้ดังนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ ของศูนย์ธุรกิจไพ่ ประจําปี 2561 – 2562e Q2 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของศูนย์ธุรกิจไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ในปี 2562 ไตรมาสที่ 
2 ศูนย์ธุรกิจไพ่มีรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ให้กําไรสุทธิ (Net Income) มีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
โดยมีผลงานค่า EP ในปี 2562 ไตรมาส 2 เท่ากับ 84.93 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 83.52 
 

4.1.6 การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) - ศูนย์ธุรกิจไพ่ 

 จากผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการ
แตกปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial 
Drivers) ของค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อน
ทางการเงินหลายปัจจัยส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบ
เวลาและงบประมาณที่จํากัดดังนั้นจึงควรทําการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
 โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคํานวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอ่ืนๆคงที่ 
 ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสําคัญในปี 2561สามารถ
แสดงได้ดังนี้ 
 

187.91

110.53

142.21

84.93

0

50

100

150

200

2561 2562 Q2
NP EP

สรุปผลงานค่า EP 
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลงาน
โรงงานไพ่

2561

ผลงาน
โรงงานไพ่
2562 Q2

เป้าหมาย
โรงงานไพ่

2562

เป้าหมาย
โรงงานไพ่

2563

Net Profit (Adjusted) 187.91 110.53 218.25 211.29

NOPAT 150.33 88.42 174.6 169.03

ต้นท ุนเงินท ุน 8.12 3.49 7.25 7.28

EP ประจํางวด 142.21 84.93 167.35 161.75

ล้านบาท
เป้าหมายปี 62

218.25

167.35
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แผนภาพแสดง การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน –ศูนย์ธุรกิจไพ่ 

 
 แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)  
พร้อมระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซ่ึงจากผลการคํานวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการ
เงินมีค่าความอ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2560 มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความ
อ่อนไหวสูงในปี 2560 ยังคงมีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2561 โดยปัจจัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด คือ รายได้จากไพ่ 
ป็อกพลาสติก และปัจจัยที่มีความค่าความอ่อนไหวรองลงมา คือ รายได้ไพ่ตัวเล็ก ส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็น
อันดับที่ 3 4 และ 5 คือ รายได้ไพ่ป็อกขอบทอง วัตถุดิบทางตรงใช้ไป และค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามลําดับ 

รายได้

ภาษีเศรษฐศาสตร์

ต้นท ุนและค่าใช้จ่าย

กาํไร NOPAT

กาํไร  EP

ปัจจยัข ับเคล ื;อนค่ากาํไรทางเศรษฐศาสตร์ ศนูย์ธุรกจิไพ่

ไพ่คาสิโน

ไพ่ตวัเล็ก

Sensitivity60

1.68% 1.69%

0.61% 0.55%

0.06% 0.07%

0.71% 0.72%

0.29% 0.32%

0.002% 0.0001%

0.00% 0.01%

-0.61% -0.63%

-0.06% -0.05%

-0.28% -0.25%

-0.08% -0.07%

-0.01% -0.01%

-0.01% -0.01%

-0.01% -0.01%

-0.01% -0.02%

Sensitivity61

ขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า)

ไพ่ช ําร่วย

ไพ่ป็อกกระดาษ

ไพ่ป็อกพลาสติก

ไพ่ป็อกขอบทอง

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม

เงินเดือน

 วตัถุดิบทางตรงใช้ไป 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าซ่อมเครื; องจักร

ค่ารักษาพยาบาล

WACC

ทุนทรัพย์

ค่าเบีย̂ประกันภัย

ค่าไฟฟ้า

-0.05% -0.04%

-0.004% -0.003%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

-0.005% 0.004%

-0.02% -0.01%

ต้นท ุนเงินท ุนผู้ ถือห ุ้น

กาํไร  NOPAT

กาํไร EP WACC

ทุนทรัพย์

ต้นท ุนเงินท ุน เงินกู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินท ุนหมุนเวียนสุทธิ

ที;ด ิน อาคาร  อุปกรณ์ - สุทธ ิ

สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน

เงินสด เงินฝากสถาบันฯ

เงินลงทุนชั;วคราว

ลูกหนีก̂าร ค้า

สินค้าคงเหลือ

Sensitivity60 Sensitivity61
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 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาค่าความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะเวลา 2 ปีจําแนกเป็นปัจจัยด้านรายได้
ปัจจัยด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และปัจจัยด้านสินทรัพย์ พบว่า อันดับของปัจจัยที่มีความอ่อนไหวนั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนคงที่ รายละเอียดของค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินในรายการ
สําคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินรายการหลักศูนย์ธุรกิจไพ่ ระหว่างปี 2560 – 2561 

อัตราความอ่อนไหว 60 61 

ปัจจัยด้านรายได้  1.68% 1.69% 

ไพ่ป็อกพลาสติก  
ไพ่ตัวเล็ก  
ไพ่ป็อกขอบทอง  

0.71% 
0.61% 
0.29% 

0.72% 
0.55% 
0.32% 

ปัจจัยด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย  -0.61% -0.63% 

เงินเดือน  
วัตถุดิบทางตรงใช้ไป  
ค่าใช้จ่ายในการผลิต  

-0.06% 
-0.28% 
-0.08% 

-0.05% 
-0.25% 
-0.07% 

ปัจจัยด้านสินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

-0.05% 
-0.05% 
-0.004% 

-0.04% 
-0.04% 
-0.003% 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
ลูกหน้ีการค้า 
สินค้าคงเหลือ  

-0.03% 
-0.02% 
-0.005% 

-0.02% 
-0.01% 
-0.004% 

 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability)  

 หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลําดับต่อไปคือ
การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินโดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรใน
การบริหารจัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วยซ่ึงความสามารถในการ
บริหารจัดการนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาวะ
แวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการดําเนินงานของโรงงานไพ่ และประเมินเป็นคะแนนความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของศูนย์ธุรกิจไพ่ ปี 2561 

 
 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลําดับ
ความสามารถในการบริหารข้างต้นพบว่าปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้ปานกลางคือกลุ่มของรายได้จากการขายไพ่
และค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบริหารสินทรัพย์ที่การบริหารจัดการส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ต้นทุน
วัตถุดิบที่ถูกตรึงราคาโดยผู้จัดจําหน่าย (Supplier) ส่วนต้นทุนวัตถุดิบทางตรงนั้นพบว่าเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการ
กําหนดยอดในการซ้ือในแต่ละเดือนประกอบกับมีผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบในการผลิตน้อยรายเป็นต้น 
 ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ําและต่ํามาก ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีข้อกําหนดหรือมีกฎหมายควบคุมซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก 

ฉะนั้นในการกําหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสําคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบ
สูงหรือมีค่าความอ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับ
เคลื่อนที่มีค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ใน
ระดับสูงที่โรงงานไพ่ควรเลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรก คือ รายได้จากการจําหน่ายไพ่ในระบบสัมปทานและ
ต้นทุนวัตถุดิบ 
 

4.1.7 การวิเคราะห์ผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์- ศูนย์อํานวยการ 

การวิเคราะห์ EP Driver เร่ิมจากการคํานวณค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์
อํานวยการเพื่อศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ได้คํานวณข้ึนซ่ึงจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการสําคัญ 
โดยให้พิจารณามุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีข้ึนเพื่อที่จะส่งผลให้องค์มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน
ในที่สุด 

ไพ่ป็อกพลาสติก 0.72%

ไพ่ตัวเล็ก 0.55%

ไพ่ป็อกขอบทอง 0.32%

วัตถุดิบทางตรงใช้ไป -0.25%

ค่าใช้จ่ายในการผลิต -0.07%

ต้นท ุนและค่าใช้จ่าย -
เงิน เดือน

-0.05%

ท ี;ด ิน อาคาร อ ุปกรณ์ – สุทธ ิ -0.04%

% Change ของ EP 
เมื;อ Value Drivers เปลี; ยนแปลง 1%

Se
ns

itiv
ity

ManageableLow High

High

Sensitivity Analysis Metric Analysis

วัตถุดิบทางตรง
• ใช้กระดาษที;มีค ุณสมบัต ิเฉพาะ

ทําให้ต้องใช้วิธ ีการจัดซือ̂แบบ
เฉพาะเจาะจง

• อยู่ระหว่างการเปลี;ยน 
Supplier

เงิน เดือน

อาคาร  อ ุปกรณ์ 
• มีการต ิดตามประสิทธ ิภาพการใช้

เครื; องจ ักร  ผ่านแผน PM 

ไพ่
• สามารถกําหนดปริมาณการ

ซือ̂ขัน̂ต ํ;าในสัญญาให้สิทธ ิได้

ไพ่ป็อกพลาสติก

ไพ่ตัวเล็ก

ไพ่ป็อกขอบทอง

ค่าใช้จ่ายในการผลิต                    
(ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อม ค่าใช้จ่าย
โรงงาน)
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ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้ดังนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ ของศูนย์ธุรอํานวยการ ประจําปี 2561 – 2562e Q2 

 
 เนื่องจากศูนย์อํานวยการเป็นศูนย์สนับสนุน และไม่มีรายได้เกิดข้ึน ส่งผลให้ Net Profit และ EP มีมูลค่าติด
ลบ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของศูนย์อํานวยการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าในปี 2562 ไตรมาสที่ 
2 ศูนย์อํานวยการมีการควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆได้คํ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ให้กําไรสุทธิ (Net Income) 
มีค่าต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงถือว่าเป็นผลดีต่อศูนยือํานวยการโดยมีผลงานค่า EP ในปี 2562 ไตรมาส 2 
เท่ากับ -30.73ซ่ึงต่ํากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ -42.52 
 

4.1.8 การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) - ศูนย์อํานวยการ 

 จากผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้นสามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของการ
แตกปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนี้ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial 
Drivers) ของค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์แล้วโดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัยขับเคลื่อน
ทางการเงินหลายปัจจัยส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้ภายใต้กรอบ
เวลาและงบประมาณที่จํากัดดังนั้นจึงควรทําการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
 โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นการคํานวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอ่ืนๆ คงที่ 

-49.21

-23.81

-60.69

-30.73

-70
-60
-50

-40
-30
-20
-10

0

2561 2562 Q2

NP EP

สรุปผลงานค่า EP 
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลงาน
โรงงานไพ่

2561

ผลงาน
โรงงานไพ่
2562 Q2

เป้าหมาย
โรงงานไพ่
2562 Q2

เป้าหมาย
โรงงานไพ่

2563

Net Profit (Adjusted) -49.21 -23.81 -72.94 -69.87

NOPAT -39.37 -19.05 -58.35 -55.90

ต้นท ุนเงินท ุน 21.33 11.68 27.40 31.88

EP ประจํางวด -60.69 -30.73 -85.44 -83.78

ล้านบาท
เป้าหมายปี 62

-72.94
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 ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยสําคัญในปี 2561สามารถ
แสดงได้ดังนี้ 
 

 

 
แผนภาพแสดง การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน – ศูนย์อํานวยการ 

 
 แผนภาพข้างต้นแสดงการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)  
พร้อมระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน (ร้อยละ) ซ่ึงจากผลการคํานวณพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการ
เงินมีค่าความอ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2560 มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความ
อ่อนไหวสูงในปี 2560 ยังคงมีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2561 โดยปัจจัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด คือ เงินลงทุน
ชั่วคราวและปัจจัยที่มีความค่าความอ่อนไหวรองลงมาคือเงินสด เงินฝากสถาบันฯส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็น
อันดับที่ 3 4 และ 5 คือ เงินเดือนพนักงานโรงงานไพ่ ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าซ่อมแซมปรับปรุงสินทรัพย์ ตามลําดับ 

-0.65% -0.61% -0.62%

-0.23% -0.24% -0.19%

-0.03% -0.01% 0.01%

-0.04% -0.04% -0.03%

-0.01% -0.01% -0.02%

-0.02% -0.04% -0.02%

0.00% -0.01% 0.01%

-0.01% -0.01% -0.02%

-0.02% -0.03% -0.02%

-0.20% -0.05% -0.20%

-0.01% -0.02% 0.01%

0.00% -0.01% 0.01%

รายได้

ภาษีเศรษฐศาสตร์

ค่าใช้จ่าย
กาํไร NOPAT

กาํไร  EP

ปัจจยัข ับเคล ื;อนค่ากาํไรทางเศรษฐศาสตร์ ศนูย์อาํนวยการ

Sensitivity60 Sensitivity61

เงินเดือน

ค่ารกัษาพยาบาล

ค่าเบี :ยประชุมกรรมการ

ค่าเครื"องเขียนแบบพิมพ์

ค่าซ่อมและปรบัปรุงสินทรพัย์
WACC

ทุนทรัพย์

ค่าไฟฟ้า

เงินบริจาค

ค่าพฒันาบุคลากร

ค่าจ้างที"ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

Sensitivity62
Q2

-0.01% -0.01% -0.01%

-0.01% -0.02% -0.02%

-0.16% -0.28% -0.29%

-0.40% -0.36% -0.33%

0.00% 0.00% -0.00%

-0.02% -0.02% -0.02%

ต้นท ุนเงินท ุนผู้ ถือห ุ้น

กาํไร  NOPAT

กาํไร  EP WACC

ทุนทรัพย์

ต้นท ุนเงินท ุนเงินกู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินท ุนหมุนเวียนสุทธ ิ

ที;ด ิน อาคาร  อุปกรณ์ - สุทธ ิ

สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน

เงินสด เงินฝากสถาบันฯ

เงินลงทุนชั;วคราว

ลูกหนีก̂ารค้า

สินค้าคงเหลือ

Sensitivity60 Sensitivity61
Sensitivity

62 Q2
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 ทั้งนี้เม่ือพิจารณาค่าความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะเวลา2ปีจําแนกเป็นปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารและปัจจัยด้านสินทรัพย์ พบว่าอันดับของปัจจัยที่มีความอ่อนไหวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราส่วนคงที่ รายละเอียดของค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินในรายการสําคัญมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินรายการหลักศูนย์อํานวยการ ระหว่างปี 2560 – 2561 

อัตราความอ่อนไหว 60 61 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -0.65% -0.61% 

เงินเดือน 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์ 

-0.23% 
-0.20% 
-0.04% 
-0.02% 

-0.24% 
-0.05% 
-0.04% 
-0.04% 

ปัจจัยด้านสินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

-0.03% 
-0.01% 
-0.01% 

-0.04% 
-0.01% 
-0.02% 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินสดเงินฝากสถาบัน 
สินค้าคงเหลือ  

-0.58% 
-0.40% 
-0.16% 
-0.02% 

-0.66% 
-0.36% 
-0.28% 
-0.02% 

 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability)  

 หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้วในลําดับต่อไป คือ
การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน โดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถขององค์กรใน
การบริหารจัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วย ซ่ึงความสามารถในการ
บริหารจัดการนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาวะ
แวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการดําเนินงานของโรงงานไพ่และประเมินเป็นคะแนนความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของศูนย์อํานวยการ ปี 2561 

 
 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและการจัดลําดับ
ความสามารถในการบริหารข้างต้นพบว่าปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมากคือค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าซ่อมและ
ปรับปรุงสินทรัพย์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ศูนย์อํานวยการสามารถควบคุมได้โดยตรงส่วนปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้สูงรองลงมาและปานกลางคือกลุ่มของเงินลงทุนชั่วคราว และเงินสด
ส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น สบน.อนุญาตให้โรงงานไพ่ลงทุนในตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรระยะยาว อายุไม่
เกิน 1 ปี และปัจจุบันมีการติดตามประเมินผลการบริหารสินทรัพย์เงินสดใน BSC โดยกําหนดเป้าหมายเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง อายุ 6 เดือน เป็นต้น 
 ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ําและต่ํามาก ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน 
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีข้อกําหนดหรือมีกฎหมายควบคุม ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหาร
จัดการได้ยาก 

ฉะนั้นในการกําหนดยุทธศาสตร์จึงควรให้ความสําคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงหรือมีค่า
ความอ่อนไหวสูงควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีค่าความ
อ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ในระดับสูงที่โรงงานไพ่
ควรเลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรกคือค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์ 
 

  

เงินลงท ุนชั;วคราว -0.38%

เงินสดเงินฝากสถาบ ัน -0.28%

เงิน เดือน -0.24%

ค่าจ้างท ี;ปรึกษา -0.05%

ค่าเบีย̂ประชุมกรรมการ -0.05%

ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์ -0.04%

% Change ของ EP 
เมื;อ Value Drivers เปลี; ยนแปลง 1%

Se
ns

itiv
ity

ManageableLow High

High

Sensitivity Analysis Metric Analysis

ค่าจ้างท ี;ปรึกษา

เงิน เดือน

เงินลงท ุนชั;วคราว
เงินสด

• สบน. อนุญาตให้โรงงานไพ่ลงทนุ
ในต ั�วเงินคลังหรือพ ันธบัตรระยะ
ยาว อายุไม่เกิน 1 ปีได้

• ปัจจุบัน มีการต ิดตามประเมินผล
การบริหารสินทรัพย์เ งินสด ใน 
BSC โดยกําหนดเป้าหมาย = 
ค่าเฉลี;ยผลตอบแทนจากตั�วเ งิน
คลัง อายุ 6 เด ือน

ค่าซ่อมและปรับปรุง
สินทรัพย์

ค่าเบ ีย̂ประชุม
กรรมการ



 

4.2 การกําหนดกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะห์ EP Driver 

 ในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร
Drivers) ที่เป็นองค์ประกอบของค่ากํา
ดําเนินงาน (Operational Driver) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการดํา
รายได้จากการดําเนินงานและ
สูงข้ึนและส่งผลให้ค่า EP 

(2) การลงทุนในกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเป็นการเพิ่มเงิ
ในสัดส่วนที่มากกว่าซ่ึงส่งผลให้ค่า

(3) การดึงเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นการลดเงินลงทุนซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ
สร้างรายได้ซึ่งทาให้ต้นทุนเงินทุนลดลงส่งผลให้ค่า

(4) การปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมส่งผลให้
ส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงข้ึน

 

แผนภาพแสดง หลักเกณฑ์ในการกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดําเนินงาน 

 จากปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดํา
ยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan 
วิเคราะห์ที่มุ่งเน้นการดําเนินงานด้านการเงินและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านการเงินเป็นหลักดังนั้นแผนกล
ยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) 
ทางการเงินและการพัฒนาการดําเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านการเงินซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ขององค์กรในที่สุด 

 ทั้งนี้ การกําหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงงานไพ่พบว่ากลยุทธ์ SIP ประจํา
ด้วยกันประกอบด้วย ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์อํานวยการ 

 
  

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ดกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP) 

ในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและสร้างค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) โดยการบริหารปัจจัยขับเคลื่อน
ที่เป็นองค์ประกอบของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนใน

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรซ่ึงสามารถจําแนกเป็น 4 ประเด็นสํา

ภาพการดําเนินงานเพื่อเพิ่มผลกาไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินทุนได้แก่การเพิ่ม
เนินงานและ/หรือลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานซ่ึงทําให้กําไรจากการดํา

EP เพิ่มสูงข้ึน 
การลงทุนในกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเป็นการเพิ่มเงินทุนในกิจกรรมที่ทําให้กําไรจากการดํา
ในสัดส่วนที่มากกว่าซ่ึงส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงข้ึน 

นทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นการลดเงินลงทุนซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ
สร้างรายได้ซึ่งทาให้ต้นทุนเงินทุนลดลงส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงข้ึน 
การปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมส่งผลให้องค์กรมีอัตราต้นทุนเงินทุนที่ต่ํา

เพิ่มสูงข้ึน 

แผนภาพแสดง หลักเกณฑ์ในการกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการดําเนินงาน (Operational Drivers)
 

จากปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดําเนินงาน (Operational Drivers) ข้างต้นองค์กรสามารถนํา
Strategic Improvement Plan - SIP) โดยการวิเคราะห์

เนินงานด้านการเงินและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านการเงินเป็นหลักดังนั้นแผนกล
(SIP) ที่ได้จากกระบวนการนี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรลุเป้าหมา

เนินงานที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านการเงินซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิง

การกําหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP)
ประจําปี 2562 ได้มีการแบ่งกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยกันประกอบด้วย ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์อํานวยการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(Strategic Improvement Plan: SIP)               

โดยการบริหารปัจจัยขับเคลื่อน (EP 
หนดปัจจัยขับเคลื่อนในการ

ประเด็นสําคัญคือ 

เนินงานเพื่อเพิ่มผลกาไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินทุนได้แก่การเพิ่ม
ซ่ึงทําให้กําไรจากการดําเนินงานเพิ่ม

นทุนในกิจกรรมที่ทําให้กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน

นทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นการลดเงินลงทุนซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ

องค์กรมีอัตราต้นทุนเงินทุนที่ต่ําลง

 
(Operational Drivers) 

องค์กรสามารถนํามาพัฒนาแผนกล
โดยการวิเคราะห์ EP Driver เป็นการ

เนินงานด้านการเงินและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านการเงินเป็นหลักดังนั้นแผนกล
ที่ได้จากกระบวนการนี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรลุเป้าหมาย

เนินงานที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านการเงินซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิง

(Strategic Improvement Plan: SIP) ของ
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพออกเป็น 3 ศูนย์ธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.2.1 กลยุทธ์ปรับปรุงประสทิธิภาพ – ศูนย์ธุรกิจ SPS 

 ปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการกําหนดกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ แยกตามศูนย์ธุรกิจ โดยในศูนย์ธุรกิจ SPS 
จะมีการแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านรายได้ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้านทุนทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยขับเคลื่อนและกลยุทธ์ทางด้านรายได ้

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้ พบว่า ศูนย์ธุรกิจ SPS มีแนวโน้มของรายได้เพิ่มข้ึนโดยผล
การดําเนินงานในปี 2561 ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีรายได้เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ค่อนข้างมาก เนื่องจากโรงงานไพ่ได้รับงาน
พิมพ์แสตมป์กรมสรรพสามิตเพิ่มข้ึนและคาดการณ์ว่าในอนาคตจะได้ส่วนแบ่งในการผลิตแสตมป์จากกรมสรรพสามิต
เพิ่มข้ึนอีก ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2562พบว่า รายได้จากศูนย์ธุรกิจนั้นน อยู่ในระดับต่ํา
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาเหตุเกิดจากการที่ในไตรมาสที่ 2 แสตมป์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการบวนการผลิตจึงส่งผลให้ไม่มี
รายได้จากแสตมป์เข้ามา  
 

 
แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนด้านรายได้ของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี 2559 – 2562 Q2 

 
 

 (1) รายได้งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

จากสถานการณ์แรงกดดันที่มีต่อการขยายตัวของธุรกิจไพ่ได้ผลักดันให้โรงงานไพ่กําหนดกลยุทธ์ใหม่ในแผน
ระยะยาวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจจากการดําเนินงานธุรกิจหลักขององค์กรซ่ึง
โรงงานไพ่ได้วางแผนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง โดยเร่ิมโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงตั้งแต่ปี 2559 และคาดหวังการรับงานจ้างพิมพ์โดยตรงจากรมสรรพสามิตในสถานะเป็นองค์กรต้นสังกัด  

โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์จากงานพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เพิ่ม
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 ตามลําดับ โดยในปี 2561 พบว่า มีรายได้จากการจําหน่ายสิ่งพิมพ์ 136

36.39
21.33

136.42

44.26

59 60 61 62 Q2

รายได้ สิ;งพ ิมพ์

8.39
13.21

8.84
2.93

59 60 61 62 Q2

รายได้ สิ;งพ ิมพ์ทั;วไป

ผลงานปี 59
   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61
   ผลงานปี 62 Q2

• ใช้ประโยชน์จากมติครม. ที;ให้
สิทธ ิพ ิเศษ อย่างเต ็มที;  (สิทธ ิพ ิเศษ
ของโรงพ ิมพ์ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ – มติครม. 18 
พฤศจิกายน 2546)

• ใช้ประโยชน์จาก Capacity 
ส่วนเกินในการให้บริการภาครัฐ

• SIP: กลยุทธ์การ
ให้บริการงานพิมพ์สําหรับ
หน่วยงานรัฐ

Operational Drivers
Strategic 

Improvement Plan

28
8.12

127.58

41.33

59 60 61 62 Q2

รายได้ สิ;งพ ิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

• มุ่งเ น้นการเพ ิ;มศ ักยภาพการพิมพ์
สแตมป์สรรพสามิตให้ได้ทุก
ประเภท

• เตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการรูปแบบ Service 
provider รองรับงานผลิต
เครื; องหมายการจัดเก็บภาษี

• เตรียมความพร้อมในการขยาย
ธ ุรกิจสู่  e-Stamp 

• SIP: กลยุทธ์การ เพิ;ม
ศักยภาพการผลิต
เครื; องหมายการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต รองรับ
งานจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
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ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ที่เท่ากับ 21.33 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 31.31 ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการทั้งหมด ทําให้รายได้จากงานพิมพ์ของปี 2561 มีการปรับตัวสูงข้ึนกว่ารายได้รวมทั้งปี ของ ปี 2559 และปี 
2560  
 โรงงานไพ่กําหนดกลยุทธ์ SIP ในปี 2563 ของศูนย์ธุรกิจ SPS ให้มีการดําเนินงานโครงการขยายธุรกิจงาน
พิมพ์และวัดรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ตามเป้าหมายพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายใหม่เพิ่มเติม โดยพิจารณาถึงจํานวน/
ชนิดของรูปแบบงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่ที่โรงงานไพ่สามารถพัฒนาและรับพิมพ์ได้ เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการดําเนินงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้านรายได้จากปัจจัยรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ได้ 1 กลยุทธ์โดยมีโครงการดําเนินงานและเป้าหมายรองรับ ดังนี้ 

 

 
 
 

2) ด้านค่าใช้จ่าย 

 ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสําคัญอยู่3ประเภทได้แก่วัตถุดิบทางตรง เงินเดือนและค่าใช้จ่ายใน
การผลิต ทั้งนี้ แต่ละประเภทสามารถแยกวิเคราะห์รายละเอียดจําแนกตามผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้ 
 

(1) ต้นทนุของผลิตภัณฑส์ิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

ในปี 2561 พบว่า สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีต้นทุนขายเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ค่อนข้างมาก เนื่องโรงงาน
ไพ่ได้รับงานพิมพ์เพิ่มเติมแสตมป์สรรพสามิตจากกรมสรรพสามิต ทําให้ต้นทุนจากงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงของปี 2561 มีการปรับตัวสูงข้ึนกว่าต้นทุนรวมทั้งปี ของ ปี 2559 และปี 2560 โดยปี 2561 มีต้นทุนสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงรวม 63.24 ล้านบาท โดยสามารถจําแนกได้เป็น วัตถุดิบทางตรง 36.19 ล้านบาท (คิดเป็นร้อย
ละ 50 ของต้นทุนสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั้งหมด) ค่าแรงทางตรง 1.08 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
22.37 ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการผลิตกว่าร้อยละ 80 คือ ค่าจ้างงานภายนอก ในกระบวนการหลังการพิมพ์จากการผลิตที่เกิน
ความสามารถ (Capacity) ในปัจจุบันของโรงงานไพ่นั่นเอง 

 

แผน การดําเนินงาน เป้าหมาย ผู้ ร ับผิดชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์การเพิ;มศักยภาพการผลิตเครื; องหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รองรับงานจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

เพิ;มรายได้ธ ุรกิจ
งานพิมพ์

• รายได้สิ"งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง

100 ล้านบาท ส่วนพฒันาธุรกิจ
และการตลาด

PA62 = 100, 140

SIP: กลยุทธ์การให้บริการงานพิมพ์สําหรับหน่วยงานรัฐ

ขยายตลาดการ
ให้บริการสิ; งพิมพ์ 
ในหน่วยราชการ
อ ื;นๆ

• รายได้สิ"งพิมพ์ทั"วไป

• เข้าร่วมประกวดราคา

• เพิ"มจํานวนลกูค้าหน่วยงาน
ภาครัฐรายใหม่

 10 ล้านบาท

 เข้าร่วมประกวดราคาอย่างน้อย 
10 หน่วยงานภาครัฐ

 รายได้จากงานพิมพ์จากลกูค้า
หน่วยงานรัฐรายได้ 5 ล้านบาท

ส่วนพฒันาธุรกิจ
และการตลาด

PA62 = 10, 20
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แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนของต้นทุนขายของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ปี 2559 – 2561 

 
 
 (2) ต้นทนุของผลิตภัณฑส์ิ่งพิมพ์ทั่วไป 

 ในปี 2561พบว่าสิ่งพิมพ์ทั่วไปมีต้นทุนขายลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีปริมาณงานพิมพ์ที่ลดลงโดยปี 
2561 มีต้นทุนสิ่งพิมพ์ทั่วไปรวม 6.32 ล้านบาท โดยสามารถจําแนกได้เป็น วัตถุดิบทางตรง 1.66 ล้านบาท ค่าแรง
ทางตรง 3.82 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 0.84  

 

ผลงานปี 59
   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61

ต้นทุน สิ;งพ ิมพ์ปลอดการปลอ มแปลง

3.24 1.45 1.08

59 60 61

ค่าแรงทางตรง

วัตถุด ิบทางตรงใช้ไป

8.7
2.8

36.19

59 60 61

4.9
1.86

22.37

59 60 61

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

15.4

2 6.11

63.24

59 60 61
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วัตถุด ิบทางตรง – การจัดซือ̂กระดาษ
เป็นไปตามคุณสมบัต ิเฉพาะที;ผู้ซ ือ̂
กําหนด
• อ ยู่ระหว่างการจัดทําทะเบียนผู้ค้า 

(Supplier list)

•SIP: กลยุทธ์การลดต้นท ุน
การผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

(เงินเด ือน + OT) • -

การจ้างงานภายนอก = 88%
• คํานวณต้นทุนการผลิตที;แท้จริง
• ศึกษาความคุ้มค่าของการจ้างงาน

ภายนอก

วัตถุด ิบทางอ้อม ค ุณสมบัต ิเฉพาะ -  
จัดหาโดยศูนย์ธ ุรกิจสิ;งพ ิมพ์
• หาวัตถุด ิบทดแทนที;มีศ ักยภาพ
• กิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกัน ของ 

ศ ูนย์ธ ุรกิจสิ;งพ ิมพ์ และส่วนพัสด ุฯ 
(Knowledge sharing) 

วัตถุด ิบทางอ้อม ทั;วไป – ส่วนพ ัสด ุ
และอาคารสถานที;จะจัดหาและเทียบ
ราคาอย่างสมํ;าเสมอเพ ื;อจ ัดหาสินค้า
ที;ราคาตํ;าที;สุด

•SIP: กลยุทธ์การลดต้นท ุน
การผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
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แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนของต้นทุนขายของสิ่งพิมพ์ท่ัวไป ปี 2559 – 2561 

 
 
ดังนั้น ศูนย์ธุรกิจ SPS ได้สรุปกลยุทธ์ SIP สําหรับปี 2563 ด้านค่าใช้จ่ายและกําหนดเป้าหมายการบริหาร

ค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงงานไพ่ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ดังนี้ 

 

 
 
 

ต้นทุน สิ;งพ ิมพ์ทั;วไป

0.97 2

3.82

59 60 61

ค่าแรงทางตรง

3.41

7.29
6.32

59 60 61

วัตถุด ิบทางตรงใช้ไป

0.75
2.04 1.66

59 60 61

1.51
3.12

0.84

59 60 61

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ผลงานปี 59
   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61
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ส่วนพัสด ุและอาคารสถานที;จะจัดหา
และเทียบราคาอย่างสมํ;าเสมอเพ ื;อ
จัดหาสินค้าที;ราคาตํ;าที;สุด

• SIP:การลดต้นท ุนการ
ผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

เงินเด ือน • -

ค่าจ้างงานภายนอก 85%   
• คํานวณต้นทุนการผลิตที;แท้จริง
• ศึกษาความคุ้มค่าของการจ้างงาน

ภายนอก

วัตถุด ิบทางอ้อมประเภท IM (ผ้ายาง 
แผ่นรองหนุน แผ่น plate – อ ํานาจ
การต่อรองน้อย ปริมาณการใช้น้อย + 
มีผู้ขายน้อยราย) 27.54%
• หาวัตถุด ิบทดแทนที;มีศ ักยภาพ

ค่าซ่อมเครื; องจักร 16.39%

• SIP: กลยุทธ์การลด
ต้นท ุนการผลิตอย่างเป็น
รูปธรรม

แผน การดําเนนิงาน เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลติอย่างเป็นรูปธรรม

การลดต้นทุนการ
ผลติอย่างเป็น
รูปธรรม

• ควบคุมอัตราสญูเสีย  งานพิมพ์ทั"วไป < 5%
 งานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

< 2.95% 

ฝ่ายโรงพิมพ์

การลดต้นทุนการ
ผลติ

• ลดต้นทุนการผลติสิ"งพิมพ์  สดัสว่นต้นทุนการผลติสิ"งพิมพ์
ต่อรายได้สิ"งพิมพ์ไม่เกินร้อยละ 
48

ฝ่ายโรงพิมพ์ ผลงาน ปี 2561
= 50.81%

PA62 
อัตราต้นทุนต่อ

รายได้ 
ระดับ 3 = 40%
ระดับ 5 = 36%
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 4.2.3 ด้านทุนทรัพย์ 

 ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุนทรัพย์ที่สําคัญหรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินอาคารอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ 
 ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ธุรกิจ SPS นั้น
พบว่า ในปี 2561 ศูนย์ธุรกิจ SPS มีสินทรัพย์รวมปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ค่อนข้างมาก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ที่ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมเท่ากับ56.01ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ62.58 ของสินทรัพย์และทุน
ทรัพย์รวมรองลงมาคือลูกหนี้การค้า คิดเป็นร้อยละ 35.36 อีกทั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้ สินทรัพย์รวมของ
ศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ยังคงเติมโตตามปริมาณงานพิมพ์แสตมป์ที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบเคร่ืองจักรให้มี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการงานพิมพ์ที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคตได้ 
 

 
 

แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนของสินทรัพย์รวมของศูนย์ธุรกิจSPS ปี 2560 – 2562 Q2 
 

 จากการวิเคราะห์สินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์
สามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ได้ดังนี้ 
 

 
 

  

   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61

ผลงานปี 62 Q2

สินทรัพย์รวม

20.2

89.5 94.73

60 61 62 Q2

ลูกหนีก̂ารค้า

0.13

31.65 23.8

60 61 62 Q2

สินค้าคงเหลือ

0.03 0.26
0.01

60 61 62 Q2

ที;ด ิน อาคาร อ ุปกรณ์ สุทธ ิ

18.5
56.01 69.58

60 61 62 Q2

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน

1.51 1.51 1.32

60 61 62 Q2

20.01

57.56

70.9

60 61 62 Q2

0.16

31.91 23.82

60 61 62 Q2
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เกือบทัง̂หมดเป็นค่าผลิต
สแตมป์กรมสรรพสามิต และมี
ระยะเวลาการชําระที;แน่นอน

• -

• บํารุงรักษาเครื; องจักรและ
อ ุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

• บํารุงรักษาเครื; องจักรให้
สามารถใช้งานได้อ ย่างมีประ
สิทธธ ิภาพ

• SIP: กลยุทธ์การ
การจัดการ
เครื; องจักรสําหรับ
การผลิตอย่างมี
ศักยภาพ

แผน การดําเนินงาน เป้าหมาย ผู้ ร ับผิดชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์การจัดการเครื; องจักรสําหรับการผลิตอย่างมีศักยภาพ

ร้อยละเครื; องจกัร
ท ี;พร้อมใช้งาน 

• ร้อยละของเครื"องจกัรและ
อปุกรณ์ที"พร้อมใช้งาน

 ร้อยละ 80
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4.2.2 กลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ - ศูนย์ธุรกิจไพ่ 

 ปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการกําหนดกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ แยกตามศูนย์ธุรกิจ โดยในศูนย์ธุรกิจไพ่จะมี
การแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านรายได้ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้านทุนทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยขับเคลื่อนและกลยุทธ์ทางด้านรายได ้

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้ พบว่า ศูนย์ธุรกิจไพ่มีรายได้หลักมาจากไพ่ในระบบ
สัมปทาน ซ่ึงแนวโน้มของรายได้ศูนย์ธุรกิจไพ่ลงลดในปี 2559 เนื่องจากมีการขาดสัญญาสัมปทาน หลังจากมีผู้รับ
สัญญาสัมปทานรายได้ของศูนย์ธุรกิจจึงกลับสู่ในระดับรายได้ปกติ ในช่วง 300 ล้านบาท ส่วนรายได้ไพ่นอกสัมปทาน
ก่อนปี 2561 นั้น รายได้ส่วนใหญ่มาจาก ไพ่ป็อกกระดาษต้นทุนต่ํา ซ่ึงปัจจุบันได้มีการยกเลิกการผลิตแล้ว ซ่ึงในปี 
2561 รายได้ไพ่นอกสัมปทานหลักคือไพ่คาสิโน ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2562 พบว่า 
รายได้จากศูนย์ธุรกิจไพ่นั้น อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ ในปี 2562 ศูนย์ธุรกิจไพ่
มีรายได้จากไพ่ตัวเล็กที่ค้างส่งในปี 2561 เพิ่มเข้ามา  
 

 
แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนด้านรายได้ของศูนย์ธุรกิจไพ่ ปี 2558 – 2562 Q2 

 
1) รายได้จากการจําหนา่ยไพ ่(ไม่รวมไพ่นาํเข้า)  

 รายได้จากการขายไพ่ (ไม่รวมไพ่นาเข้า) ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินซ่ึงส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ขององค์กรสูงสุด จากการพิจารณาภาพรวมรายได้จากการจําหน่ายไพ่ในปี 2561 พบว่า มีรายได้จาก
การขายไพ่ 300 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับ 304 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 68.69 ของรายได้จากการ
ขายและการให้บริการทั้งหมด 

328.2
261.7

304.0 300.3
201.5

58 59 60 61 62 Q2

รายได้ ไพ่

รายได้ ไพ่ในระบบสัปทาน

280.4 243.2
302.6 297.3

167

58 59 60 61 62 Q2

รายได้ ไพ่นอกระบบสัปทาน

47.82

18.48
1.37 3.05 2.2

58 59 60 61 62 Q2
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แผนภาพ แสดงรายได้จากการจําหน่ายไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า) แยกประเภทตามรายผลิตภัณฑ์ปี 2558 – 2562 Q2 

 
 จากการพิจารณารายได้จากการจําหน่ายไพ่ (ไม่รวมไพ่นําเข้า) แยกประเภทของไพ่ในปี 2561 พบว่า ไพ่ป๊อก
พลาสติกมีสัดส่วนรายได้สูงสุดที่ 128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.67 ของรายได้จากการไพ่ทั้งหมด (ไม่รวมไพ่ป๊อก
พลาสติกนําเข้า) แตกต่างจากข้อมูลในอดีตที่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองมีสัดส่วนของการจําหน่ายสูงกว่าไพ่ป๊อก
พลาสติกมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไพ่ป๊อกพลาสติกมีสัดส่วนของกําไร (Margin) ที่ต่ํากว่าไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองการ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของรายได้นี้จะส่งผลต่อการสร้างกําไรของโรงงานไพ่อย่างแน่นอน 
 สําหรับไพ่ตัวเล็ก (ประกอบไปด้วยไพ่ไทยร้อยละ 98.30) จากเดิมในปี 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดที่ 119
ล้านบาทกลับปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญ ในปี 2559 โดยมีรายได้ลดลงเหลือเพียง 78 ล้านบาท หรือลดลงกว่า
ร้อยละ 34.46 และเป็นรายได้ต่ําสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 และ 2561 กับมีการฟื้นตัวข้ึนมา
โดยมีรายอยู่ที่ 110 ล้านบาท และ 98 ล้านบาท ตามลําดับ ประกอบกับในคร่ึงปีแรกของปี ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 
2562 มียอดขายอยู่ที่ 72 ล้านบาท ถือเป็นตัวเลขคร่ึงหนึ่งจากปีก่อน ถือเป็นการปรับข้ึนอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นกัน 

10.9
8.4

11.3
13.1

10.6

58 59 60 61 62 Q2

328.2
261.7

304.0 300.3
201.5

58 59 60 61 62 Q2

รายได้ ไพ่

รายได้ ไพ่ในระบบสัปทาน

   ผลงานปี 58
   ผลงานปี 59
   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61

ผลงานปี 62 Q2
รายได้ ไพ่ต ัวเล็ก

119.1

77.8

109.6
98.4

72.4

58 59 60 61 62 Q2

รายได้ ไพ่ป็อกกระดาษ

รายได้ ไพ่ป็อกพลาสติก

39.2
100.9

128.6128.3

49.6

58 59 60 61 62 Q2

รายได้ ไพ่ป็อกขอบทอง

111.2
56.1 53.2 57.5

34.5

58 59 60 61 62 Q2

280.4 243.2
302.6 297.3

167

58 59 60 61 62 Q2

• ดําเนินสัญญาให้สิทธ ิอย่างต่อเนื; อง โดยการ
ดําเนินงานท ี;มีประสิทธ ิภาพและรวดเร็ว เพื;อลด
ระยะเวลาการขาดสัญญาให้สิทธ ิ

• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท ี;ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด

• SIP : บริหารสัญญาให้สิทธ ิอย่างมีประสิทธ ิภาพ

Operational Drivers Strategic Improvement Plan
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แผนภาพ แสดงรายได้จากการจําหน่ายไพ่นอกสัมปทาน แยกประเภทตามรายผลิตภัณฑ์ปี 2558 – 2562 Q2 

 
 ส่วนไพ่ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ไพ่คาสิโน ไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ที่ระลึก ก็มีรายได้ลดลงจากปี 2560 เล็กน้อย 
โดยมีรายได้เท่ากับ 2.55 ล้านบ้าน 0.48 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ 

 ทั้งนี้ รายได้จากการจําหน่ายไพ่ของศูนย์ธุรกิจไพ่นั้นเป็นไปตามสัญญาให้สิทธิและการซ้ือไพ่เพิ่มจากสัญญา
ของผู้รับผลประโยชน์ จึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่โรงงานไพ่สามารถผลักดันได้น้อย ดังนั้น ในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
รายได้จากการจําหน่ายไพ่จึงได้วางกลยุทธ์ SIP ในส่วนที่ศูนย์ธุรกิจไพ่สามารถบริหารจัดการได้มากกว่า คือ รายได้จาก
การจําหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ ซ่ึงโรงงานไพ่สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงการหาช่องทางการ
จัดจําหน่ายที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มอัตรากาไรสุทธิและรายได้จากการจําหน่ายได้ 

 
โดยสามารถสรุปกลยทุธ์ SIP ด้านรายได้ในส่วนของรายได้จากการขายไพไ่ด้ ดังนี ้

 

22.18

7.38
0.99 0.48 1.29

58 59 60 61 62 Q2

17.36
10.42

58 59 60 61

2.1

0.68 0.38 0.02 0.08

58 59 60 61 62 Q2

328.2
261.7

304.0 300.3
201.5

58 59 60 61 62 Q2

รายได้ ไพ่

รายได้ ไพ่นอกระบบสัปทาน

   ผลงานปี 58
   ผลงานปี 59
   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61

ผลงานปี 62 Q2

รายได้ ไพ่ช ําร่วย รายได้ ไพ่ป็อกพลาสต ิกนําเข้า

47.82

18.48
1.37 3.05 2.2

58 59 60 61 62 Q2

รายได้ ไพ่ป็อกกระดาษต้นทุนต ํ;า

2.55
0.9

58 59 60 61 62 Q2
รายได้ ไพ่ส่งออก (คาสิโน)

• ขยายธ ุรกิจไพ่ส่งออกสู่ คาสิโนในประเทศเพื;อน
บ้าน
- เด ินสาย เยี;ยมชมคาสิโน ในประเทศเพื;อนบ้าน เพ ื;อ

ขยายตลาดธ ุรกิจส่งออกไพ่คาสิโน
- หาตัวแทนจําหน่าย (Agents) เพ ื;อให้สามารถให้บริการ

ลูกค้าคาสิโนได้ครบวงจร

• SIP: กลยุทธ์การตลาดไพ่นอกสัมปทานอย่างมี
ประสิทธ ิภาพ

Operational Drivers Strategic Improvement Plan
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2) ด้านค่าใช้จ่าย 

 ศูนย์ธุรกิจไพ่มีค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสําคัญอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง เงินเดือน และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดังนี้ 
 
 (1) ต้นทนุของผลิตภัณฑไ์พ ่

 ในปี 2561 พบว่า ศูนย์ธุรกิจไพ่มีต้นทุนขายที่เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเป็นสัดส่วนของต้นทุนต่อ
รายได้แล้วกลับมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากข้ึนเช่นกัน และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ ศูนย์ธุรกิจไพ่มี
ต้นทุนขายในปี 2561 เท่ากับ 112 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนกว่าปีก่อนหน้าหรือในปี 2559 ที่เท่ากับ 89.88 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงต้นทุนขายต่อรายได้แล้วกลับมีสัดส่วนที่สูงมาข้ึนจากรายได้ที่เพิ่มข้ึนดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น โดยในปี 2561 มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 37.43 ซ่ึงสูงกว่าปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 36.06 และ
สูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

 

แผน การดําเนนิงาน เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์บริหารสัญญาให้สทิธ ิอ ย่างมีประสทิธ ิภาพ

บริหารสญัญาให้
สทิธิอย่างมี
ประสทิธิภาพ

• รักษาระดับรายได้การสั"งซื :อไพ่
ตามสญัญาให้สทิธิ

รายได้ไพ่ในระบบสญัญาให้สทิธิ
รวม 329.70 ล้านบาท

องค์กร เป้า 61 = 300 ลบ.

SIP: กลยุทธ์การตลาดไพ่นอกสัมปทานอย่างมีประสทิธ ิภาพ

เพ ิ;มศักยภาพการ
จ ําหน่ายไพ่นอก
สัมปทาน

• เพิ"มศักยภาพการจําหน่ายไพ่
คาสโิน โดย
ติดต่อ ประสาน-เข้าพบลกูค้า

เป้าหมายรายใหม่ อย่างน้อย 
5 ราย

มีลกูค้า/ตัวแทนจําหน่ายใหม่ 
อย่างน้อย 2 ราย

• จํานวนการจําหน่ายไพ่คาสโิน

• รายได้ไพ่นอกสมัปทานรวม
เป็นไปตามเป้าหมาย

ติดต่อ 5 รายใหม่ 

มีลกูค้า/ตัวแทนจําหน่ายใหม่ 3 
ราย

250,000 สํารับ

5.4 ล้านบาท

สว่นพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

เป้าคาสโิน 62
• ติดต่อ 5 รายใหม่ 
• มีลกูค้า/ตัวแทน

จําหน่ายใหม่ 3 
ราย

ปี 61 จําหน่ายไพ่
คาสโินได้ 150,000 
สํารับ คิดเป็น 
2,550,000 บาท
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แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนของต้นทุนขายของไพ่ ปี 2558 – 2561 

 
ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาองค์ประกอบโครงสร้างต้นทุนขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ไพ่ส่วนใหญ่ทั้งไพ่

ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ที่ระลึกอ่ืนๆ มีต้นทุนหลัก คือ วัตถุดิบ ส่วนไพ่ตัวเล็กมีต้นทุนหลัก คือ ค่าโสหุ้ย 
(Overhead) และวัตถุดิบ โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

ดังนั้น ศูนย์ธุรกิจไพ่ได้สรุปกลยุทธ์ SIP สําหรับปี 2563 ด้านค่าใช้จ่ายและกําหนดเป้าหมายการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงงานไพ่ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ดังนี้ 

 

 
   

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายผลิต ไพ่

*ตั :งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปใช้สตูรการปั :นสดัสว่นด้วยปริมาณการผลติ
*รายการที"ไม่ได้รวมในต้นทุนการผลติไพแ่ต่ละชนิดคือ
1.ค่าเครื"องหมายแสดงการเสยีภาษี 
2.ค่าภาษีท้องถิ"น

ต้นทุน วัตถุด ิบ

89.29
61.79

85 91.51

58 59 60 61

ต้นทุน ค่าแรง

10.7 10.23 10.43 8.85

58 59 60 61

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุน  ค่าใช้จ่ายในการผลิต

19.01 17.86
14.19 12.07

58 59 60 61

119.9
89.88

109.62112.43

58.45

58 59 60 61 62 Q2
119

90 109 112

58

0
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140

2558 2559 2560 2561 2562 Q2

ต้นทนุการผลิตไพ่รวม (หน่วย: ล้านบาท)

36.53%

34.35%

36.06%
37.44%

34.59%

2558 2559 2560 2561 2562 Q2

อตัราต้นทนุการผลิตรวมต่อรายได้รวม (ไพ่)
CAGR 58 – 61 = 0.82%

แผน การดําเนนิงาน เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลติอย่างเป็นรูปธรรม

การลดต้นทุนการ
ผลติอย่างเป็น
รูปธรรม

• ควบคุมอัตราสญูเสีย  ไพ่ตัวเลก็ <2%
 ไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ป๊อก

พลาสติก <3%
 ไพ่ป๊อกขอบทอง <4.25%

ฝ่ายผลติไพ่

การลดต้นทุนการ
ผลติ

• ลดต้นทุนการผลติไพ่  ลดสดัสว่นต้นทุนการผลติไพต่่อ
หน่วย *เป้าหมายปี 63

• ไพ่ตัวเลก็  < 21.66 บาท/หน่วย
• ไพ่ป็อกกระดาษ < 36.88 บาท/

หน่วย
• ไพ่ป็อกพลาสติก < 57.36 บาท/

หน่วย
• ไพ่ป็อกขอบทอง  < 67.57 บาท/

หน่วย

ฝ่ายผลติไพ่ ต้นทนุตอ่หน่วยปี avg. 60-
61
• ไพ่ตวัเล็ก  20 บาท/

หน่วย
• ไพ่ป็อกกระดาษ  29 

บาท/หน่วย
• ไพ่ป็อกพลาสติก 51 

บาท/หน่วย
• ไพ่ป็อกขอบทอง  56 

บาท/หน่วย

• ลดต้นทุนการผลติไพ่  สดัสว่นต้นทุนการขายและบริหาร
รวมต่อรายได้รวม ไม่เกินร้อยละ 34

ฝ่ายผลติไพ่ ผลงาน ปี 61 
= 37.44
PA62

อัตราต้นทุนต่อรายได้ 
ระดับ 3 = 36%
ระดับ 5 = 32%
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4.2.3 ด้านทุนทรัพย์ 

 ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุนทรัพย์ที่สําคัญหรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินอาคารอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ 
 ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ธุรกิจไพ่นั้น
พบว่าในปี 2561 ศูนย์ธุรกิจไพ่ มีสินทรัพย์รวมปรับลดลงจากปี 2560 ค่อนข้างมาก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ที่ ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ รวมเท่ากับ 70.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด เท่ากับร้อยละ 86.27 ของสินทรัพย์
และทุนทรัพย์รวม รองลงมา คือ สินค้าคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 20.23 อีกทั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้ สินทรัพย์
รวมของศูนย์ธุรกิจไพ่ยังคงลดลง ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบเคร่ืองจักรให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการงานที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคตได้ 
 

 
แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนของสินทรัพย์รวมของศูนย์ธุรกิจไพ่ ปี 2560 – 2562 Q2 

 
 จากการวิเคราะห์สินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ธุรกิจไพ่
สามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ได้ดังนี้ 

 

   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61

ผลงานปี 62 Q2

สินทรัพย์รวม

141.
3

101.
6

81.1
6

60 61 62 Q2

ลูกหนีก̂ารค้า

8.4 8.4 8.4

60 61 62 Q

สินค้าคงเหลือ

35.69

16.42 21.56

60 61 62 Q2

ที;ด ิน อาคาร อ ุปกรณ์

85.12 70.02
45.47

60 61 62 Q2

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน

6.57 6.79
5.72

60 61 62 Q2

91.68 76.82
51.19

60 61 62 Q2

49.5
9 24.8

2

29.9
6

60 61 62 Q2

Operational Drivers Strategic 
Improvement Plan

Inventory ratio อยู่ในกรอบ 60 
วัน ท ี;ทางโรงงานไพ่กําหนดไว้
- สินค้าสําเร็จรูปเผื;อขาย 59 วัน
- วัตถุด ิบ 26 วัน

•-

• บํารุงรักษาเครื; อ งจักรและ
อ ุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

• บํารุงรักษาเครื; อ งจักรให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประ
สิทธธ ิภาพ

• SIP: กลยุทธ์การ
การจัดการ
เครื; องจักรสําหรับ
การผลิตอย่างมี
ศักยภาพ

แผน การดําเนินงาน เป้าหมาย ผู้ ร ับผิดชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์การจัดการเครื; องจักรสําหรับการผลิตอย่างมีศักยภาพ

ร้อยละเครื; องจกัร
ท ี;พร้อมใช้งาน 

• ร้อยละของเครื"องจกัรและ
อปุกรณ์ที"พร้อมใช้งาน

 ร้อยละ 80
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 กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆสามารถนํามาสรุปเป็นยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โดยนํา
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มาประมวลร่วมกัน เพื่อทําการรวมกลุ่มกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันและจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 
 

4.2.3 กลยุทธ์ปรับปรุงประสทิธิภาพ - ศูนย์อํานวยการ 

 ปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการกําหนดกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ แยกตามศูนย์ธุรกิจ โดยในศูนย์อํานวยการ
จะมีการแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้านทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
1) ด้านค่าใช้จ่าย 

 ในปี 2561 พบว่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากับ 38.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
หน้าหรือในปี 2560 ที่เท่ากับ 49.21 ล้านบาท 
 อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับต้นทุนขายต่อรายได้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ของโรงงาน
ไพ่มีสัดส่วนที่สูงมากข้ึนจากรายได้ที่ลดลง โดยในปี 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้เท่ากับ
ร้อยละ 8.85 ซ่ึงลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 15.13 และต่ําสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
 

 
แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2558 – 2562 Q2 

 
โดยค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารในป ี2561 ประกอบด้วย 
• เงินเดือนและสวัสดิการ/ผลตอบแทน ในปี 2561 มีมูลค่า 16.11 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 41.45 ของ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม)  
• ค่าจ้างที่ปรึกษา ในปี 2561 มีมูลค่า 2.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.63 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารรวม)  

ต้นทุน (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร )

43.95 40.34 49.21 38.78
23.81

58 59 60 61 62 Q2

17.47 18.26 19.27 16.11
7.73

58 59 60 61 62 Q2
เงินเด ือนสวัสด ิการ /ผลตอบแทน

11.72
8.41

15.42

2.96
7.83

58 59 60 61 62 Q2

ค่าจ้างที;ปรึกษา

3.9

1.69 1.72 2.28
0.82

58 59 60 61 62 Q2

ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัย์

11.07 11.98 12.76 17.42

7.3

58 59 60 61 62 Q2

อื;นๆ  (ค่าไฟ ค่าสอบบัญชี )

44 40
49

39 28
0

10

20

30

40

50

60

70

80

2558 2559 2560 2561 2562 Q2

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หน่วย: ล้านบาท)

11.60%

13.54%

15.13%

8.85%

11.16%

2558 2559 2560 2561 2562 Q2

อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม

CAGR 57 – 61 = -8.62%
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• ค่าซ่อมและปรับปรุงสินทรัพย์ 2561 มีมูลค่า 2.28 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารรวม)  

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าสอบบัญชี ในปี 2561 มีมูลค่า (คิดเป็นร้อยละ 44.92 ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารรวม)  

 
 โรงงานไพ่จึงได้วางแผนการดําเนินงานด้านการบริหารค่าใช้จ่าย โดยให้มีการบริหารต้นทุนผลิตจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ประกอบกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการดําเนินงาน 

ดังนั้น ศูนย์อํานวยการได้สรุปกลยุทธ์ SIP สําหรับปี 2563 ด้านค่าใช้จ่ายและกําหนดเป้าหมายการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงงานไพ่ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ดังนี้ 

 

 
 

2) ด้านทุนทรัพย์ 

 ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุนทรัพย์ที่สําคัญหรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงินเงินลงทุนชั่วคราวที่ดินอาคารอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือ 
 ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการนั้น
พบว่าในปี 2561 ศูนย์อํานวยการ มีสินทรัพย์รวมปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ค่อนข้างมากโดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ที่ 
เงินสด เงินฝากสถาบันฯ รวมเท่ากับ 265.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับร้อยละ 51.15 ของ
สินทรัพย์และทุนทรัพย์รวม รองลงมา คือ เงินลงทุนชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 39.82 อีกทั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
นี้ สินทรัพย์รวมของศูนย์อํานวยการยังคงเพิ่มข้ึน 

 

แผน การดําเนนิงาน เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์บริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธ ิภาพ

บริหารสัญญาให้สทิธ ิ
อ ย่างมีประสทิธ ิภาพ

• บริหารการใช้ค่าใช้จา่ยใน
การขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต่อรายได้ ไม่เกิน 10.50%

ฝ่ายอํานวยการ ผลงานปี 61 
= 8.85%
เป้า 62 
ระดับ 3 = 12%
ระดับ 5 = 10%

8.7 11.11 11.11

60 61 62 Q2

สินทรัพย์รวม สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน

11.03
18.7 16.02

60 61 62 Q2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที;ด ิน อาคาร อ ุปกรณ์ - สุทธ ิ

451.46

518.21 539.36

60 61 62 Q2

19.73
28.82 27.13

60 61 62 Q2
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แผนภาพ แสดงปัจจัยขับเคลื่อนของสินทรัพย์รวมของศูนย์อํานวยการ ปี 2560 – 2562 Q2 

 จากการวิเคราะห์สินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการ
สามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ได้ดังนี้ 

 
 

 กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆสามารถนํามาสรุปเป็นยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โดยนํา
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มาประมวลร่วมกันเพื่อทําการรวมกลุ่มกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกัน และจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

   ผลงานปี 60
   ผลงานปี 61

ผลงานปี 62 Q2

117.8
9

265.0
9

167.4
4

60 61 62 Q2

สินทรัพย์รวม

451.4
6

518.2
1

539.3
6

60 61 62 Q2

เงินลงทุนชั;วคราว

295.57
206.33

295.5
3

60 61 62 Q2

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด เงินฝากสถาบัน

15.9
7 8.94

18.5

6

60 61 62 Q2

สินค้าคงเหลือ

431.7
3

488.3
9

512.4
3

60 61 62 Q2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

19.7
3

28.8
2

27.1
3

60 61

Operational Drivers Strategic 
Improvement Plan

• บริหารเงินสด ตามกรอบที;
สบน. อนุญาตให้โรงงานไพ่
ลงทุนได้  (ต ั�วเงินคลังหรือ
พันธบัตรระยะยาว อายุไม่
เกิน 1 ปี)

•  มีการต ิดตามประเมินผลการ
บริหารสินทรัพย์เงินสด ใน 
BSC โดยกําหนดเป้าหมาย = 
ค่าเฉลี;ยผลตอบแทนจากต ั�ว
เงินคลัง อายุ 6 เด ือน

• -

แผน การดําเนินงาน เป้าหมาย ผู้ ร ับผิดชอบ หมายเหตุ

SIP: กลยุทธ์ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าการดําเนินงานท ี;สําคัญของโรงงานไพ่

ศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) 
ของโครงการลงท ุน

• จดัทําผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ของ
โครงการลงทนุ ครบถ้วนทกุ
โครงการ ตามแผน

ร้อยละ 100

เพิ;มศักยภาพการจ้าง
งานท ี;ปรึกษาภายนอก

• จดัทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานทกุโครงการ 
(ความสําเร็จของโครงการ 
และการนําผลการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ในโรงงานไพ่)

จดัทํารายงานแล้วเสร็จ ครบถ้วน
ทกุโครงการ

* EP Driver ด้านเงินสดและเงินลงทุน มีการวดัอัตราผลตอบแทน ใน BSC
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บทที่ 5: การทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ตามแนวคิด EVM ประจําปี 2562 
 

ในเนื้อหาบทนี้ จะเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์บริบทแวดล้อม และบทวิเคราะห์ SWOT Matrix มา
พิจารณากลั่นกรองและจัดทําให้ได้เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ของโรงงานไพ่ ที่ทบทวนตามแนวคิด EVM ประจําปี 2562 

การทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ตามแนวคิด EVM ประจําปี 2562 เพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ
โรงงานไพ่ ปี 2561-2564 นี้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาร่วมกันจากการเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2562 ระหว่างคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้อํานวยการ คณะกรรมการกําหนดทิศทาง 
(Steering Committee) คณะทํางาน EVM และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีข้ันตอนใน
การดําเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการและระยะเวลาในการดําเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2562 

  

 

 

 

 

 

 

เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

29 เม.ย. 62
•อบรม เรื; องแนวทางการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ตามแนวคิด EVM

ศึกษาวิเคราะห์
บริบทแวดล้อม

ทบทวน
ยุทธศาสตร์

(Strategy Review)

พิจารณา
ยุทธศาสตร์

BSC

Action Plan

4 ก.ค. 61
•งานเสวนาเพ ื;อทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร 

– คณะกก. + คณะผู้บริหารโรงงานไพ่

1 ก.ค. 62
•สรุปยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ร่วมกับ

คณะ Steering (ครั ^งท ี;  1)

23 ก.ค. 62
•นําเสนอคณะกรรมการพ ิจารณา

ก.ค. 62
สรุปยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM 
ร่วมกับคณะทํางาน (ครั ^งท ี;  2) และ
จัดท ําแผนปฏิบัต ิการ  2563
ถ่ายทอด BSC สู่แต่ละส่วนงาน

6 มิ.ย. 62
•อบรม เรื; องการเตรียมความพร้อมในการแยกศูนย์ธ ุรกิจ ของโรงงานไพ่

6 มิ.ย. 62
•ระดมสมอง เพ ื;อทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ร่ วมกับคณะทํางาน EVM
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 โดยมีตารางระยะเวลาในการดาํเนินงานทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจาํปี 2562 ดังนี ้

วันท่ี กิจกรรม 

วันท่ี 29 เมษายน 2562 การอบรม เรื่องแนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 การอบรม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแยกศูนย์ธุรกิจ ของโรงงานไพ่ 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 การประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนบริบทท่ีสําคัญ ของ โรงงานไพ่ในปัจจุบัน และระดมสมอง

เพ่ือพิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ร่วมกับผู้บริหาร และ
คณะทํางาน EVM ของ โรงงานไพ่ 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 การประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปยุทธศาสตร์ ของ โรงงานไพ่ในปัจจุบันตามแนวคิด EVM 
ร่วมกับผู้บริหาร และคณะทํางาน EVM ของ โรงงานไพ่และแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2562 
ร่วมกับคณะกรรมการกําหนดทิศทาง (Steering Committee) (ครั้งท่ี 1) 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2561ร่วมกับ
คณะกรรมการโรงงานไพ่ และคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงงานไพ่ท่ีเก่ียวข้อง 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 การประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปยุทธศาสตร์ ของ โรงงานไพ่ในปัจจุบัน ตามแนวคิด EVM 
ร่วมกับผู้บริหาร และคณะทํางาน EVM ของ โรงงานไพ่ พร้อมจัดทํา Balanced 
Scorecard ระดับองค์กร (ครั้งท่ี 2) 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนวิสาหกิจตาม
แนวคิด EVM ประจําปี 2562 

วันท่ี 24 มีนาคม 2563 นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนวิสาหกิจ ต้น
ปี ประจําปี 2563 เพ่ือทบทวนกรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ท่ีเปลี่ยนไป และสอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
ดําเนินงานของโรงงานไพ่ ประจําปี 2563 

 
 
5.1 ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2562) 
 

การทบทวนแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่ ประจําปี 2561 -2564 ในคราวนี้ เป็นการทบทวนรายงานฉบับที่
โรงงานไพ่ได้ทบทวนล่าสุด เม่ือปี 2562 ที่ผ่านมา โดยทบทวนความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ที่ใช้และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลดําเนินงานของโรงงานไพ่ ประจําปี 2563 ควบคู่ไปกับการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์กรที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือในอีกทาง
หนึ่ง คือ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ใหม่ที่มีความสําคัญต่อการวางรากฐานและพัฒนากระบวนการทํางานและเพิ่มศักยภาพ
ของโรงงานไพ่ให้พร้อมต่อการแข่งขันทั้งในธุรกิจไพ่และธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอันจะได้นํามากําหนด
แนวทางในการดําเนินงานในภายภาคหน้าต่อไป 

โดยการทบทวนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM สําหรับ 2563 ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรงงานไพ่ เม่ือวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2561 – 2564 (สําหรับ ปี 2563) 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 สําหรับปี 2563 นี้ เป็นการทบทวนเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นําด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส” 

 

โรงงานไพ่ยังคงวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร ในการเป็นผู้นําด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วย
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีการทบทวนและปรับพันธกิจให้มีความชัดเจนในการรองรับทิศ
ทางการดําเนินงานเชิงนโยบายตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ 
 

พันธกิจ 1) ผลิตและจัดหาเคร่ืองหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้
ของกรมสรรพสามิต 

2) ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
3) ครอบครองตลาดไพ่ในประเทศทั้งหมดและขยายสู่ธุรกิจไพ่คาสิโนในภูมิภาค 
4) บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
5) ผสมผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

 
โดยในภาพรวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ในระยะ 4 ปีข้างหน้า กําหนดข้ึนเพื่อเป็นทิศทาง

ของกรอบยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2561 – 2564 ประกอบด้วย 5 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สําหรับ แผนวิสาหกิจ ประจําปี 2561 - 2564 
o เพิ่มความสามารถการแข่งขันและให้บริการสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลงเพื่อสนับสนนุการจดัเก็บรายได้

ภาครัฐ 
o บริหารสัญญาสัมปทานอยา่งมีประสิทธิภาพและควบคุมตลาดธรุกิจไพ่ในประเทศอย่างเหมาะสม 
o บริหารองค์กรตามรูปแบบศูนยธ์ุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
o บริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
o สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดา้นการพัฒนาร่วมกัน 

 
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 (สําหรับ ปี 2563) เป็นดังแผนภาพต่อไปนี ้
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ศนูย์ Security Printing & Solutions ศนูย์ธ ุรกจิไพ่ ศนูย์อาํนวยการ

ทิศทางการพฒันาของโรงงานไพ่และศูนย์ธุรกิจ ปี 2563 - 2568

• ปี 63 เพิ;มศักยภาพการพิมพ์
สแตมป์สรรพสามิตชนิดใหม่ 
ได้แ ก่ สแตมป์ยาสูบ Cigarette
และสแตมป์สุรา (นําเข้า)

• สามารถพิมพ์สแตมป์สรรพสามิต
ได้ท ุกประเภท ภายในปี 2564

o เพิ;มศักยภาพการพิมพ์สแตมป์
สรรพสามิต

o สร้างรายได้จากการพิมพ์สแตมป์
สรรพสามิตอย่างต่อเนื; อง

ปี 63 99.67 ลบ.

ปี 64 – ปี 68 462 ลบ. / ปี

o รักษารายได้จากสัญญาให้สิทธ ิ

ปี 63 329 ลบ.

ปี 64 – ปี 68 เติบโตปีละ 4%

o ขยายตลาดไพ่นอกสัมปทานสู่
กลุ่ มเป้าหมายตลาดคาสิโนใน
ประเทศเพื;อนบ้าน

o จัดท ําสัญญาให้สิทธ ิต่อเนื; อง ในปี 
2563

o บริหารและติดตามโครงการลงทนุ 
เพื;อรองรับการเติบโตของศูนย์
ธ ุรกิจงานพิมพ์ และศูนย์ธ ุรกิจไพ่

o ยกระดับประสิทธ ิภาพด้าน
การตลาดและการขาย รองรับการ
ขยายธุรกิจขององค์กร

o บริหารต้นท ุนได้อย่างมี
ประสิทธ ิภาพ – จัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และบริหาร
จัดการได้

o พัฒนาท ุนมนุษย์รองรับการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  และ
ให้สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ได้อย่างเหมาะสม

ปี 63 200,000 สํารับ

o งานพิมพ์ท ั;วไป – ใช้ประโยชน์จาก
สิทธ ิพิเศษการเป็นโรงพิมพ์ของรัฐ 
และผลิตโดยใช้ capacity ท ี;เหลือ



 

 

หมายเหต ุ:  P = Print, C = Card, O = Operation, S = Synergy

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 

peration, S = Synergy 
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พัฒนาศักยภาพการตลาดและการขายผ่านสารสนเทศ – ปรับปรุง e-Commerce สําหรับค ู่ค้า

ขยาย/เพ ิ;มช่องทางการจําหน่ายไพ่นอกสัมปทาน – หาตัวแทนจําหน่ายเพ ิ;ม, หาช่องทางการจําหน่ายอ ื;น

กิจกรรมการบริหารต้นทุน

ศ ึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี;ยวเนื;อง ที;ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคาสิโน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ ื;อเ ข้าร่วมงานแสดงสินค้าคาสิโนระด ับนานาชาตใินระยะถัดไป
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การนําระบบการบริการจัดการเพ ื;อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ทั;วทัง̂องค์กร

โครงการดําเนินงานเพื"อเพิ"มประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

กิจกรรมส่งเสริมการปราบปรามไพ่ลักลอบ

ทบทวนคู่มือการปฏิบัต ิงาน และปรับปรุงกระบวนการ
เพ ื;อ เพ ิ;มประสิทธ ิภาพการแข่งขัน

พ ัฒนาสินค้าไพ่ ร่วมกับผู้รับสัมปทาน 
เพ ื;อตอบสนองความต้องการของตลาด

โครงการจัดทําแผนวิสาหกิจระยะยาว 
(องค์กร, บุคลากร, สารสนเทศ)

- เครื�องพิมพ์นูน -
ร ับงานพ ิมพ์  สแตมป์ส ุราและยาส ูบแบบให ม่

จัดทําค ู่ม ือการคํานวณต้นทุนกระบวนการ
ผลิต แยกตามศูนย์ธ ุรกิจ รายกิจกรรม

ประเมินสมรรถนะในการขับเคลื;อน
ยุทธศาสตร์เพ ื;อวางแผนพัฒนาบุคลากร 

ด ําเนินงานตามแผน Digital Transformation

ด ําเนินงานตามแผน โครงการงานจ้างที;ปรึกษาสํารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกระบบ และงานออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อม
ทัง̂ศ ึกษาแนวทางการลงทุนที; เหมาะสมสําหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กร บริหารทุนมนุษย์อ ย่างยั;งยืน
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กรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
(ทบทวนปี 2562 เพ่ือใช้ในปี 2563) 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นําด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1.ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

2.ด้านความมัน่คง 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฯ 

 
5.สร้างเสรมิความมัน่คง      

แห่งชาติฯ 
 

1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

6.การบริหารจัดการภาครัฐป้องกนัการทจุรติ 
9.การพัฒนาภาคเมอืงและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10.ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

เป้าหมายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปี 2560 – 2564 
2. บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องประเทศ 
1. กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ

ให้ชัดเจน เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ชาติ  

3.เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพ่ือความย่ังยืนในระยะ
ยาว 

4. สนับสนนุการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
Thailand 4.0 และแผน DE 

5. ส่งเสรมิระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
บทบาท/เป้าหมาย 

1. มีบทบาทและทิศทางการดําเนนิงานชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
2. ดําเนินงานตามบทบาทและทิศทางที่กําหนดได้ครบถ้วน 

การลงทุน 
1. มีแผนการลงทนุที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรฐัวิสาหกจิระยะ 5 ปี 
2. มีแหล่งเงินทีเ่หมาะสมครบถ้วนทกุโครงการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพและ

พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน 

ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการท่ีดี 
1. มีระบบการบริหารจัดการองค์กรทีม่ีธรรมภิบาล 
2. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 

ฐานะการเงินท่ีม่ันคง 
1. มีฐานะทางการเงินทีแ่ข็งแกร่งในระยะกลางและระยะยาว 
2. มีกลไลที่สนับสนนุทางการเงินแกร่ฐัวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (2560 - 2564) 
1.บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมเีสถียรภาพ 
4.ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรมเพ่ือไปสู่การปฏิบัติ 

3.บริหารองค์กร  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

พันธกิจโรงงานไพ่ 
1.ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บ

ภาษีทุกประเภท เพ่ือรองรับการจัดเก็บ
รายได้ของกรมสรรพสามิต 

2. ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพ่ือการ
จัดเก็บรายได้ แก่หน่วยงานภาครัฐ 

3. ครอบครองตลาดไพ่ 
   ในประเทศทั้งหมด และ

ขยายสู่ธุรกิจไพ่คาสิโนใน
ภูมิภาค 

4. บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ด ี

ยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ 
1.ยกบทบาทสู่ Operator ในธรุกจิ 

งานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และมุ่ง
สนับสนุนงานบรกิารจัดเก็บรายได้ภาครฐั  

2.บริหารตลาดไพ่ในประเทศ 
ในฐานะ Regulator ของรัฐ  

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.บริหารทรัพยากรองค์กร 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

4.จัดการความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิต
แสตมป์สรรพสามิต รองรับความต้องการ
ท้ังหมดของกรมสรรพสามิต  
กลยุทธ์ 1.1.1 มีศักยภาพและความสามารถ
ในการผลิต (Capacity) ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการแสตมป์สรรพสามิตของกรมฯ 
กลยุทธ์ 1.1.2 บริหารแผนการลงทนุเพ่ือ
ขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ 1.1.3 สร้างความร่วมมอืกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตแสตมป์ร่วมกัน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2 พัฒนานวัตกรรมสู่
ธุรกิจ Digital Printing Solution 
กลยุทธ์ 1.2.1 บริหารธุรกิจสแตมป์
สรรพสามติรูปแบบใหม ่
กลยุทธ ์1.2.2 พัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความ
ปลอดภัยการจัดเก็บรายได้ภาครฐั 
เป้าประสงค์ 1.3 ให้บริการงานพิมพ์แก่
หน่วยงานภาครัฐ 
กลยุทธ์ 1.3.1 ประชาสัมพันธ์ และใช้
ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วน
ราชการ และรฐัวิสาหกิจ 
กลยุทธ์ 1.3.2 ปรับปรุงกระบวนการ และ
บริหารต้นทุนการผลิตส่ิงพิมพ์ให้สามารถ
แข่งขนักับหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนได้ 

เป้าประสงค์ท่ี 2.1 รักษา
ผลประโยชน์จากธุรกิจไพ่
อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ 2.1.1 ศึกษา ทบทวน 
รูปแบบและการบริหารสัญญา
ให้สิทธิให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 2.1.2 สร้างความ
ร่วมมอืในการต่อต้านกดีกนั
การจาํหน่ายและการใช้ไพ่
ลักลอบ 
กลยุทธ์ 2.1.3 ร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือขยายตลาด 
เป้าประสงค์ท่ี 2.2 มุ่งทํา
ตลาดไพ่สู่ต่างประเทศ 
(คาสิโนเอเชีย) 
กลยุทธ์ 2.2.1 ขยายช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้า/ตัวแทน 
กลยุทธ์ 2.2.2 พัฒนาคุณภาพ
ด้านความปลอดภัยของไพ่ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 สนับสนุนการ
บริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์3.1.1 ปรับโครงสร้าง และ
รูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนนุ
การดําเนนิงานตามศูนย์ธรุกจิ 
กลยุทธ์ 3.1.2 จัดทําระบบการเก็บ
ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ 3.1.3 บริหารต้นทุนการผลิต
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เป้าประสง์ท่ี 3.2 บริหารทุนมนุษย์
และทรัพยากรขององค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
กลยุทธ์ 3.2.1 บริหารและพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงตามยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม ่
กลยุทธ์ 3.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้สินทรัพย์และพ้ืนที่ในกระบวนการ
ผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร 
กลยุทธ์ 3.2.3 ปรับปรุงกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั  
 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 ยกระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่คู่ค้า  
กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนา Portal website 
เพ่ือการบรกิารและประชาสัมพันธ ์
เป้าประสงค์ท่ี 4.2 ดําเนินธุรกิจท่ีผสานไป
กับการตอบแทนกลับสู่สังคม 
กลยุทธ์ 4.2.1 นําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการสนับสนนุกจิกรรมเชิงสังคม 
กลยุทธ์ 4.2.2 ส่ือสารภาพลักษณ์อย่าง
เหมาะสม 
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เม่ือพิจารณาจัดกลุ่มและสังเคราะห์บริบทแวดล้อมที่สําคัญด้วยเคร่ืองมือ SWOT Matrix แล้ว พบว่า
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่จะมีทั้งหมด ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ย่อย 
(กลยุทธ์) ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกบทบาทสู่ Operator  ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุน   
งานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกบทบาทสู่ Operator  ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  
และมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  

เป้าหมาย 

1) โรงงานไพ่สามารถผลิตแสตมป์สรรพสามติได้ทุกประเภท เพ่ือรองรับความ
ต้องการงานพิมพ์ ของ กรมสรรพสามิต ภายในปี 2564 

2) โรงงานไพ่มีการพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solutions และเร่ง
ดําเนินงานเชิงรุกในธุรกิจแสตมป์สรรพสามติรูปแบบใหม่ตามนโยบายของกรม
สรรพสามติ 

3) โรงงานไพ่สามารถขยายการให้บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานรัฐภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลผลิต / ผลลัพท์ 
P.1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตแสตมป์
สรรพสามิต รองรับความต้องการ
ท้ังหมดของกรมสรรพสามิต 
 

- มีศักยภาพและความสามารถในการ
ผลิต (Capacity) ท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของกรมสรรพสามิต 

- บริหารแผนการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ
อย่างเหมาะสม 

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือใช้เทคโนโลยีการผลิต
แสตมป์ร่วมกัน 

- รายได้จากงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

- จํานวนสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ (สแตมป์
สรรพสามิต) เพ่ิมข้ึนทุกปี 

- อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้
สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 48 

- อัตราสูญเสียของผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ 
ปลอดการปลอมแปลง ไม่เกินร้อยละ 
2.95 

P.2 การพัฒนานวัตกรรมสู่ ธุ รกิ จ 
Digital Printing Solutions 

- การมีความพร้อมในการให้บริการ
ธุรกิจแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ 

- พัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความ
ปลอดภัยการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 

- ระดับความสําเร็จการศึกษาความ
เป็นไปได้ และการเตรียมความพร้อม
ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แสตมป์
สรรพสามิตรูปแบบใหม่ 

 
P.3  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน พิ ม พ์ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐ 

- ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จาก
สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

- ปรับปรุงกระบวนการและบริหาร
ต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ให้สามารถ
แข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนอ่ืนได้ 

- เพ่ิมความสามารถในการพิมพ์และรับ
งานสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ  

- มีลูกค้าสิ่งพิมพ์ภาครัฐรายใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การยกบทบาทสู่ Operator  ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุน

งานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐให้ความสําคัญต่อการขยายสู่ธุรกิจใหม่ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
(Growth Strategy)ไปพร้อมๆ กับเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและขยายฐานลูกค้างานพิมพ์รับจ้างทั่วไปแก่
หน่วยงานภาครัฐ ในขณะเดียวกัน ยังให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีดิจิตัลและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อเป็นการวางรากฐานไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) ขององค์กร 
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โดยในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การยกบทบาทสู่ Operator  ในธุรกิจงานพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

P.1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตแสตมป์สรรพสามิต รองรับความต้องการทั้งหมดของกรมสรรพสามิต 

 เป็นการขยายธุรกิจใหม่ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth 
Strategy) นี้ จะให้ความสําคัญกับความสามารถในการดําเนินงานผลิตแสตมป์สรรพสามิต เพื่อรองรับความต้องการ
งานแสตมป์ของกรมสรรพสามิตเป็นหลัก โดยกําหนดเป้าหมายให้มีการจัดทําแผนการลงทุนที่เหมาะสม ในการจัดหา
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการผลิต และมีความสามารถในการผลิต (Capacity) แสตมป์
สรรพสามิตรูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของกรมสรรพสามิต  

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
- มีศักยภาพและความสามารถในการผลิต (Capacity) ที่เพียงพอต่อความต้องการของกรม

สรรพสามิต 
- บริหารแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม 
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตแสตมป์ร่วมกัน1.2 กลยุทธ์การ

บริหารระบบสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

P.2 การพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solutions 

โรงงานไพ่ กําหนดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพและขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ทั่วไปและแสตมป์สรรพสามิต ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ
โรงงานไพ่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม โรงงานไพ่ยังได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาต่อยอดด้วยการนําเทคโนโลยีดิ
จิตัลและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovated Product) เพื่อก้าวสู่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคตที่ขยายตัวสู่ธุรกิจ Digital Printing Solutions อันเป็นการวางรากฐานไปสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) ขององค์กร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้ให้นโยบายในการพัฒนา Digital Printing Solutions โดยให้โรงงานไพ่เร่ง
ดําเนินงานเชิงรุก เพื่อให้บริการธุรกิจแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ ของ กรมสรรพสามิต ที่กําลังจัดให้มีในปี 2563 

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ได้แก่  
- การมีความพร้อมในการให้บริการธุรกิจแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ 
- พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยการจัดเก็บรายได้

ภาครัฐ 
 

P.3 การให้บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากการขยายธุรกิจใหม่ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง การเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth 
Strategy) จากศูนย์ธุรกิจสิ่งพิมพ์นี้ ยังให้ความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพและขยายฐานลูกค้างานพิมพ์รับจ้างทั่วไป
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่สังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ อาศัยความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ที่กําหนดให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีโรงพิมพ์อยู่ในความควบคุมดูแลต้องจ้าง
โรงพิมพ์ของตนเองก่อน 
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กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
- ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
- ปรับปรุงกระบวนการและบริหารต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนอ่ืนได้ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การบริหารตลาดไพ่ในประเทศในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหารตลาดไพ่ในประเทศในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1) โรงงานไพ่ครอบครองธุรกิจและสนับสนุนการควบคุมตลาดไพ่ในประเทศของรัฐ
ได้อย่างเหมาะสม 

2) โรงงานไพ่สามารถบริหารสญัญาให้สิทธิได้อยา่งต่อเน่ือง โดยตั้งเป้าหมายการ
สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนปีละ ประมาณ ร้อยละ 4 

3) โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดไพ่สู่ต่างประเทศ (คาสโินในประเทศเพ่ือนบ้าน) ได ้
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลผลิต / ผลลัพท์ 

C.1 การรักษาผลประโยชน์จากธุรกิจ
ไพ่อย่างเหมาะสม 

- ศึกษาทบทวนรูปแบบและการบริหาร
สัญญาให้สิทธิให้มีประสิทธิภาพ 

- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีด
กันการจําหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ 

- ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับผู้รับ
ผลประโยชน์หรือสัญญาให้สิทธิเพ่ือ
ขยายตลาด 

- ความสําเร็จของโครงการสรรหาผู้รับ
ประโยชน์ในการจําหน่ายไพ่ 

- มูลค่าข้ันต่ําต่อการซ้ือไพ่ในระบบ
สัญญาให้สิทธิฉบับใหม่ (300 ล้าน
บาท) 

- รายได้จากการขายไพ่สัมปทานข้ันต่ํา 
26 ล้านบาทต่อเดือน     

C.2 การมุ่งทําการตลาดไพ่สู่
ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย) 

- ขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า/
ตัวแทน 

- พัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัย
ของไพ่ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ 

- จํานวนสํารับของไพ่นอกสัญญาให้
สิทธิท่ีจําหน่ายได้เพ่ิมข้ึน 

- ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ล ง พ้ื น ท่ี
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร 
และผลิตภัณฑ์  

- มีสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ตาม
เป้าหมาย  

 
ยุทธศาสตร์การบริหารตลาดไพ่ในประเทศในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญ

ต่อการสนับสนุนการควบคุมตลาดไพ่ในประเทศและรักษาผลประโยชน์จากธุรกิจไพ่ผ่านสัญญาการให้สิทธิที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงการสร้างการเติบโตจากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) ด้านทําเลที่ตั้ง
ในการขยายตลาดไพ่ส่งออกสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน 

 

โดยในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารตลาดไพ่ในประเทศในฐานะ 
Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

C.1 การรักษาผลประโยชน์จากธุรกิจไพ่อย่างเหมาะสม 

การดําเนินธุรกิจไพ่ในประเทศนั้นโรงงานไพ่ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการควบคุมตลาดไพ่ในประเทศ
ตามนโยบายของรัฐ โดยโรงงานไพ่ดําเนินการผลิตการนําเข้าและการจําหน่ายไพ่ตามข้อกําหนดในพ.ร.บ. สรรพสามิต
พ.ศ. 2560 เป็นกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนในด้านแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งยังบริหารสัญญาให้สิทธิที่เหมาะสม 
เพื่อรักษาผลประโยชน์จากธุรกิจไพ่ของรัฐ 
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กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
- ศึกษาทบทวนรูปแบบและการบริหารสัญญาให้สิทธิให้มีประสิทธิภาพ 
- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีดกันการจําหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ 
- ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้รับผลประโยชน์หรือสัญญาให้สิทธิเพื่อขยายตลาด 

 
C.2 การมุ่งทําการตลาดไพ่สู่ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย) 

นอกจากการครอบครองตลาดไพ่ในประเทศผ่านการบริหารสัญญาให้สิทธิที่เหมาะสมแล้ว โรงงานไพ่ยัง
เล็งเห็นความจําเป็นในการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดและการจําหน่ายไพ่ส่งออกสู่ต่างประเทศ โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายสําคัญ คือ กลุ่มคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยโรงงานไพ่ควรมีแผนการพัฒนาศักยภาพการจําหน่าย
ไพ่ด้วยตนเอง ควบคู่กับกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อการดําเนินธุรกิจ
และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจไพ่ส่งออกในอนาคต 

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
- ขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า/ตัวแทน 
- พัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยของไพ่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารทรัพยากรองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารทรัพยากรองค์กรเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เป้าหมาย 
1) โรงงานไพ่สามารถบริหารองค์กรในรูปแบบของศูนย์ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
2) โรงงานไพ่บริหารทรัพยากรองค์กร อันได้แก่ ทรัพยากรบุคคล สนิทรัพย์ และ

พ้ืนท่ี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุต่อองค์กร 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลผลิต / ผลลัพท์ 

O.1 การสนับสนุนการบริหารจัดการ
ศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับโครงสร้ าง และรูปแบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ 

- จัดทําระบบการเก็บข้อมูลต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ 

- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร 

- ความสําเร็จของโครงการสรรหาผู้รับ
ประโยชน์ในการจําหน่ายไพ่ 

- มูลค่าข้ันต่ําต่อการซ้ือไพ่ในระบบ
สัญญาให้สิทธิฉบับใหม่ (300 ล้าน
บาท) 

- รายได้จากการขายไพ่สัมปทานข้ันต่ํา 
26 ล้านบาทต่อเดือน 

- อัตราต้นทุนการผลิตไพ่ต่อรายได้ไพ่ 
ไม่เกิน ร้อยละ 34 ต่อปี 

- ควบคุมอัตราสูญเสียของผลิตภัณฑ์ไพ่
แต่ละประเภทได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

O.2 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด 

- บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม
ยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และ
พ้ืนท่ีในกระบวนการผลิตรองรับการ
ขยายธุรกิจขององค์กร 

- ปรับปรุงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- ระดับความสําเร็จการศึกษาความ
เป็นไปได้ และการเตรียมความพร้อม
ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แสตมป์
สรรพสามิตรูปแบบใหม่ 
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นอกจากยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของโรงงานไพ่ ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ข้างต้นแล้ว โรงงานไพ่ได้
กําหนดกลยุทธ์สนับสนุน (Supporting Activities Strategy) เพื่อสนับสนุนการรองรับการดําเนินธุรกิจและกิจกรรม
ภายในอย่างเหมาะสม เนื่องจากโรงงานไพ่ตระหนักว่าการวางรากฐานและพัฒนากระบวนการภายในเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และการยกระดับศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ในอนาคตนั้น โรงงานไพ่ควรมีการกําหนดกลยุทธ์รองรับการบริหารจัดการภายใน
เพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานทั้งสองธุรกิจหลัก ในการนี้ โรงงานไพ่จึงทบทวนและสร้างกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ 
Supporting Activities Strategy ข้ึนมาเป็น “ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

โดยในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

O.1 การสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงงานไพ่เร่ิมกําหนดศูนย์ธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยจัดศูนย์ธุรกิจในรูปแบบของการแบ่ง
โครงสร้างงานองค์กรตามรายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ ทั้ง 2 ธุรกิจของโรงงานไพ่ทั้งนี้ จากมติที่
ประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาการกําหนดศูนย์ธุรกิจของโรงงานไพ่กรม
สรรพสามิตโดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การแบ่งศูนย์ธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กรและ
กําหนดการแบ่งศูนย์ธุรกิจของโรงงานไพ่เป็นศูนย์ธุรกิจหลักทั้งหมด 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์ธุรกิจSPS 
พร้อมกําหนดศูนย์สนับสนุน อีก 1 ศูนย์ 

การดําเนินธุรกิจ ของ ทั้ง 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ธุรกิจไพ่ และศูนย์ธุรกิจSPS นั้น มีความแตกต่างกันไปตาม
บริบทแวดล้อมและสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โรงงานไพ่จึงจําเป็นต้องกําหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจทั้ง 2 ศูนย์ธุรกิจดังกล่าว อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
- ปรับโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ 
- จัดทําระบบการเก็บข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

O.2 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์และทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

โรงงานไพ่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรองค์กร โดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กร และการจัดการสินทรัพย์อันเป็นทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมขององค์กร อาทิ เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนสนเทศ และการจัดการพื้นที่ในสายการผลิต ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานไพ่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่รองรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับการผสานการบริหาร
เทคโนโลยีและบุคลากรเข้าด้วยกันเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยรวมของโรงงานไพ่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
- บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และพื้นที่ในกระบวนการผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร 
- ปรับปรุงกระบวนการที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

เป้าหมาย 
1) โรงงานไพ่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการให้บริการแก่คู่ค้า/ลูกค้าได้

อย่างเหมาะสม 
2) โรงงานไพ่มีกิจกรรมการตอบแทนกลับสู่สังคมอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ผลผลิต / ผลลัพท์ 
S.1 การยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่คู่ค้า 

- พัฒนาการให้บริการคู่ค้า/ลูกค้า ผ่าน
การพัฒนาปรับปรัง Portal Website 

- ประหยัดเวลาและงบประมาณในการ
ทําการตลาดมากข้ึน (Offline -> 
Online) 

S.2 การดําเนินธุรกิจท่ีผสานไปกบัการ
ตอบแทนกลับสู่สังคม 

- นํ า เ สนอ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แล ะบริ ก า ร
สนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม 

- สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม 

- ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
เ พ่ือสร้างประสิท ธิภาพเ ชิง นิ เวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

- มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ไพ่ผิด
กฎหมายและนําเสนอผ่าน Social 
Media อย่างเหมาะสม 

 
โรงงานไพ่กําหนดยุทธศาสตร์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นไปที่การสร้างความ

ร่วมมือระหว่างโรงงานไพ่และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบของการต่อยอดองค์ความรู้
ระหว่างกันและกันหรือเรียกว่ายุทธศาสตร์การผนึกกําลัง (Cross Synergy Strategy) และการศึกษาการพัฒนา
องค์กร กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่มีความชํานาญเฉพาะอ่ืนๆนอกจากนี้ โรงงานไพ่ยังตระหนักถึง
การจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลักดันการสร้างการเจริญเติบตาทางธุรกิจบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  

โดยในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

S.1 การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่คู่ค้า 

โรงงานไพ่ให้ความสําคัญกับการยกระดับการให้บริการแก่คู่ค้า ทั้งหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างประสบการณ์ ในกระบวนการสั่งสินค้า 

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
- พัฒนาการให้บริการคู่ค้า/ลูกค้า ผ่านการพัฒนาปรับปรัง Portal Website 

 

S.2 การดําเนินธุรกิจที่ผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคม 

โรงงานไพ่ตระหนักถึงความสําคัญของการตอบแทนกลับสู่สังคม (Corporate Social Responsibilities: 
CSR) โดยมุ่งหมายให้องค์กรสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและการจัดให้มี
กิจกรรมการตอบแทนกลับสู่สังคม เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยรวมไปถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรงงานไพ่ออกสู่ภายนอกอย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  

- นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม 
- สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม 
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กล่าวโดยสรุป การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ของโรงงานไพ่ สําหรับปี 2563 นี้ เป็นการ
ทบทวนเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานประจําปี 2563 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 ที่ให้
ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ การตลาด และการบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในด้านธุรกิจ 
เน้นการพัฒนาศักยภาพและขยายธุรกิจใหม่สู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยรักษาผลประโยชน์จากสัญญา
การให้สิทธิไพ่อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน โรงงานไพ่ต้องเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบของ
ศูนย์ธุรกิจ ที่จัดให้มีการพัฒนาบริหารกระบวนการภายและทรัพยากรองค์กรในรองรับการดําเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจงาน
พิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และธุรกิจไพ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงงานไพ่จะผสานการดําเนินธุรกิจไป
กับการตอบแทนคืนกลับสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 
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5.2 ความเสี่ยงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2562) 
 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 ตามแนวคิด EVM นี้ โรงงานไพ่ยังได้พิจารณา
ถึงความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้โรงงานไพ่ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสําเร็จได้  

 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2561-2564 
(ทบทวน ปี 2562) ของ โรงงานไพ่นั้น ในเบื้องต้นพบว่า อาจมีประเด็นความเสี่ยงที่พึงระวังดังนี้ 
 

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ  
ปี 2561 - 2564 (ทบทวนปี 2562) ของโรงงานไพ่ 

ผลกระทบ/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ความล่าช้าหรือการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงไม่เป็นไปตามแผน 

แผนการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง ได้วางกรอบการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ผลิต ณ โรงงานแห่งใหม่ อาทิ เครื่องพิมพ์ Inkjet เครื่องพิมพ์
เส้นนูน Intaglio เพ่ือรองรับการผลิตแสตมป์ยาสูบและ
แสตมป์สุรารูปแบบใหม่ 
หากแผนการลงทุนเพ่ือจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว
ล่า ช้าไม่ เ ป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไ ว้ จะส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์กับกรมสรรพสามิต
ต่อไป 

การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 
อาทิ การปฏิรูปรูปแบบแสตมป์ของกรมสรรพสามิต ท่ีอาจ
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบแสตมป์ท่ีโรงงานไพ่ผลิตให้
ได้ 

หากในอนาคตกรมสรรพสามิตมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบแสตมป์สรรพสามิต ซ่ึงแตกต่างไปจากแบบท่ี
เครื่องจักรใหม่ของโรงงานไพ่ไม่สามารถดําเนินงานได้ จะ
ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่น้ีอย่าง
แน่นอน 

การขาดช่วงของสัญญาให้สิทธิ เมื่อสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิแล้ว หากเกิดความล่าช้าหรือความ
ชะ งัก งันของการต่อสัญญาให้สิท ธิ  ไม่ ว่ าจะเ กิดจาก
กระบวนการสรรหาผู้รับผลประโยชน์สัญญาให้สิทธิล่าช้า 
หรือไม่มี เอกชนรายใดให้ความสนใจ จะส่งผลต่อการ
ดําเนินงานธุรกิจไพ่ และต่อโรงงานไพ่โดยรวม เน่ืองจาก
รายได้จากธุรกิจไพ่ตามสัญญาให้สิทธิ ยังเป็นรายได้หลักท่ีมี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานและการลงทุนขององค์กร 
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ภาคผนวก ก.: รายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวความคิด EVM                   
ประจําปี 2562 ของ โรงงานไพ่ 
 

การทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM ประจาํปี 2562  
ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 4 กรกฎาคม2562 
ณ ห้องกมลฤดี ช้ัน 2โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

…………………………………………………………………………………………………………………… . 
 
สรุปรายงานการประชุม 
 
ประเด็นข้อสังเกต และประเด็นข้อเสนอแนะ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดข้ึนเพ่ือระดมความเห็นเชิงนโยบายจากการคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร 
และบุคลากรของโรงงานไพ่ เพ่ือร่วมพิจารณาแนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ตามแนวคิด EVM 
ประจําปี 2561 –  2564 (ทบทวนปี 62) โดยมีประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

 คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้   

• แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) เก่ียวกับการปรับ
สถานะโรงงานไพ่ ให้เป็นนิติบุคคล 

 แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ของ สคร. กําหนด
ไว้หลายปีโดยยังไม่มีการปรับ ซ่ึงประเด็นของแนวนโยบายให้ความสําคัญกับธุรกิจไพ่ 
และการจัดต้ังองค์กรเป็นนิติบุคคล 

 โรงงานไพ่ได้มีการศึกษาข้อดี- ข้อเสีย ของการปรับเปลี่ยนสถานะจากหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นนิติบุคคล จากผลการศึกษาพบว่าโรงงานไพ่ควรคงสถานะเดิมไว้ เนื่องจากมีข้อ
ได้เปรียบจากมติครม. ท่ีกําหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆ ต้องว่าจ้างหน่วยงาน
ในสังกัดของรัฐก่อน ซ่ึงหากโรงงานไพ่เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลจะทําให้ข้อได้เปรียบ
ตรงจุดนี้กลายเป็นการแข่งขัน  

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงงานไพ่นําเสนอประเด็นของการจัดต้ังองค์กรเป็นนิติบุคคล 
และหารือกระบวนการปรับปรุง SOD กับทาง สคร. กระทรวงการคลัง 

• ทิศทางการพัฒนาของโรงงานไพ่และศูนย์ธุรกิจ ปี 2563 –  2568  

 เป้าหมายศูนย์ธุรกิจส่ิงพิมพ์ ให้ มุ่งเน้นงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
(Security Printing) เป็นสําคัญ ส่วนงานพิมพ์ท่ัวไป โรงงานไพ่ไม่มีนโยบายการตลาดเชิง
รุกในธุรกิจงานพิมพ์ท่ัวไป  
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โดยให้โรงงานไพ่พิจารณาปรับชื่อศูนย์ธุรกิจท่ีชัดเจน อาจพิจารณากับการปรับชื่อโรงงาน
ไพ่ใหม่เช่นกัน 

 เป้าหมายงานไพ่ส่งออก (คาสิโน) โรงงานไพ่กําหนดเป้าหมายยอดขายไพ่คาสิโน 
ประจําปี 2563 เท่ากับ200,000 สํารับ โดยโรงงานไพ่แจ้งว่าจากผลการสํารวจ
ปริมาณการใช้ไพ่คาสิโนรอบประเทศไทย มีปริมาณการใช้ไพ่เฉลี่ย ปีละ 10,000,000 
สํารับ ซ่ึงสาเหตุท่ีต้ังเป้ายอดขายไพ่คาสิโน 200,000 สํารับ เนื่องจากในปัจจุบัน
โรงงานไพ่มีการผลิตไพ่สัมปทาน และมีกําลังการผลิตส่วนเกินอยู่ท่ีราว 200,000 สํารับ
ดังกล่าว ประกอบกับคู่แข่งส่วนใหญ่ของโรงงานไพ่ มีการให้บริการท่ีครบวงจร ท้ัง
ผลิตภัณฑ์ และระบบการให้บริการท่ีหลากหลาย แต่โรงงานไพ่ยังมีความได้เปรียบเรื่อง
ทําเลท่ีตั้งในการขนส่งสินค้าไปยังคาสิโนรอบๆ ประเทศไทย ดังนั้นในอนาคตหากโรงงาน
ไพ่ต้องการท่ีจะขยายตลาดไพ่คาสิโน โรงงานไพ่ต้องหาตัวแทนจําหน่าย/คู่ค้าเพ่ิมเติม 

 ท่ีประชุมมีมติรับทราบข้อมูล 

• นโยบาย Direct Coding (แสตมป์อิเล็กทรอนิค) ท่ีติดตัวผลิตภัณฑ์ 

คณะกรรมการได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาแสตมป์อิเล็กทรอนิค 
ของ กรมสรรพสามิต โดยทางกรมฯ ได้มีนโยบายทํา e-Stamp หรือ Direct Coding ท่ีตัวบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต อาทิ กระป๋องเบียร์ และได้มีการออกกฎกระทรวง และกฎหมาย เพ่ือ
รองรับการผลิตแสตมป์ประเภทดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการร่าง TOR เพ่ือสรรหาผู้รับ
งานพิมพ์ มูลค่าต่อปีประมาณ 1,000 ล้านบาท  

 ท่ีประชุมมีมติให้โรงงานไพ่ทําการศึกษาเก่ียวกับวิธีการ ข้ันตอน กระบวนการผลิตแสตมป์
อิเล็กทรอนิค และแนวทางในการลงทุนหรือร่วมลงทุนท่ีเหมาะสม โดยให้นําเสนอรายงาน
ผลการศึกษาเสนอแก่คณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป 

• การวิเคราะห์ EP Driver Tree และการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(SIP) 

 ท่ีประชุมมีมติรับทราบEP Driver Tree และการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP) ของแต่ละศูนย์ธุรกิจ โดยให้ทําการศึกษาบทวิเคราะห์เพ่ิมเติมประกอบ 
EP Driver Tree ต่อไป 
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รูปภาพการประชุม 
การทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM ประจาํปี 2562  

ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 4กรกฎาคม2562 

ณ ห้องกมลฤดี ช้ัน 2โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด 

เมื่อวัน
ณ ห้องกมลฤดี

รายงานการทบทวน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
การทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM ประจาํปี 2562 

ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 4 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องกมลฤดี ช้ัน 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 
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2562  
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ภาคผนวก ข.: รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ โรงงานไพ่  
วาระ 4.6 การทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวความคิด EVM ประจําปี 2562 ของ โรงงานไพ่ 
 

การนําเสนอผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM ประจําปี 2562  
ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

เมื่อวันอังคารที2่3 กรกฎาคม2562 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 กรมสรรพสามิต 

…………………………………………………………………………………………………………………… . 
 
สรุปรายงานการประชุม 

o คณะผู้บริหารโรงงานไพ่ นําเสนอ ผลการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิดEVM ประจําปี 2562 
ในวาระ 4.6 การทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวความคิดEVM ประจําปี 2562 ของโรงงานไพ่ 
ประกอบด้วย 
- การทบทวนบริบทแวดล้อมท่ีสําคัญ ผ่าน SWOT และ SWOT Matrix 
- การทบทวนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจําปี 2561 –  2564 (ทบทวน 

ปี 2562) 
- การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard ระดับองค์กร และ

ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจําปี 2563 
- การทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2562 และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2563 
- การจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) สําหรับ ศูนย์ธุรกิจ ประจําปี 2563 

o คณะกรรมการ โรงงานไพ่ มีมติเห็นขอบการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิดEVM ประจําปี 
2562ของ โรงงานไพ่  

โดยมีประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

 คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้   

• ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: ยกบทบาทสู่ Operator  ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง และมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 

 กลยุทธ์ P2 พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจDigital Printing Solutions 

ปรับ จาก การศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจe-Stamp และพัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ือ
ธุรกิจ เป็น มีความพร้อมในการให้บริการธุรกิจ e-Stamp 

 ท่ีประชุมมีความเห็นชอบให้โรงงานไพ่ดําเนินงานเชิงรุกอย่างเร่งด่วน โดยให้เตรียมความ
พร้อมในการให้บริการ พร้อมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการ ผู้เป็นตัวแทนของกรม
สรรพสามิต และเข้าชี้แจงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตต่อไป 
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• ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) 

 เป้าหมายศูนย์ธุรกิจ Security Printing &Solutionss 

SIP: กลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพการผลิตเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รองรับ
งานจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  

แผนการเพ่ิมรายได้ธุรกิจงานพิมพ์ ปรับค่าเป้าหมาย จาก 99,697,500 บาท เป็น 
100,000,000 บาท 

 เป้าหมายศูนย์ธุรกิจไพ่ 

SIP: กลยุทธ์การบริหารสัญญาให้สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนการบริหารสัญญาให้สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับค่าเป้าหมาย จาก 329.70 
ล้านบาท เป็น 330 ล้านบาท 

• ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้โรงงานไพ่นําไปดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ 
ซ่ึงไม่จําเป็นต้องบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่   

 การศึกษาหาแนวทางในการจัดทํามาตรฐานท่ีสําคัญ อาทิ มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานใน
การผลิต 

 การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ตอบสนองต่อแนวทางธุรกิจท่ีต้องการขยายสู่ตลาด
ต่างประเทศมากข้ึน 


