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สารจากประธานกรรมการ
การด�าเนินงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยโรงงานไพ่
มีรายได้จากการจ�าหน่ายไพ่และสิง่ พิมพ์เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาประมาณร้อยละ 10 ซึง่ ส่งผลให้กา� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ด้วย นอกจาก
ผลประกอบการที่มากขึ้นแล้ว โรงงานไพ่ยังด�าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อเป็นส่วนใน
การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงานให้มีความมั่นคงในสายอาชีพและสร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารองค์กร
ตลอดจนด�าเนินโครงการบริหารก�าลังคนและแผนอัตราก�าลัง โดยได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการท�าธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและการท�าตลาดเชิงรุกอีกด้วย
ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ โรงงานไพ่จะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสูงสุดจากพนักงานของโรงงานไพ่เป็นผู้บริหารสัญญาจ้างตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน ประกอบกับสัญญาให้สิทธิ
ในการซื้อไพ่ที่จะหมดลงในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้เตรียมความพร้อมในการสรรหาผู้บริหาร
สูงสุดไว้และสามารถด�าเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้ ในส่วนของสัญญาให้สทิ ธิในการซือ้ ไพ่ฯ จะได้ดา� เนินการเปิดประมูลหาผูร้ บั
ประโยชน์รายใหม่อีกครั้งเพื่อคงรายได้จากการจ�าหน่ายไพ่ไว้ ในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้นจะมีการลงทุน
เครือ่ งจักรเพือ่ พัฒนาศักยภาพการพิมพ์สงิ่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ให้มปี ระสิทธิภาพและรับงานได้หลากหลาย
มากขึ้นต่อไป
ในนามของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขอขอบคุณลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงงานไพ่ให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่

สารจากผูอานวยการ
ในปี 2560 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนการด�าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายหลักขององค์กรในด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง มีการน�าระบบสารสนเทศ
มาสนับสนุนการด�าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงซึ่งสามารถ
สร้างมูลค่าด้านรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ นอกจากการน�าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนแล้ว ด้านบุคลากรก็เป็นอีกส่วนหนึง่ ของการด�าเนิน
งานที่ส�าคัญ จึงได้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและขยายส่วนงานที่มีความจ�าเป็นต่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์
และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับงานด้านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในอนาคต
โรงงานไพ่ยังคงยึดมั่นในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังจะเห็นได้จากการที่องค์กรได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สูงขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา
การพัฒนาดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนและคู่ค้าทางธุรกิจ
ได้ทุ่มเท ผลักดัน อันเป็นส่วนส�าคัญที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับการด�าเนินงาน ผมขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์)
ผู้อ�านวยการโรงงานไพ่
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1. อมูลทั่วไป องรั วิสาหกิจ
1.1 ประวัติความเปนมา

โรงงานไพ่ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ไ พ่ พุ ท ธศั ก ราช 2481 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ดท� า หรื อ น� า ไพ่ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้กรมสรรพสามิต
ส�าหรับด�าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในการท�าไพ่จากโรงงานเอกชนที่ต้องเลิกท�าไพ่ไป มาติดตั้งและท�าการผลิต
ไพ่ไทย ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้งเป็นหน่วยท�าไพ่เป็นแผนกการหนึ่ง
เรียกว่า “แผนกโรงงานไพ่” ให้อยูใ่ นความควบคุมบังคับบัญชาของกองโรงงาน และเปิดท�าการตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ (เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ�านวน 73,794.23
บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าท�าไพ่ครั้งแรก จ�านวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าท�าไพ่จ�านวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติไม่พอที่ต้องใช้
หมุนเวียนในการด�าเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจ�านวน 100,000 บาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มทุนค่า
ท�าไพ่ตามค�าขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท�าไพ่จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษี
อากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น�าส่งคืน เป็นเงินทุนค่าท�าไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ�านวน 253,794.23 บาท
ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราช
บัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 โรงงานไพ่
ได้ดา� เนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มกี ารแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบกองโรงงานทีโ่ รงงาน
ไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ด�าเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้การก�ากับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึงปี พ.ศ. 2534
กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะโรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็นรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่มฐี านะเป็นนิตบิ คุ คล สังกัด
กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
การบริ ห ารงานอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม นโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ป ระกอบด้ ว ยอธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�านวน 3 คนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการ
คลังหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคน
เป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ�านวนไม่เกิน 11 คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
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1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร แนวนโยบายผูถอหุนภาครั
วิสัยทัศน (
)
“เป็นผู้น�าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส”

พันธกิจ (

)

1. ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
3. ด�าเนินการจ�าหน่ายไพ่ภายในประเทศตาม พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
4. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท�างาน
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร (

)

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade Core Business)
2. ขยายธุรกิจในอนาคต (Growth Strategy)
3. จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า (Manage Relationships with suppliers/customer)

แนวนโยบายผูถอหุนภาครั (

)
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1.3 ประเภทกิจการ

โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 มีฐานะเป็น
ส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต ในปี 2535 กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535
มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนี้
1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐ
2. ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
3. ท�าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์

1.4 ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เว็บไ ตและอีเมล
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
Website:
E-mail:

1.5 สัดสวนการถอหุน

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
02 – 243 – 6493 – 4 , 02 – 241 – 0777
02 – 241 – 0777 ต่อ 10
www.playingcard.or.th
card@playingcard.mail.go.th

สั ด ส่วนการถือหุ้นของโรงงานไพ่ เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ วยการจั ดตั้ ง โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก�าหนดทุนของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ที่ได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ด�าเนินการอยู่ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง
3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพื่อด�าเนินงานหรือขยายกิจการ
4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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1.6 ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการ

ในช่วงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ�าปี 2560 ของโรงงานไพ่ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลงทีส่ า� คัญของโรงงานไพ่
ในการขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านกระบวนการพิจารณา “โครงการลงทุนขยายโรงพิมพ์เพือ่ ผลิตสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง”
โดยเฉพาะแนวนโยบายการปกครองจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปราบปรามการเล่นการพนัน
ที่กฎหมายทุกประเภท ตามค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ประกอบกับ พรบ.สรรพสามิต
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ 3 ไพ่ได้กา� หนดกรอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ไพ่ตงั้ แต่การผลิตการครอบครอง การน�าเข้า และการ
ขายไว้โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิดกว้างมากขึ้นอาจส่งผลต่อการแข่งขันที่มากขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น โรงงานไพ่จึงให้ความส�าคัญ
และมุ่งเน้นตั้งแต่การวิเคราะห์แนวนโยบายภาครัฐต่อทิศทางการด�าเนินการ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพองค์กร
พร้อมก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินการในภาพรวมให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคต

1.7 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมในอนาคต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในฐานะหน่วยงานรัฐ มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายของชาติสู่การปฏิบัติงาน
ขององค์กร โดยยุทธศาสตร์ระดับชาติในด้านต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 การน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึง Thailand 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่มุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโรงงานไพ่ จึงต้องวางแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมสร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถ
สร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงขึ้นในขณะเดียวกัน Digital Economy ที่เน้นการน�า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์
เพือ่ ให้ได้ประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้วา่ แนวนโยบายดังกล่าว จะสร้างให้เกิดการเปลีย่ นทัง้ แนวคิด กระบวนทัศน์
ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์ต่างๆ จึงถูกพัฒนาให้มีศักยภาพ
ในการผลิตสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในหลากหลายประเภทงานพิมพ์และตรงกับความต้องการทีเ่ ปิดกว้างของลูกค้ามากยิง่ ขึน้
ดังนั้น โรงงานไพ่จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการพิมพ์ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยให้การด�าเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยมุง่ เน้นทีค่ ณ
ุ ภาพงานพิมพ์และด้านความปลอดภัยเป็นส�าคัญ ปรับปรุง
คุณภาพให้บริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพิมพ์ เนื่องจากในอนาคตจะมีการใช้สื่อออนไลน์
เข้ามาทดแทนการพิมพ์มากยิ่งขึ้นโรงงานไพ่ จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพเพื่อให้งานได้มาตรฐาน
และสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า

12

รายงานประจำป 2560

2. โครงสรางการบริหารองคกร

2.1 ผังโครงสรางองคกรและจานวนพนักงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

คณะกรรมการโรงงานไพ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูอำนวยการ (1)
จนท.ความปลอดภัยโรงงาน (2)

ฝายตรวจสอบภายใน (3)
รองผูอำนวยการ (1)

ฝายอำนวยการ (41)

ฝายโรงพิมพ (27)

สวนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (6)

ฝายผลิตไพ (63)

สวนทรัพยากรบุคคล

สวนเตรียมการพิมพ

สวนผลิตไพปอก

สวนบัญชี
และการเงิน

สวนผลิตสิ่งพิมพ

สวนผลิตไพตัวเล็ก

สวนพัสดุและ
อาคารสถานที่
สวนสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ
สวนแผนงานและ
กลยุทธ
สวนบริหารงานกลาง

รวมจำนวนพนักงาน 108 คน
- เพศชาย จำนวน 55 คน
- เพศหญิง จำนวน 53 คน
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2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

นายธรรมศักดิ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ

อายุ 58 ป
การศก า
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การฝกอบรม
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม ส�านักงานกิจการยุติธรรม
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต
- ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
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นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ

อายุ 60 ป
การศก า
- Master of Public Administration, Harvard University,
U.S.A.
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 64 สถาบันพัฒน
ข้าราชการพลเรือน
- Senior Managers in Government, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง
(วปม.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3
กรมบัญชีกลาง
- นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบัน
พระปกเกล้า
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพสามิต
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
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นางสาววิไล ตันตินันทธนา
รองประธานกรรมการ

อายุ 56 ป
การศก า
- Master of Arts In Economics And Special Studies,
Tufts University, U.S.A
- Interational Tax Program, Harvard University, U.S.A
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรม
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- Challenges of Reforming Tax and Custom
Administration , IMF&TAX Academy of Singapore
- Senior on Taxation (Senior Course), Japan
Interna tional Cooperation Agency (JICA)
- นักบริหารระดับสูง : ผู้น�ามีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
รุ่นที่ 74 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การเพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2
บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอฟเอเอส จ�ากัด
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ส�าหรับ
ข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง ประจ�าปีงบประมาณ
2552 , สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- Leading Change for Executives รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและ
ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งสู่รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
- รองประธานกรรมการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
- ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กรมสรรพสามิต จ�ากัด
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อ�านวยการส�านักแผนภาษี
- นักวิชาการภาษีผู้เชี่ยวชาญ ส�านักแผนภาษี
- ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ
- สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
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นายสมเดช ศรีสวัสดิ
รองประธานกรรมการ

อายุ 60 ป
การศก า
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
- ผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคม
อาเซียน (AEC)
- นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- การศึกษาผู้น�าส�าหรับผู้บริหาร
- กฎหมายปกครองส�าหรับกรมสรรพสามิต
- นักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่นที่ 55
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและจัดเก็บภาษี 1
- ผู้อ�านวยการส�านักงานสรรพสามิตภาค 10
- สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
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นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย
กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง
อายุ 60 ป
การศก า
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- Master of Business Administration (Management),
Oklahoma City University, U.S.A.
การอบรม
- นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 3 กระทรวงการคลัง
- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4
ส�านักงาน ก.พ.
- การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
- Business English Conversation for Executive
: Intermediate State 02 กรมสรรพากร
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- สรรพากรภาค (ผู้อ�านวยการสูง) ส�านักงานสรรพากรภาค 9
(นครราชสีมา)

18

รายงานประจำป 2560

นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ
กรรมการ
(ออกจากต�าแหน่ง วันที่ 6 เมษายน 2560)
อายุ 62 ป
การศก า การอบรม
- นบ., น.บ.ท., รปม.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15)
- การปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.2)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 6)
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส. 14) ส�านักงานศาลยุตธิ รรม
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส. 2) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 162
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัดตาแหนง
งานอ่นในปจจุบัน
- อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีพิเศษ ส�านักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท�างานของคนต่างด้าว
- อนุกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
- อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น ตรวจสอบ ข้อความการ
โฆษณาสินค้าและบริการ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
สนช.
- คณะท�างานตรวจสอบน�าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีปราบปรามทุจริต
ส�านักงานอัยการสูงสุด
- รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานการสอบสวน
ส�านักงานอัยการสูงสุด
- รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีพิเศษ ส�านักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
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นางสาวไพลินรัตน สุพรรณรัตน
กรรมการ

อายุ 53 ป
การศก า
- Master of Science (Mathematics) ,Southern University,
USA
- Master of Public and Private Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของ
องค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทัวร์ จ�ากัด
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

-
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นายณกรณ ตรรกวิรพัท
กรรมการ

อายุ 42 ป
การศก า
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยากรุงเทพ
การอบรม
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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นายธีระพันธ นิตยวิบูลย
กรรมการและเล านุการ
อายุ 60 ป
การศก า
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
- การเงินส�าหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- การจัดการในโรงพิมพ์ส�าหรับผู้บริหาร ศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3
(PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
- The Supervisory Grid Seminar, Grid Organization
Development and Change Management,Thailand
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- ผู้อ�านวยการโรงงานไพ่
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
-
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นายอนุรัก  นิยมเวช
กรรมการ

(เข้ารับต�าแหน่ง วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
อายุ 53 ป
การศก า
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงการณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง พ.ศ.
2530)
- ปริญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2541
- เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
- ปริญญาโททางกฏหมาย (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยา
ลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ จากศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
การอบรม
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 พ.ศ.
2551 สถานบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่
55 พ.ศ. 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส.) รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการยุติธรรม
ส�านักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับ
สูง (พตส.) รุ่นที่ 7 พ.ศ.2559 สถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฏหมายธุรกิจอนุรักษ์
จ�ากัด
ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
-
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นายวรก ต จารุวงศภัค
กรรมการ

(เข้ารับต�าแหน่ง วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
อายุ 56 ป
การศก า
- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิ
ทยาลัยเวสเทิร์น
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิฒพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
- Directors Certification Program (DCP 179/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Institutions Governance Program (FGP
5/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตาแหนงงานอ่นในปจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ ธนาคาร
เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ประธานกรรมการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล็อปเมนท์
จ�ากัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหา
ชม)
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2.3 คณะผูบริหารโรงงานไพ

25

รายงานประจำป 2560

3. โครงสรางเงินทุน

3.1 ทุนและโครงสรางผูถอหุน องรั วิสาหกิจ

โรงงานไพ่เปิดท�าการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ
(เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ�านวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่าย
เงินทุนค่าท�าไพ่ครั้งแรก จ�านวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าท�าไพ่จ�านวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติไม่พอที่ต้องใช้
หมุนเวียนในการด�าเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจ�านวน 100,000 บาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มทุน
ค่าท�าไพ่ตามค�าขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท�าไพ่จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุง
ภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น�าส่งคืนเป็นเงินทุนค่าท�าไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ�านวน 253,794.23 บาท

3.2 หนีเงินกู องรั วิสาหกิจ

โรงงานไพ่ไม่มีหนี้เงินกู้

3.3 เงินงบประมาณที่ไดรับและการจายเงินนาสงรั

ปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติงบลงทุน จ�านวนเงิน 19.89 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายการลงทุนทั้งหมด
14 รายการ ซึ่งโรงงานไพ่สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายได้ครบทุกรายการ
และในปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีผลก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวนเงิน 112.49 ล้านบาท
โดยคิดเป็นรายได้น�าส่งคลัง 98.32 ล้านบาท
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4. การลงทุนที่สาคัญในปจจุบันและอนาคต
1. แผนงานและโครงการตาง ในปงบประมาณ 2560
โครงการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ (ลานบาท)

โครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ส่วนสารสนเทศและพัฒนา 6 ล้านบาท
โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบ
เพื่ อ บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
และระบบสารสนเทศ

รายละเอียด

ด�าเนินการศึกษาและส่งมอบ
งานเสร็จเรียบร้อย

4.2 การรวมดาเนินงานกับเอกชน

ในปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่ไม่มีการด�าเนินงานร่วมกับเอกชน

5. ผลการดาเนินงาน ององคกร

5.1 รายงานวิเคราะหผลการดาเนินงาน

ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มีรายได้จากการด�าเนินงานจ�านวนเงิน 330.81 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้
จากการจ�าหน่ายไพ่จ�านวนเงิน 303.99 ล้านบาท รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์จ�านวนเงิน 21.33 ล้านบาท และ
รายได้อื่นจ�านวนเงิน 5.49 ล้านบาท ต้นทุนจากการขายและบริหารจ�านวนเงิน 218.32 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุน
ขายจ�านวนเงิน 147.73 ล้านบาท และต้นทุนบริหารจ�านวนเงิน 70.59 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวนเงิน
112.49 ล้านบาท โดยรวมโรงงานไพ่มผี ลประกอบการดีกว่าปีงบประมาณ 2559 เล็กน้อยเนือ่ งจากมีรายได้จากการจ�าหน่ายไพ่
สัมปทานเต็มปีงบประมาณ แต่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ลดลง
รายไดจากการดาเนินงาน
ส�าหรับปี 2560 โรงงานไพ่มรี ายได้จากการด�าเนินงานจ�านวนเงิน 330.81 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ�านวน
เงิน 26.17 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. รายไดจากการจาหนายไพ
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มีรายได้จากการจ�าหน่ายไพ่จ�านวนเงิน 303.99 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
จ�านวนเงิน 42.34 ล้านบาท เพราะมีสัมปทานเต็มปี
2. รายไดจากการรับจางพิมพสิ่งพิมพ์
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มรี ายได้จากการรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ จ�านวนเงิน 21.33 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จ�านวนเงิน 15.06 ล้านบาท เนื่องจากมีการชะลอการสั่งผลิตแสตมป์ของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. รายไดอ่น
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มรี ายได้อนื่ จ�านวนเงิน 5.49 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับจ�านวนเงิน 5.37 ล้านบาท
และรายได้อื่นจ�านวนเงิน 0.12 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ�านวนเงิน 1.11 ล้านบาท
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4. ตนทุน าย
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มตี น้ ทุนจากการขาย จ�านวนเงิน 147.73 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขายไพ่ จ�านวน
เงิน 130.93 ล้านบาท และต้นทุนรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จ�านวนเงิน 16.80 ล้านบาท สูงกว่าต้นทุนขายปีงบประมาณ 2559
จ�านวนเงิน 17.48 ล้านบาท
5. คาใชจายในการบริหาร
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�านวนเงิน 70.59 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ
2559 จ�านวนเงิน 7.96 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�าแผนการลงทุนโครงการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 112.49 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ�านวนเงิน
0.73 ล้านบาท
6. กาไรสุทธิ
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 112.49 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ�านวนเงิน
0.73 ล้านบาท
5.2 รายงานวิเคราะห านะการเงิน
1. สินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โรงงานไพ่มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 481.49 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ�านวนเงิน
80.55 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่ได้น�าส่งรายได้แผ่นดินจ�านวนเงิน 98.32 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�านวนเงิน
131.44 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องจักร ครุภัณฑ์ ยานยนต์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. หนีสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โรงงานไพ่มหี นีส้ นิ รวม 199.47 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ นิ หมุนเวียนจ�านวนเงิน 126.47
ล้านบาท และไม่หมุนเวียนจ�านวนเงิน 73.00 ล้านบาท โดยมีหนีส้ นิ รวมสูงกว่าปีงบประมาณ 2559 จ�านวนเงิน 47.73 ล้านบาท
เนื่องจากมีการจัดสรรรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการประจ�าปี 2560
3. สวน องทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โรงงานไพ่มกี า� ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร จ�านวนเงิน 413.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12.41 ล้านบาท
3. กระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โรงงานไพ่มี
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 127.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 21.25 ล้านบาท
เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
กระแสเงินสดจากการลงทุน(จ่าย) 47.78 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นจ�านวนเงิน
39.00 ล้านบาท การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์จ�านวนเงิน 3.65 ล้านบาท และการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวนเงิน
5.13 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน(จ่าย) 41.77 ล้านบาท จากการน�าส่งเงินรายได้แผ่นดินของปีงบประมาณ 2559
และมีกระแสเงินสดคงเหลือปลายงวด 117.89 ล้านบาท
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6. การบริหารจัดการองคกร
6.1 การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าองค์กรสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
ซึ่งการด�าเนินงานตามภารกิจของโรงงานไพ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อ
ตอบสนองหรือลดความเสียหายในการด�าเนินงานอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ โดยโรงงานไพ่ได้น�าระบบ
การบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งได้มีการก�าหนดเป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) แผนที่ยุทธศาตร์ (Strategic Map) พร้อมน�าแผนงานที่จะต้องขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
โรงงานไพ่ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ า� หนด มาก�าหนดและจัดท�าแผนบริหารความเสีย่ ง เพือ่ รองรับปัจจัยเสีย่ งต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นและช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
การบริหารความเสีย่ งของโรงงานไพ่ได้ดา� เนินงานตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งเชิงบูรณาการ (Enterprise
Risk Management integrated Framework : ERM) ซึ่งเป็นแนวทางการด�าเนินงานของ COSO โดยมีคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและคณะท�างานบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
ด�าเนินงาน ดังนี้
1. การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) เพื่อด�าเนินการก�าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่อง
ความเสี่ยงที่จะต้องน�ามาบริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือหมดไป
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งชี้ความเสี่ยง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเบื้องต้นได้มีการก�าหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนการประเมินถึงผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงก�าหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงนั้น
4. การสร้างแผนด�าเนินงาน (Risk Management Planning) การสร้างแผนด�าเนินงานเป็นการก�าหนดแผน
ในการด�าเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ยอมรับได้หรือหมดไปและ
สร้างเป็นแผนด�าเนินงานถ้าหากความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการบริหารอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Review) การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนของ
การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุมทันเวลาและเพียงพอเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด
โรงงานไพ่ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสีย่ งต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ จึงออกนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นถึง
ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างยั่งยืน
2. ให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งตลอดจนทบทวนปรับปรุงกระบวนการความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
4. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสีย่ งของหน่วยงานทีต่ นเองรับผิดชอบ รวมทัง้ ก�าหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ จัดการ
ความเสี่ยง
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5. จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งมีการบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2560 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และคณะท�างานบริหารจัดการความเสี่ยง ด�าเนินการบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงในการด�าเนินการตามกลยุทธ์
หรือนโยบายที่ส�าคัญและความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จตามเป้าหมายหลักขององค์กร
ประกอบด้วยปัจจัยเสีย่ ง ได้แก่ การด�าเนินธุรกิจสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงไม่เป็นไปตามแผนและการปฏิบตั ติ ามแผนดิจทิ ลั
ของโรงงานไพ่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (O : Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ
วิธีการหรือระบบในการด�าเนินงานภายในองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต�่ากว่า
เป้าหมาย การบริหารงบลงทุนไม่บรรลุเป้าหมายและการสรรหาผู้อ�านวยการโรงงานไพ่อาจมีความล่าช้า
3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (F : Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่กระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ด้านการเงิน ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ก�าไรสุทธิต�่ากว่าเป้าหมาย (EBITDA) และรายได้ไพ่นอกสัมปทานต�่ากว่าเป้าหมาย
4. ความเสี่ยงทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C : Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจกระท�าผิด
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การบริหารต้นทุนขายต่อรายได้การด�าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
และบริหารต้นทุนไพ่และสิ่งพิมพ์ไม่เป็นไปตามแผน
ผลการด�าเนินงานการบริหารความเสีย่ งอยูใ่ นระดับยอมรับการบริหารความเสีย่ ง (Satisfied : S) จ�านวน 5 ปัจจัยเสีย่ ง
และอยู่ในระดับไม่ยอมรับการบริหารความเสี่ยง (Unsatisfied : U) จ�านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งโรงงานไพ่ได้เพิ่มมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงและน�าไปบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ 2561

6.2 การควบคุมภายใน

โรงงานไพ่ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สงู สุด และมีการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงงานไพ่อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในก�ากับดูแลและควบคุมให้กระบวนการควบคุมภายในด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสม เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมีคณะท�างานการควบคุมภายใน
จัดท�ารายงานให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนเป็นคณะท�างานคอยก�ากับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในของ
แต่ละส่วนงาน ประเมินประสิทธิผล และรวบรวมสรุปการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) น�าเสนอคณะท�างาน
การควบคุมภายใน และผู้อ�านวยการในระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ละไตรมาสโดยมีสาระส�าคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน
ทัง้ นีโ้ รงงานไพ่มฝี า่ ยตรวจสอบภายในท�าหน้าทีส่ อบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโรงงานไพ่
ตามแนวทางการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิ
งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการติดตามและประเมินผล สรุปได้ว่าโรงงานไพ่มีการควบคุมภายในที่พร้อม
จะด�าเนินการอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6.3 การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึง่ จัดให้มขี นึ้ เพือ่ เพิม่ คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้ดขี นึ้ การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมาย
ที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแล
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
การตรวจสอบภายในจาแนกเปนประเภทใหญ ไดแก
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน
และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล การสูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
2. การตรวจสอบการป ิบัติตาม อกาหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด�าเนินงานตามแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานทีก่ า� หนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุม้ ค่า โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึง่ วัดจากตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม โดยค�านึงถึงความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนราชการ
4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง และ
เชือ่ ถือได้ของระบบงานและข้อมูลทีไ่ ด้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร
ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การบริหารทางการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
6. การตรวจสอบพิเศ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรณี
ทีม่ กี ารกระท�าทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระท�าทีส่ อ่ ไปในทางทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาด�าเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
งานของผู้ตรวจสอบภายในมุ่งที่จะค้นหาข้อบกพร่องของระบบงาน ว่ามีจุดใดที่เป็นช่องทางให้เกิดการรั่วไหลหรือ
การปฏิบตั งิ านขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า เป็นต้น และพยายามหาทางแก้ไขให้ดขี นึ้ การทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในจะปฏิบตั งิ านดังกล่าว
ข้างต้นให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจ�าเป็นต้องด�าเนินการ ดังนี้
1. ก�าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการด�าเนิน
งานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานและผลการด�าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ตลอดจนการบริหารด้านต่าง ๆ ขององค์กร
3. ประเมินผลการด�าเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการให้ค�าปรึกษา ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขงานตรวจสอบภายใน อันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
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6.4 การบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล

โรงงานไพ่ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยส�าคัญ
ทีจ่ ะพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้สา� เร็จและงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นงานทีม่ งุ่ เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ
เข้ามาปฏิบตั งิ านในโรงงานไพ่และพร้อมทัง้ ได้จดั ฝึกอบรมและพัฒนา ให้บคุ ลากรได้รบั ความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์
เพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมรับกับการเปลื่ยนแปลงทางธุรกิจและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นส่วนทรัพยากรบุคคล
ได้ใช้แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 – 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานพัฒนางานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงานไพ่
ผลการบริหารงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2560 มีดังนี
1. โครงการบริหารผลงาน (Performance Management) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
2. โครงการเสริมสร้างค่านิยม CARDS เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตส�านึก และสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ดีให้กับพนักงาน
โรงงานไพ่
3. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality Of Work Life) เพื่อให้บุคลากร มีสมรรถนะและ
ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของโรงงานไพ่ส�าเร็จตามแผนวิสาหกิจ
4. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (Capacity Building) พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความสามารถ
ในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น
5. โครงการบริหารฐานข้อมูล (Employee self Service) เพื่อเป็นการลดปริมาณงานและการจัดเก็บข้อมูลของส่วน
ทรัพยากรบุคคล
6. โครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) เพื่อก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
ทุกสายอาชีพ และแต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่ง และโอนย้ายหมุนเวียนงาน
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงงานไพ่ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
8. โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพือ่ จัดเก็บและรวบรวมองค์ความรูท้ มี่ อี ยูภ่ ายในองค์กร
ของบุคคลและเอกสารและน�ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นและเพื่อใช้ในการท�างานให้ดียิ่งขึ้น
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6.5 การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดิจิทัล โรงงานไพ กรมสรรพสามิต

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน
การท�างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตตระหนักถึงแนวการพัฒนาทางด้านดิจิทัลดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การด�าเนินงาน การแข่งขัน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
จึงได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมมีการพัฒนาทางด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากผล
การประเมินรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ IS การบริหารจัดการสารสนเทศ 5 ปีผ่านมาดังนี้

IS การบริหารจัดการสารสนเทศ

2556
2.4453

2557
2.6318

2558
3.0206

255
3.0374

2560
3.0190

ทัง้ นีก้ ารด�าเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั งิ านดิจทิ ลั ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะท�าให้
สามารถปฏิบตั งิ านและให้บริการผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอก ได้อย่างเป็นเลิศโดยใช้ดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือสนับสนุน
มีการพัฒนาบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถก�าหนดและก�ากับ
นโยบายด้านดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ดังนี้

แผนปฏิบตั งิ านดิจทิ ลั ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฉบับนีป้ ระกอบด้วยขัน้ ตอนและวิธดี า� เนินการ สรุป

วิสัยทัศน
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พันธกิจ

พันธกิจ 1. สนับสนุนการป ิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง นดวยโครงสรางพน านที่มีความมั่นคงทันสมัย ปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 1

เปาประสงค

พัฒนาโครงสรางพน านดานดิจิทัลอยางยั่งยน

โรงงานไพ มีระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถสนับสนุนการป ิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ (กลยุทธเชิงบรรเทา

)

1. เพิ่มศักยภาพดานโครงสรางพน านเพ่อใหมีความทันสมัยปลอดภัยและสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ
2. จัดหาลิ สิทธิและบารุงรัก าโครงสรางพน านใหคงอยูและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใชเคร่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอยางเต็มความสามารถและเหมาะสมกับงาน
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พันธกิจ 2. พัฒนาบุคลากรใหมีความชานาญในการใชดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 2

เปาประสงค

พัฒนาศักยภาพบุคลากร องโรงงานไพดานดิจิทัล

บุคลากร องโรงงานไพมีความรูความเ าใจ และสามารถใช
ระบบดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ (กลยุทธเชิงทดแทน

)

เสริมสรางศักยภาพและมาตร านความรู องบุคลากร
พันธกิจ 3. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่อชวยในการตัดสินใจดานการบริหารและเพ่อเช่อมโยง อมูลระหวางหนวยงาน
4. พัฒนาเว็บไ ตใหเปน าน อมูลความรูสาหรับประชาชน
เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 3
สรางนวัตกรรมในการใหบริการดิจิทัลเพ่อเพิ่ม ีดความ
สามารถในการแ ง ันและสนับสนุนการดาเนินงาน
ภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ (กลยุทธเชิงรุก

- เปนหนวยงานที่แ ็งแกรงดานดิจิทัลและสามารถ
ตอบสนองความตองการ องประชาชนไดดี
- ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร
มีชองทางในการติดตอส่อสารที่สะดวก รวดเร็ว
และนาเช่อถอ

)

1. พัฒนาระบบดิจิทัลแบบบูรณาการอยางเปนสากล เพ่อเพิ่ม ีดความสามารถในการใหบริการผานระบบ
เครอ ายส่อสารที่ทันสมัย
2. จัดหาลิ สิทธิและบารุงรัก าระบบงานดิจิทัลใหคงอยูและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนงานเพ่อเพิ่มประสิทธิภาพการป ิบัติงาน

การดาเนินงานสวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ปงบประมาณ 2560 นันสวนสารสนเทศ
มีการดาเนินงานทังสิน 6 ประเภท 26 โครงการ ดังนี
โครงการจัด อทดแทนอุปกรณที่เส่อมสภาพ
1. โครงการจัดซื้อทดแทนคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
3. โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
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โครงการลิ สิทธิ
4. โครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
5. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ Adobe Cloud For Mac
โครงการดูแลบารุงรัก า
6. โครงการดูแลบ�ารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
7. โครงการดูแลบ�ารุงรักษาระบบบันทึกข้อมูลการผลิต
8. โครงการดูแลบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย
9. โครงการดูแลบ�ารุงรักษาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
10. โครงการดูแลบ�ารุงรักษาระบบส�าหรับผู้บริหาร
11. โครงการดูแลบ�ารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
12. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ E-Commerce
13. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
14. โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน
15. โครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audits) ISO 27001
16. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การบูรณาการระบบสารสนเทศ และการจัดสรรพื้นที่ Clound Computing
โรงงานไพ่
17. โครงการพัฒนาระบบ E-Banking
โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงาน
18. โครงการฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ โรงงานไพ่
19. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ ICT อย่างดีมีคุณภาพ
20. โครงการส�ารวจความพึ่งพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
21. โครงการส�ารวจการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของโรงงานไพ่
22. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
23. โครงการทบทวนแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
โครงการฝกอบรม เพ่อพัฒนาบุคลากร
24. โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
25. โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ตามมาตรฐานและกฎหมายต่างทีเกี่ยวข้อง
26. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์
27. โครงการฝึกอบรม ให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส�าคัญของสารสนเทศ

36

รายงานประจำป 2560

6.6 การบริหารงานดานการตลาด

โรงงานไพ่ได้ให้สิทธิการซื้อไพ่ แก่ บริษัท ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด เป็นผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่
เพื่อน�าไปจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย
1. ไพ่ตัวเล็ก ได้แก่ ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน และไพ่จีนสี่สี
2. ไพ่ป๊อก ได้แก่ ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold 111 ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น
V.G. SILVER 222 และไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G.333
นอกจากนี้โรงงานไพ่ ยังด�าเนินการจ�าหน่ายไพ่ชนิดอื่นๆ นอกระบบสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษที่ระลึกชุดมวยไทย
ชาย-หญิง ซึ่งเป็นไพ่ที่ระลึกส�าหรับเป็นของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ และไพ่ป๊อกเพื่อการจ�าหน่ายยังต่างประเทศ ในการนี้โรงงานไพ่
ยังได้ด�าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์เองโดยแสวงหาลูกค้างานพิมพ์รายใหม่ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม
อย่างไรก็ตามโรงงานไพ่ยงั คงเผชิญกับความท้าทายในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ทัง้ จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในองค์กร
เอง ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ต้นทุนการผลิต ดังนั้นจากการทบทวนแผนวิสาหกิจ
ตามแนวคิด EVM ประจ�าปี 2559 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาดจึงได้น�ายุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ SIP ประจ�าปี
2560 ตามแนวคิด EVM มาจัดท�าแผนปฏิบัติการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดประจ�าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
แผนปฏิบัติการและผลการด�าเนินงานด้านการตลาดประจ�าปีงบประมาณ 2560
1. โครงการส�ารวจตลาดไพ่ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไพ่ผิดกฎหมาย
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าไพ่แก่ผู้บริโภคสินค้าไพ่ทั่วไป และเพื่อให้หน่วย
งานรัฐวิสาหกิจรวมถึงผู้บริโภคสินค้าไพ่ทราบลักษณะของไพ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รู้จักตราสินค้าของโรงงานไพ่ และเป็น
การประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงงานไพ่กบั หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
โดยผลการด�าเนินงานสามารถด�าเนินงานเผยแพร่ความรู้ความรู้เกี่ยวกับไพ่ผิดกฎหมายได้ส�าเร็จตามแผน
2. แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการจ�าหน่ายไพ่ที่ระลึกและไพ่ส่งออก
โครงการฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หากลุม่ ลูกค้าเป้าหมายในการจ�าหน่ายไพ่สง่ ออกพร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์กร และตราสินค้า
ของโรงงานไพ่ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการเพิ่มช่องทางจ�าหน่ายไพ่ที่ระลึกและไพ่ส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด
3. โครงการส�ารวจความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ ไพ่ที่ระลึก สิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง ของโรงงานไพ่ประจ�าปีงบประมาณ 2560
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ ไพ่ที่ระลึก
สิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการส�ารวจฯ ดังกล่าว
ประจ�าปีงบประมาณ 2560 และเพือ่ น�าผลการส�ารวจมาจัดท�าแผนพัฒนาปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีทมี่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์
ไพ่ ไพ่ที่ระลึก สิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ให้มีประสิทธิภาพ
โดยผลการด�าเนินงานสามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จตามแผน ซึ่งพบว่าผลส�ารวจโดยรวมของลูกค้า/คู่ค้า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้น�าผลส�ารวจมาจัดท�าแผนพัฒนาปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ ไพ่ที่ระลึก สิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ ประจ�าปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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1. รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ( ) และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (

)

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ( )
คณะกรรมการโรงงานไพ่ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้โรงงานไพ่ เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ มีการก�ากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามหลักการ
และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของโรงงานไพ่ ดังนี้
1. คณะกรรมการให้ความส�าคัญและมุง่ มัน่ ด้านการด�าเนินงานโดยน�าหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี 6 ประการ
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการ
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน
2. การก�าหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีส่ า� คัญของโรงงานไพ่จะพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ งและวางแนวทาง
การบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งด�าเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทาง
การเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้น�าและต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ทงั้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินด้วยความโปร่งใส
เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร เพื่อให้ทั้งกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้และสามารถน�าไปปฏิบัติใช้ได้
6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ( )
โรงงานไพ่ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตระหนักต่อ
ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานและด�าเนินกิจกรรมโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. ให้ความส�าคัญในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรอื่นที่มีภารกิจอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมสร้าง
ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
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1.2 โครงสรางคณะกรรมการ อานาจหนาที่และความรับผิดชอบ องคณะกรรมการ

1.โครงสรางคณะกรรมการ
การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ
ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้
รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�านวน 3 คนเป็นรองประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังหนึง่ คนเป็นกรรมการ
ผูอ้ า� นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง และกรรมการอืน่ อีกไม่นอ้ ยกว่าสามคนเป็นกรรมการแต่เมือ่ รวมทัง้ คณะ
แล้วต้องมีจ�านวนไม่เกิน 11 คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
2. อานาจหนาที่และความรับผิดชอบ องคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ข้อ 17 ให้คณะกรรมการมี
อ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของโรงงานไพ่อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ นั้น รวมไปถึง
1. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่างๆ ของโรงงานไพ่
2. ก�าหนดจ�านวน ต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นๆ ของพนักงานและลูกจ้าง
3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ
และการอุทธรณ์ลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
4. ก�าหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
6. วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสัง่ จ้าง สัง่ ซือ้ การสัง่ ตัดบัญชี พัสดุหรือทรัพย์สนิ และการท�าสัญญาผูกพันต่างๆ
ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่
7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบีย้ เลีย้ งเดินทาง ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าท�างานล่วงเวลา เบีย้ ประชุมและการจ่าย
เงินอื่นๆ
8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
9. วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่
10. พิจารณาปัญหาต่างๆ ที่ผู้อ�านวยการน�าเสนอหารือโดยให้ค�าวินิจฉัยตัดสินปัญหานั้นหรือให้ความเห็นชอบ
11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการด�าเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายก�าหนดไว้
12. วางระเบียบหรืออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นๆ ของโรงงานไพ่
13. กระท�าการอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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1.3 การแตงตังและอานาจหนาที่ องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แตงตังโดย
คณะกรรมการโรงงานไพ

คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อท�าหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ
ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่ 7/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา ประธานอนุกรรมการ
2. นายสมเดช
ศรีสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสมบัติ
เกริกชัยวัน
อนุกรรมการ
4. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
อนุกรรมการ
5. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. อนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโรงงานไพ่
3. พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. ก�ากับดูแล การด�าเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งคัดเลือกปัจจัยเสี่ยง
ที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรมาจัดท�าแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กรรายไตรมาสต่อคณะกรรมการโรงงาน
ไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
6. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่ 36/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. นายวรกฤต
จารุวงศ์ภัค
ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์
นิยมเวช
กรรมการ
3. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ
4. นางมนัสวี
ไชยกาญจน์
เลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ( ) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ( )
ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่ 3/2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบด้วย
1. นายรณวัตร
สุวรรณาภิรมย์
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา
เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนันต์
สาธุเสน
อนุกรรมการ
4. นายธีระพันธ์
นิตย์วิบูลย์
อนุกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์
บุณโยดม
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ
2. ติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
3. รายงานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม
(CSR) ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่ 37/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ประกอบด้วย
1. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายวรกฤต
จารุวงศ์ภัค
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
อนุกรรมการ
4. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
5. นางสาวร�าไพพรรณ รักประดิษฐ์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ ทิศทางและนโยบายในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ให้ค�าปรึกษา แนะน�าและพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่ได้ก�าหนดไว้
บรรลุเป้าหมาย
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3. ก�ากับดูแลการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทศิ ทางและนโยบาย
ตามที่ก�าหนดและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อ 1 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
5. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณไพผิดก หมาย
ค�าสัง่ โรงงานไพ่ที่ 23/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์
ไพ่ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย
1. นายธรรมศักดิ์
ลออเอี่ยม
ประธานอนุกรรมการ
2. นายธีระพันธ์
นิตย์วิบูลย์
อนุกรรมการ
3. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบป้องกัน
อนุกรรมการ
และปราบปราม กรมสรรพสามิต
4. นายเดชา
บุญอินทร์
อนุกรรมการ
5. นางสาวปารณีย์
ขุนวงษ์
อนุกรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ เพ่งบุญ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผดิ กฎหมายทุกชนิดเพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์การท�างานของโรงงานไพ่ที่เหมาะสมต่อไป
6. คณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่ 4/2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุจิตรา
เลาหวัฒนภิญโญ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายรณวัตร
สุวรรณาภิรมย์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
อนุกรรมการ
4. นายพานิช
หมู่ศิริ
อนุกรรมการ
5. นายสมภพ
สุขประสงค์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาก�าหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และแผนงานที่ก�าหนด
ตามข้อ 1
3. รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
7. คณะอนุกรรมการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่ 25/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสมเดช
ศรีสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการ
กรมสรรพสามิตหรือผู้แทน
4. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
อนุกรรมการ
5. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
6. นางสาวพรณี
จ�าปาศรี
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาก�าหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและแผนงานที่ก�าหนด
ตามข้อ 1
3. รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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8. คณะอนุกรรมการดานก หมายและระเบียบ
ค�าสั่งโรงงานไพ่ที่ 28/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
และระเบียบ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล
กิตติพรหมวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอนุรักษ์
นิยมเวช
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
อนุกรรมการ
4. นายวันชัย
ตั้งวิจิตร
อนุกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ ประยูรพรหม
อนุกรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ
ศิริสวัสดิ์
อนุกรรมการ
7. นางเสาวรส
ริมสาคร
อนุกรรมการ
8. นายธาวิต
มะพล
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ตามนโยบายของโรงงานไพ่ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาด�าเนินการต่อไป
2. ให้ค�าปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานของโรงงานไพ่

1)นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

9/9

2)นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

8/9

3)นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

9/9

12/12

5/5

4)นายสมเดช ศรีสวัสดิ์

8/9

12/12

5/5

5)นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์

8/9

6)นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

6/6

6/6

7)นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์

7/9

7/8

12/12

8)นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท

6/6

3/6

9/12

9)นายอนุรักษ์ นิยมเวช

3/3

2/2

10)นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค

3/3

2/2

11)นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

9/9

คณะอนุกรรมการดาน
ก หมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการดาน
ควบคุมดูแลสถานการณไพ

คณะอนุกรรมการดาน
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการดาน

คณะอนุกรรมการดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการดาน

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ

1.4 การประชุม องคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

12/12
12/12

12/12

12/12
12/12

3/3

1/1
1/1
12/12

12/12

หมายเหตุ
 ตัวเลขในตารางหมายถึง จ�านวนครั้งที่มาประชุม/จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�าแหน่ง
 ล�าดับที่ 9 เข้ารับต�าแหน่งต่อจากล�าดับที่ 6 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
 ล�าดับที่ 10 เข้ารับต�าแหน่งต่อจากล�าดับที่ 8 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

60,000

2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

47,250

3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

54,000

90,000 67,500

4) นายสมเดช ศรีสวัสดิ์

54,000

81,000 54,000

5) นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์

48,000

6) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

36,000 82,500

7) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์

36,000 72,000

90,000

8) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท

36,000 66,000

66,000

9) นายอนุรักษ์ นิยมเวช

12,000

6,000

10) นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค

12,000

7,500

11) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

48,000

คณะอนุกรรมการดาน
ก หมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการดาน
ควบคุมดูแลสถานการณไพ

คณะอนุกรรมการดาน
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการดาน

คณะอนุกรรมการดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการดาน

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ

1.5 คาตอบแทนและเบียการเ าประชุม องคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

90,000
75,000 81,000

60,750 90,000
37,500

6,750
6,750
72,000

72,000

หมายเหตุ
 ตัวเลขในตารางหมายถึง จ�านวนครั้งที่มาประชุม/จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�าแหน่ง
 ล�าดับที่ 9 เข้ารับต�าแหน่งต่อจากล�าดับที่ 6 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
 ล�าดับที่ 10 เข้ารับต�าแหน่งต่อจากล�าดับที่ 8 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

1.6 ประโยชนตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2523 ก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดประโยชน์ตอบแทน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้
1. การจายเบียกรรมการ
การจ่ายเบีย้ กรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รฐั วิสาหกิจจ่ายเบีย้ กรรมการเป็นรายเดือนได้
เฉพาะเดือนทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผูท้ มี่ าร่วมประชุมเท่านัน้ กรรมการรัฐวิสาหกิจใดทีไ่ ม่
มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจ�าเดือนหรือไม่มาร่วมประชุมคณะกรรมการในเดือนหนึง่ เดือนใดให้งดจ่ายเบีย้
กรรมการส�าหรับเดือนนั้น
2. การจายเงินโบนัสกรรมการ
การจ่ายเงินโบนัสตามจ�านวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งและการจ่ายเงินโบนัส
กรรมการต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาท ต่อปี ส�าหรับประธานกรรมการให้ได้เพิ่มสูงกว่ากรรมการ อีก 1 ใน 4 ของจ�านวน
ที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีก 1 ใน 8 ของจ�านวนที่กรรมการได้รับ ในกรณีที่มี
โบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในก�าไรสะสม
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หลักเกณ การจายโบนัสกรรมการรั วิสาหกิจ
1. กรณีรฐั วิสาหกิจมีกา� ไรสุทธิตงั้ แต่ 100 ล้านบาท ลงมาให้ถอื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจ่ายโบนัสกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม
2. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�าไรสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับ
โบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 บาท
3. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�าไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับ
โบนัสเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาท
การจ่ า ยเงิ น โบนั ส กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ถ้ า ในปี บั ญ ชี ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใดกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ขาด
การประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25 %
2. ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50 %
3. ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75 %

1.7 คาตอบแทน องผูบริหาร

โรงงานไพ่จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รองผู้อ�านวยการ ผู้อ�านวยการ โดยจ่ายเป็นเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ปี 2558
รวมเงิน
6,470,000.00 บาท
ปี 2559
รวมเงิน
7,399,847.20 บาท
ปี 2560
รวมเงิน
6,638,547.12 บาท

1.8 นโยบายปองกันความ ัดแยงทางผลประโยชน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยึดมัน่ ในหลักการบริหารจัดการองค์การทีด่ ี ปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และมุง่ ให้พนักงานปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักความถูกต้องด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังมุง่ ประโยชน์สว่ นรวมและให้ความส�าคัญ
ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง จึงก�าหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัว
ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของโรงงานไพ่
อันจะส่งผลให้โรงงานไพ่เสียผลประโยชน์หรือท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง โดยให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของโรงงานไพ่ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
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2. รายงานทางการเงิน
2.1 รายงานผูสอบบัญชี
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2.2 สรุป อมูลที่สาคัญทางการเงิน
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หมวดที่ 3 รายงานการดาเนินการตาง

ององคกร
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1. รายงานคณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้การด�าเนินการสรรหาผู้อ�านวยการโรงงานไพ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับ พ.ศ. 2550 มาตรา 8
จัตวา ก�าหนดให้ในการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะ
หนึ่งมีจ�านวนห้าคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้า
ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงงานไพ่ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาต่อไป

2. รายงานผลการดาเนินงาน องคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึง่ จะแสดงออกมาโดยการกระท�าทางกาย วาจาและจิตใจ
ของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นหลักประจ�าใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม
จริ ย ธรรม หมายถึ ง ความประพฤติ ต ามหลั ก กฏหมายหรื อ จารี ต ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ เกิ ด จากคุ ณ ธรรมในตั ว เอง
ที่ แ สดงออกมาจากการกระท� า ทางกาย วาจาและใจ เป็ น พฤติ ก รรมเพื่ อ ความถู ก ต้ อ งดี ง ามของชี วิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สงบเรียบร้อยในสังคม
จรรยาบรรณ หมายถึง ข้อก�าหนดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตส�านึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริต
และได้เชิญวิทยากรจากส�านักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบถึงการก�าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของโรงงานไพ่ผ่านทางคู่มือ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ขั้นพื้นฐานส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน อีกทั้งโรงงานไพ่ยังได้
ด�าเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันพึ่งประสงค์ผ่านทางวัฒนธรรมองค์กรของโรงงานไพ่ หรือ CARDS บรรจุในสมรรถนะหลัก
(Core Competency) อันเป็นพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ซึ่งพนักงานโรงานไพ่จ�าเป็นต้องมี ดังนี้
C
=
Cordialness
คือ ความจริงใจ
A
=
Accountability
คือ ส�านึกรับผิดชอบ
R
=
Reliability
คือ ความเชื่อถือ
D
=
Diligence
คือ ความขยันหมั่นเพียร
S
=
Safety Awareness
คือ ตระหนักถึงความปลอดภัย
ทั้งนี้โรงงานไพ่ได้จัดท�ากิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยแจกแผ่นพับให้กับพนักงาน
และไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้พนักงานได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมอันดีงามตามที่โรงงานไพ่ต้องการและส่งเสริม
ให้พนักงานประพฤติและปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในโรงงานไพ่ต่อไป
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4. ผลิตภัณ  องโรงงานไพ
1. ผลิตภัณ ไพตัวเล็ก
1.1 ไพไทย

1.2 ไพผองจีน

3 ไพจีนสี่สี
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2 ผลิตภัณ ไพปอก

2.1 ไพปอกพลาสติก อบทอง ยี่หอ

รุน . .

2.2 ไพปอกพลาสติก ยี่หอ

รุน . .

2.3 ไพปอกกระดา ยี่หอ

รุน . . 333

- 111

222
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2.4 ไพที่ระลก ชุดมวยไทยชาย-หญิง

5. กิจกรรมตาง

องโรงงานไพ

โครงการจิตอาสา
พนักงานโรงงานไพ่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ร่วมใจน้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสนามหลวง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

อบรมหลักสูตรดับเพลิง
โรงงานไพ่ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยได้มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ จากนั้นได้มีการจ�าลองสถานการณ์ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงขั้น
ตอนที่ควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
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โครงการอบรม
โรงงานไพ่จัดอบรมส่งเสริมความรู้ “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)”
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน CG และ
CSR โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างานและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมเอนกประสงค์ โรงงานไพ่

ถวายสัตยป ิญาณ และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายอนุพันธ์ บุณโยดม รองผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่
ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายและรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยการร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ และ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

รวมแสดงเจตจานงตอตานการทุจริต
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์ ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่
ร่วมแสดงเจตจ�านงต่อต้านการทุจริต

วันคลายวันสถาปนาโรงงานไพ ครบรอบปที่ 78
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมด้วยผูบ้ ริหารของกรมสรรพสามิต คณะกรรมการโรงงานไพ่ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานโรงงานไพ่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ปีที่ 78 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560
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กิจกรรม แบงรอยยิม สรางสายใย ปนนำใจ สูวัยชรา
คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ จัดกิจกรรม “แบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน�้าใจ สู่วัยชรา” เพื่อสร้างก�าลังใจแก่
กลุม่ ผูส้ งู อายุในบ้านพักคนชรา ให้มกี า� ลังใจในการด�าเนินชีวติ และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ใี นการอยูร่ ว่ มกัน โดยได้มกี ารจัดกิจกรรมเมือ่
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน

รายช่อคณะทางานจัดทารายงานประจาป 2560
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต
1. นายกนิษฐ์

ศิริวัฒน์

ประธานคณะท�างาน

2. นางสาวพรณี

จ�าปาศรี

คณะท�างาน

3. นายวิวัฒน์ชัย

ตั้งประกอบกิจ

คณะท�างาน

4. นางวิชิตา

ศิริวัฒน์

คณะท�างาน

5. นายสมภพ

สุขประสงค์

คณะท�างาน

6. นางสาววิมลรัตน์

บุณโยดม

คณะท�างาน

7. นายก้านแก้ว

พวกขุนทด

คณะท�างาน

8. นายวัชรินทร์

วงษ์วิโรจน์

คณะท�างาน

9. นางสาวจิตรรัตน์

ชินวร

คณะท�างาน

10. นางสาวพรพรรณ

วิเศษกิจ

คณะท�างาน

11. นายชัยวัฒน์

น้าวานิช

คณะท�างาน

12. นายวรยุทธ

สิทธิกรโสมนัส

คณะท�างาน

13. นายอนุวัฒน์

วิรัตน์แสงเจริญ

คณะท�างาน

14. นายธาวิต

มะพล

เลขานุการคณะท�างาน

