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ค าน า 

 
จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับองค์กร (Value creation) ดังนั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พร้อมกับ
ได้น าแนวคิด EVM มาใช้ในกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจประจ าปี 
2560-2564 เพื่อให้โรงงานไพ่มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดรับกับระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

ส าหรับการการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560 นี้ โรงงานไพ่ยังคงวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็น
ผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” ที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มาทบทวนและปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาวะการ
ด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 นี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโรงงานไพ่ ในการขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านกระบวนการพิจารณา “โครงการ
ลงทุนขยายโรงพิมพ์เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง” ดังนั้น โรงงานไพ่จึงต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้น
ตั้งแต่การวิเคราะห์แนวนโยบายภาครัฐต่อทิศทางการด าเนินงานขององค์กร สภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัย
ภายในขององค์กร เพื่อให้โรงงานไพ่เองได้ตระหนักถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่งด าเนินการ และแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพองค์กร พร้อมก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการในภาพรวมให้สัมฤทธิ์ผล 

นอกจากกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปี 2560แล้ว 
ยังมีการด าเนินงานต่อเนื่องในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนที่ทางยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับฝ่าย ระดับส่วน ซึ่งมี
รายละเอียดประกอบด้วย การก าหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) 
โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าวรวมไปถึงการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM การติดตามรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ด าเนินงานงานเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ “รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิดEVM ประจ าปี 2560 ส าหรับ แผนวิสาหกิจตาม
ประจ าปี 2561-64”ฉบับนี้ จะน าเสนอผลลัพธ์ที่เกิดจากกลั่นกรองกระบวนการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กร 
(แผนยุทธศาสตร์) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดท าระบบBalanced Scorecard (BSC) ประจ าปี 
2561 ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management 
– EVM)เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยผลการด าเนินงานนี้ เกิดจากการร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร และ
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  1-1 

บทที่ 1: บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตผุล 

 
จากแนวคิดในการพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทย ให้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพใน  

การแข่งขันตามกลไกตลาด พร้อมทั้งท าหน้าที่ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นสากล และตอบสนองต่อ  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน-ของรัฐวิสาหกิจให้มีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุน และมีหนี้สินสะสมจนกลายเป็นภาระของรัฐและ
ประชาชน ตลอดจนถึงมีการด าเนินงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ของชาติ พร้อมกับเป็นทางเลือกใหม่
ในการลงทุนให้กับภาคเอกชน โดยถือว่ารัฐวิสาหกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีส่วนส าคัญ  
ในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ  

นอกจากนี้ โรงงานไพ่ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ยังมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายของชาติสู่การ
ปฏิบัติงานขององค์กร โดยยุทธศาสตร์ระดับชาติในด้านต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่12 การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึง Thailand 4.0 และ Digital 
Economy อันเป็นกรอบเป้าหมายที่ท้าทายส าหรับโรงงานไพ่ในอนาคต กล่าวคือ Thailand 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโรงงานไพ่ จึงต้อง
วางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมสร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็น
Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงขึ้น 
ในขณะเดียวกัน Digital Economy ที่เน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
ที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยีDigital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการท าธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้ว่า 
แนวนโยบายดังกล่าว จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนทั้งแนวคิด กระบวนทัศน์ กระบวนการปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ ของ 
โรงงานไพ่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยโรงงานไพ่ จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรอัน
ทันสมัยและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมต่อไปในอนาคต 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จึงวางกรอบแนวทาง  
การด าเนินงานที่สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation)  
โดยก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management - EVM) มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดย 
การประยุกต์ใช้ระบบ EVM ดังกล่าวนี้ มีเครื่องมือที่ส าคัญ คือ ตัวชี้วัดก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit - 
EP) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารองค์กร 
เพื่อสร้างมูลค่า (Value-Based Management) 
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แผนภาพแสดง ระบบ Economic Value Management 

 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Value Management – EVM) ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องการส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตามกลไกตลาด  
และที่ส าคัญคือ มีฐานะการเงินที่มั่นคง เพียงพอ ไม่เป็นภาระของรัฐและประชาชน โดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
จ าเป็นต้องสร้างมูลเพิ่มให้แก่เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอัตราที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ เนื่องจาก
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเปรียบเสมือนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้า  
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  

 

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้ โดยสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้น 
การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) ผ่านการก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง 
การด าเนินการดังกล่าว ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

 

o ระยะที่ 1 ปีบัญชี 2549: การเตรียมความพร้อมในการน าระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ 
o ระยะที่ 2 ปีบัญชี 2550: การน าระบบ EVM มาใช้ในระดับศูนย์ EVM 
o ระยะที่ 3 ปีบัญชี 2551: การเชื่อมโยงระบบ EVM เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจ 
o ระยะที่ 4 ปีบัญชี 2552 ถึงปัจจุบัน: การพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง 
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 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) 
 
ปัจจุบัน สคร. ยังคงผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต น าเอาหลัก

แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM)  
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยระบุเป็นตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจประจ าปี 2560 โดยสามารถแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

o การน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  
o การสร้างค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร(์Economic Profit: EP) ขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย 

ดังนั้น เพื่อผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจส่งผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
โรงงานไพ่ จึงควรด าเนินการพัฒนา “การน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประจ าปี 2560”  
ตามที่สคร.ก าหนดไว้ ดังนี้ 

การน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

 
แผนภาพแสดง หลักเกณฑ์การประเมินผล EVM ปี 2560 
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o ระดับที่ 1: เริ่มมีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ 
- ด าเนินการกิจกรรมหลักของระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการน าระบบ EVM มาใช้

ในรัฐวิสาหกิจ ได้ครบถ้วน 
- ด าเนินการกิจกรรมหลักของระยะที่ 2 การน าระบบ EVM มาใช้ในระดับถัดไปได้ครบถ้วน 

 

o ระดับที่ 2: มีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น 
- EVM for Planning: มีการเชื่อมโยง EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนธุรกิจและหรือ

แผนงบประมาณ ปี 2560พร้อมทบทวนหลักการ/คู่มือในการท าแผนธุรกิจ และ 
แผนงบประมาณที่น าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กร และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

- EVM for Investment and Resource Allocation: มีการใช้แนวคิดระบบ EVM เช่น 
การค านึงถึงต้นทุนเงินทุน หรือการวัดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ EP หรือการค านวณค่า 
NPV ฯลฯ ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน (ปีใดก็ได้) พร้อมทบทวนคู่มือ/หลักการของ 
การวิเคราะห์โครงการลงทุนขององค์กร และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

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

- ผู้บริหารระดับสูง (3 ระดับแรก) ของรัฐวิสาหกิจเข้าใจในระบบและหลักการ EVM  
อย่างเหมาะสม 

 

o ระดับ 3: เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน 
- มีการติดตามประเมินผลโครงการลงทุนและปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน โดยประเมินผล

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นของโครงการ เปรียบเทียบกับผล  
ที่ก าหนดไว้เมื่อคราวน าเสนอเพื่อขออนุมัติ ซึ่งรวมถึงการค านวณ /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 
- ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan)  

ได้ครบถ้วน โดยจะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมของปี 2560 
- ก าหนดแนวทางการวัดผลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไป ของ ผู้บริหาร

ระดับสูง 2 ระดับ รองจากผู้บริหารสูงสุด ตามระบบ EVM/BSC/KPIs และเตรียม 
ความพร้อมแนวทางการวัดผล 
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o ระดับ 5: พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง 
- มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ 

Driver Tree โดยผลการวิเคราะห์น าไปประกอบการวางแผน โดยอาจเป็นแผนแยก
ต่างหาก หรือ เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ ฯลฯ การน าเสนอคณะกรรมการ
ฯ หรือไม่ ขึ้นกับกระบวนการปกติของรัฐวิสาหกิจในการน าแผนไปปฏิบัติ 

- รัฐวิสาหกิจจัดให้มีศูนย์/หน่วยงานดูแลรับผิดชอบค่า EP ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด โดย
ศูนย์/หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบต้องจัดท าแผนผังปัจจัยที่ประกอบกันเป็น EP 
(Operational Driver Tree) รวมถึงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพในการสร้างค่า 
EP ของศูนย์/หน่วยงาน (Strategic Improvement Plan) 

- ทบทวน ปรับปรุง ระบบ EVM และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ ผ่าน 
การรายงานผลการด าเนินงานการน า EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ การด าเนินงานตาม 
Strategic Improvement Plan ฯลฯ แก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างสม่ าเสมอ  
(อย่างต่ า คือ รายไตรมาส)โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกต ความเห็น ข้อเสนอแนะ 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการน า EVM รวมถึง BSC และ Driver Tree ฯลฯ มาใช้ 
ในวงกว้างและเชิงลึกมาก 

 
เพื่อน าแนวนโยบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการของโรงงานไพ่อย่างเป็นรูปธรรม  

ทางโรงงานไพ่จึงด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์กร ปี 2561 -2564 ตามแนวคิด EVM โดยท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการขององค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึง  
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ 
ขององค์กร  

หลังจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นตามกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM 
ดังกล่าว โรงงานไพ่จะสามารถด าเนนิการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ ผ่านการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) และ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับส่วนงาน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย  
การก าหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action 
Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าว เพื่อผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ในรูปของแผนปฏิบัติการอย่างครบวงจร และเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป 
 
 
1.2 กรอบการจัดท าและทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจ าปี 2561 -2564 ตามแนวคิด EVM for 

Planning 
 

EVM for Planning เป็นหนึ่งในกระบวนส าคัญการตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ที่มุ่งเน้นในส่วนของการจัดท าแผนธุรกิจหรือ 
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การจัดท าแผนงบประมาณขององค์กร การจัดท าเป็นหลักการ/คู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์ กร หรือ 
ตลอดจนการวิเคราะห์ Driver Tree เชิงลึก การน าวิเคราะห์ Driver Tree ไปประกอบการวางแผนโดยอาจเป็น 
แผนแยกต่างหากหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ  
แผนงบประมาณ เป็นต้น 

 

 
 

ดังนั้น จากการที่แนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนนุรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กร (Value creation) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้มีการทบทวนทิศทางการด าเนินงานและการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ประจ าปี 2561 -2564 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายของ
กระทรวงการคลังก าหนดแล้ว ทั้งนี้ แนวคิดและหลักการในทบทวนทิศทางการด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์
โรงงานไพ่ตามแนวคิดระบบ EVM (EVM for Planning) มีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกแนวคิดและหลักการเพื่อใช้ในการทบทวน/วางแผนยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ 
   สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการทบทวน/วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร คือการคัดเลือก

แนวทางที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็น Road Map หรือแนวทาง
เพื่อใช้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร 
ดังนั้น ในขั้นตอนแรก โรงงานไพ่ควรมีการก าหนดและคัดเลือกแนวคิดและหลักการเพื่อใช้
ในการทบทวน/วางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการด าเนินการภายในของโรงงานไพ่ก่อน 
เป็นล าดับแรก 
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EVM for Incentive
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แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร(the Strategic Planning Process)(ขั้นตอนท่ี 1) 

 
ขั้นตอนที่ 2: ทบทวนสถานะปัจจุบันขององค์กร  
   ในขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์สถานะของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบัน ว่า ปัจจุบัน
โรงงานไพ่อยู่ที่ไหน ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมผลการด าเนินงาน ของโรงงานไพ่ ตั้งแต่อดีต 
–2558 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผ่ายส่วนที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก: SWOT ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงงานไพ่ประจ าปีงบประมาณ 2559 การวิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลอุตสาหกรรมล่าสุด 
และแนวปฏิบัติของคู่เทียบ 

 
ขั้นตอนที่ 3: เปรียบเทียบสถานะปัจจุบันขององค์กร เทียบกับสถานะที่วางไว้ในอนาคตเพื่อค้นหา GAP 
   ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสถานะของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบันเทียบกับ

จุดหมายที่โรงงานไพ่ต้องการจะไป ว่า โรงงานไพ่ต้องการจะไปไหน (ผ่านการการก าหนด
ทิศทางขององค์กร, พันธกิจ/วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว) และโรงงานไพ่จะไปสู่จุดนั้นได้
อย่างไร (ผ่านการก าหนดกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) 
ซึ่งในประเด็นนี้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการทบทวนกระบวนการท างานภายในภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาว่า ยังมีสิ่งใดที่โรงงานไพ่ยังไม่ประสบความส าเร็จ และยังขาดสิ่งนั้น 
และโรงงานไพ่มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อไปถึงจุดหมาย (GAP) นั่นเอง 

Plan for 
Planning

Internal 
Assessment

SWOT +           
EP DRIVER

External 
Assessment

Strategic 
Issues

Strategy 
Formulation 

+ SIP

Plan 
Management

+ Action Plan

1 2 3 4 5

• Process Review & Plan 
Finalization

• Strategy Map, BSC
• Implementation Plan
• EVM for Investment
• EVM for Monitoring
• EVM for Incentives

• Review Mandates
• Vision, Mission, 

Values

• Diagnose/determine situation and 
readiness to undertake & 
complete a strategic plan

• Develop the plan process & steps, 
people to involve

• Committee
• Strategic Planning Team
• Consulting team
• Management Team
• All departments

Assessing resources, present 
strategies, and sources that 
measure the department’s 
performance

Looking at forces/trends, key 
resource controllers, competitors 
& collaborative 
forces/collaborative partners

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

Adapted from Bryson & Alston, 2011
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แผนภาพแสดง แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์ตามแนวคดิ EVM ประจ าปี 2560  

อยู่บนกรอบแนวคิดการทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับสถานะท่ีวางไว้ขององค์กรในอนาคต (ขั้นตอนท่ี 2-3) 
 
ขั้นตอนที่ 4: สรุปประเด็นที่โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่

ต้องเติมเต็มเพื่อให้การด าเนินการในภาพรวมสัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคต เพื่อน ามาวางแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

   ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการน าเอา GAP ที่ค้นพบไปประยุกต์เพื่อสรรหา/คัดเลือก
และปรับปรุงกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้เป็นตัวก าหนดกรอบการปฏิบัติงานในระยะยาว 
หรือประจ าปี 2560 - 2564  และในระยะสั้น หรือประจ าปี 2561ผ่านการประชุมระดม
ความเห็นร่วมกับคณะท างานแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ การประชุมระดมความเห็นร่วมกับ
ระหว่างคณะกรรมการก าหนดทิศทางโรงงานไพ่ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับ
ผู้บริหารองค์กร 

 
ขั้นตอนที่ 5: ท าการสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 -2564 และ

เผยแพร่/สื่อสารยุทธศาสตร์ ฉบับทบทวนให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร เพื่อความ
เข้าใจในทิศทางขององค์กรแบบเดียวกัน 

 
 
 

         
           

   

 Where do we 
want to be ?)

              
             

(Where are 
we now ?)

                                  
 How do we get there )

                       
              (SWOT)

                (                 
                                         )

                        
(       /          )

GAP
                                              

(What do we have to do/change in order to get there ?)
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 หลักการตามกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560 ของโรงงานไพ่ 
 
ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 - 2564 ตามแนวคิดระบบ EVM นั้น เริ่มต้นด้วย

การวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร อันประกอบด้วย แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น (Statement of Direction 
– SOD) วัตถุประสงค์จัดตั้ง นโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์
บริบทและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของส านักงานฯ อันได้แก่ 

 
1) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2) นโยบายการก ากับดูแล 
3) แนวโน้มและข้อมูลอุตสาหกรรม 
4) แนวปฏิบัติของคู่เทียบ 

 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560 ตามแนวคิด EVM 

 
เมื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คือ น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  

2 ชนิด คือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Matrix) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์
เชิงลึก (EP Driver) โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของ
ยุทธศาสตร์การเลือกธุรกิจด าเนินการ (Participation Strategy) และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน (Operating 
Strategy) แต่แต่ละเครื่องมือ มีกรอบการวิเคราะห์อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) 
 

การวิเคราะห์ SWOT Matrix เป็นกระบวนการก าหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน
ขององค์กรเมื่อพิจารณาเพื่อให้รู้จักตนเอง (รู้เรา) และรู้จักคู่แข่ง  (รู้เขา) อย่างชัดเจน ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก จะแสดงถึงโอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ จะเป็นการวิเคราะห์
ร่วมกันทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในรูปแบบของ Matrix ซึ่งจะสามารแบ่งยุทธศาสตร์ออกได้เป็น 
4 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา  

 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) 

 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไร (Economic Profit Drivers - EP Drivers) 
 

เพื่อให้การทบทวนแผนวิสาหกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 
(Economic Profit - EP) สคร. ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจเลือกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงลึกเป็นเครื่องมือหนึ่งประกอบการด าเนินงานจัดท าหรือทบทวนแผนวิสาหกิจ 
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การก าหนดกลยุทธ์จากการวิ เคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก ประกอบด้วย 

การด าเนินงานหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial Drivers)  
ผลการค านวณค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์สามารถน ามาจัดท าแผนผังปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไร

ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ที่มาเพื่อระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial 
Drivers) ของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้องค์กรทราบถึงองค์ประกอบของค่าก าไร 
ทางเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด ว่ามีรายการทางการเงินใดบ้างเป็นองค์ประกอบ และแต่ละรายการมีมูลค่า
เป็นเท่าใด 

 
ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ส าเร็จ 
องค์กรควรท าการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการวิ เคราะห์ 
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เป็นการค านวณหาร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลงของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัย 
มีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆ คงที่  

เมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงิน ซึ่งควรพิจารณาจากความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability)ของแต่ละ
ปัจจัยประกอบ โดยองค์กรควรเลือกบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitivity) สูง และความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) สูงเป็นอันดับแรก 
 
ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการด าเนินงาน (Operational Drivers) เพื่อระบุ 
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) 

การก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงาน (Operational Drivers) เป็นการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานที่จะช่วยพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความส าคัญให้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไป
องค์กรมีหลักเกณฑ์ในก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร ดังนี้ 

การใช้ EP Driver เป็นเครื่องมือในการทบทวนแผนวิสาหกิจนั้น สอดคล้องกับแนวคิด EVM ในด้านการ
วิเคราะห์และปรับปรุง เพื่อการวางแผนในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึก ซึ่งในหลักเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. ได้
ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจท าการวิเคราะห์ DriverTree ในเชิงลึก และน าบทวิเคราะห์ที่ได้จาก Driver Tree ไปใช้ประกอบ
ในกระบวนการจัดท าแผน โดยแผนกลยุทธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ คือ แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(Strategic Improvement Plan - SIP) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่สามารถแยก
เป็นแผนต่างหาก หรืออาจน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ได้ 
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o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เงินทุน 

o ลงทุนในกลยุทธ์ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่า (ผลตอบแทนจากเงินทุนมากกว่า
อัตราต้นทุนเงินทุน) 

o กระจายเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า 
o ปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม 

 
เมื่อองค์กรได้ระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานแล้วจะเข้าสู่กระบวนการก าหนดแผนกลยุทธ์

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ต่อไป โดยการพัฒนากลยุทธ์ SIP เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรม หรือ
โครงการที่สอดรับกับปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานที่องค์กรมีเป้าหมายว่าจะด าเนินการต่อไป เช่น 
หากต้องการเพิ่มรายได้จากการ องค์กรอาจจะก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานเป็นการเพิ่มธุรกิจ
รูปแบบใหม่ และก าหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าและการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก 
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1.3 ขั้นตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM 
 
ขั้นตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล:  
 

ในขั้นตอนนี้ ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากภายในและภายนอก ดังนี้คือ 
1) ข้อมูลเชิงนโยบายซึ่งประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ส าหรับ

รัฐวิสาหกิจ และแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
โดยข้อมูลเชิงนโยบาย ที่เก่ียวข้อง และโรงงานไพ่ควรถ่ายทอดสู่แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
o การถ่ายทอดระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่12 พร้อมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmapในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

o Thailand 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโรงงานไพ่ จึงต้องวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมสร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นSmart 
Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และ
ทักษะสูงขึ้น 
และ Digital Economy ที่เน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
บริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยีDigital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ
ต่างๆ อันเป็นเป้าหมายที่ท้าทายส าหรับโรงงานไพ่ในอนาคต 

o กรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 –2564 ที่จัดท าขึ้น โดย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแนวทางการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และรัฐวิสาหกิจรายสาขา พร้อมด้วยบริบทเฉพาะส าหรับสาขา– ธุรกิจ
การพิมพ์ และประเด็นข้อสังเกตคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เพื่อให้โรงงานไพ่ได้เห็นถึงข้อเสนอแนะและจุดอ่อนที่ต้องน ามา
ปรับปรุงต่อไป 

o นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรมสรรพสามิตที่ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโรงงานไพ่ 

2) แหล่งข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน  
ข้อมูลด้านการผลิตและการด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการท างานในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
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ในอนาคต ตลอดจนถึงขีดความสามารถในการด าเนินงาน และความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
ในปัจจุบัน 

3) แหล่งข้อมูลจากภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และบริบททางการเมืองต่างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 
พร้อมทั้งข้อมูลจากบทวิเคราะห์ และรายงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต 

 
ขั้นตอนที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏบิัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาแผนวิสาหกิจ 
 

ก่อนหน้าที่ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาแผนวิสาหกิจนั้น ทางที่ปรึกษา 
คณะท างานของโรงงานไพ่ ผู้บริหารของโรงงานไพ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทุกผ่านส่วนได้มี 
การหารือร่วมกันเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ  
ที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการการทบทวนแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนกลยุทธ์ที่ส าคัญ ผ่านการจัดให้มีวาระการ
บรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ 
ประจ าปี 2561 -2564 
 
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณากลั่นกรอง 
 

ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการรายงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 –
2564 ผ่านวาระต่างๆ ตั้งแต่คณะท างาน EVM คณะกรรมการก าหนดทิศทาง หรือ Steering Committee ไปจนถึง
คณะกรรมการโรงงานไพ่ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมทั้งแนวนโยบาย และข้อจ ากัดต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย และ
การเงิน รวมถึงข้อจ ากัดในขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ขององค์กร 
เพื่อกลั่นกรองเป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตามแนวคิดของระบบ EVM ในการนี้ ที่
ปรึกษาได้น ากลยุทธ์องค์กรในปี 2559 - 2563 มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้ได้กลยุทธ์ใหม่ในอนาคตมีความสมบูรณ์ 
และพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในอนาคต  
 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิงานขั้นตอนถัดไป 

 

เมื่อแผนกลยุทธ์ประจ าปีขององค์กรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไพ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนต่อไป คือ การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการ
ประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard– BSC) เพื่อก าหนด เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในระดับองค์กร ฝ่าย 
และส่วนงาน รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี 2561ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
ใน Balanced Scorecard โดยผู้บริหาร และคณะท างานที่เก่ียวข้อง โดยกิจกรรม แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ได้
ถูกก าหนดขึ้นและเห็นชอบร่วมกันแล้ว ระหว่าง ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และคณะท างานของโรงงานไพ่  
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ทั้งนี้ กระบวนการจัดท า Balanced Scorecard ในระดับองค์กร ฝ่าย และส่วนงานแล้ว ทางที่ปรึกษา 
จะท าการสรุปรวบรวมผลการทบทวนแผนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 –4 เพื่อน าเสนอให้แก่ผู้บริหารและคณะท างานโรงงานไพ่
ในล าดับต่อไป 
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บทที่ 2: การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมทีส่ าคัญ ของโรงงานไพ่ 
 

กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ และกลยุทธ์ตามแนวคิดของ  EVM เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตั้งแต่บริบทด้านกฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แนวนโยบายผู้ถือหุ้น แผนด าเนินงานในด้านต่างๆ ขีดความสามารถในการผลิต และผลการด าเนินงาน  
ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของโครงสร้างรายได้ ต้นทุน และก าไร ตลอดจนผลการด าเนินงานองค์กรในด้านอื่นๆ รวมถึง
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไพ่ในปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT) ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานงานในเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (EP Driver) ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

 

ส าหรับการการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560 นี้ โรงงานไพ่ยังคงวิสัยทัศน์ขององค์กรเดิมที่ถูก
ก าหนดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มาทบทวนและปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาวะการ
ด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว แผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561 -2564(ฉบับทบทวน) จึงยังคงมีความ
สอดคล้องและอิงกับกรอบหลักการเดิมที่พัฒนาขึ้นจากแผนวิสาหกิจฉบับที่ใช้ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 นี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของโรงงานไพ่ ในการขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านกระบวนการพิจารณา “โครงการลงทุนขยายโรงพิมพ์เพื่อ
ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง” ดังนั้น โรงงานไพ่จึงต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นตั้งแต่การวิเคราะห์
แนวนโยบายภาครัฐต่อทิศทางการด าเนินงานขององค์กร สภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยภายในขององค์กร เพื่อให้
โรงงานไพ่เองได้ตระหนักถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่งด าเนินการ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพองค์กร พร้อมก าหนด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการในภาพรวมให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคต 
 
 
2.1 กรอบนโยบายและยุทธศาสตรช์าติที่เกี่ยวข้อง 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดกรอบการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 –2564 เพื่อเป็นแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และ
รัฐวิสาหกิจรายสาขา ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 
และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmapในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 โรงงานไพ่ในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงต้องน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนงานในปี 2560 แผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย 20 ปี โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจท าให้
ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 

 โดยกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้ 
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แผนภาพ กรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจ 

ที่มา: ส านักนโยบายและแผนรัฐวสิาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
 
2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวขอ้ง  

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:การนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม” มาประยุกตใ์ช้ 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี:เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั้นโรงงานไพ่จะต้องวางแผนงานโครงการให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 6 ด้านคือ 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564): ตามกรอบวิสัยทัศน์“ให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” โดย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี
ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคงมั่ง
คั่งและยั่งยืนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างต้น และก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ (Country Strategic Positioning) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 Thailand 4.0: เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมซึ่งต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม อาทิ 
- การเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร

จัดการและใช้เทคโนโลยีหรือSmart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ 
- การเปลี่ยนจากSMEs แบบเดิมไปสู่การเป็นSmart Enterprises และStartups ที่มีศักยภาพสูง 
- การเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง 
- การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง 

โดยโมเดลของThailand 4.0 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นั่นคือมั่นคงมั่งคั่งและ
ยั่งยืนโดยโรงงานไพ่ จึงต้องวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อม
สร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กร
ของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นSmart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มี
มูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงขึ้น 

 Digital Economy:1คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน
ตั้งแต่Knowledge Economy หรือเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้และCreative Economy ที่
วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยแนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับยุคDigital Economy 
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

                                                 
1
 “Digital Economy : รู้ทัน เข้าใจ และน าไปใช้”, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
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(1)Digital Commerce ในอดีตมักกล่าวถึงe-commerce แต่ในยุคปัจจุบันตลาดการค้าดิจิตอลได้
แตกแขนงไปสู่mobile-commerce และSocial Commerce ที่ขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
หรือการค้าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว 

(2)Digital Transformation คือการน าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทาง
ธุรกิจนอกเหนือจากการค้าแต่เป็นเร่ืองของประสิทธิภาพในการท าธุรกิจและขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท างานลดต้นทุนเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 

(3) Digital Consumption คือการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยีDigital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการท า
ธุรกิจต่างๆ 

นอกจากนี้เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่และเพื่อก้าวให้ทันกับยุคไอทีในการให้บริการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึงจึงควรให้ความส าคัญและตั้งเป้าที่จะปฏิรูปประเทศสู่
เศรษฐกิจเชิงDigital อย่างจริงจังเพื่อให้มีการขนส่งข้อมูลจ านวนมากโดยสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเชื่อมต่อกันทั่วทุกพื้นที่ด้วยความรวดเร็วและการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดช่องว่างเชิงDigital ลดต้นทุนที่เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งที่
ท าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงไอทีได้และลดความซ้ าซ้อนในการสร้างเครือข่ายของหน่วย
ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจะท าให้ประเทศไทยได้เครือข่ายที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุนสูงสุดเมื่อ
เข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี 

 
2.1.2 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  

 ทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
คร้ังที่ 1/2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์รั ฐวิสาหกิจ 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์

ชาติโดยก าหนดบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาท
ระหว่างผู้ก ากับดูแลผู้ก าหนดนโยบายและผู้ให้บริการออกจากกันอย่างชัดเจน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศโดยการจัดให้มีแผนการ

ลงทุนของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปีที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนพร้อมทั้ง
สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุนและการ
ระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆเช่นการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยเป็นต้น 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้จะจัดให้มีกลไกในการชดเชย
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ให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วย
เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวัตกรรมและ

น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องคล้องกับไทยแลนด์  4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลด
ต้นทุนการด าเนินงาน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมมีกลไกส่งเสริมและ

สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมมีกลไกก ากับ
ติดตามตรวจสอบบริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสมมีโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการท างานสมัยใหม่พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรมก าหนดระบบ
แรงจูงใจการด าเนินงานที่เหมาะสมค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
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 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม: ประกอบด้วย 

(1) บริบทเฉพาะส าหรับสาขา – ธุรกิจการพิมพ์ 
 

ในอนาคตธุรกิจการพิมพ์จะต้องมกีารพัฒนาการพิมพ์โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การพมิพ์ท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยให้การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมุ่งเน้นท่ีคณุภาพ
งานพิมพ์และด้านความปลอดภัยเป็นส าคัญปรับปรุงคณุภาพให้บริการเพื่อดึงดูดความสนใจใหลู้กค้ามา
ใช้บริการโรงพิมพ์เนื่องจากในอนาคตโดยจะมีการใช้สื่อออนไลนเ์ข้ามาทดแทนการพิมพ์มากยิ่งขึ้นอาจ
ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการโรงพิมพ์ลดลงธุรกิจการพิมพ์จึงควรมีการปรับตัวต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดเพื่อสร้างความอยู่รอดในอนาคตโดยการลดขั้นตอนการผลิตใหส้ั้นลงใช้คนน้อยลง
โดยใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนมีระบบควบคุมคณุภาพเพื่อให้งานไดม้าตรฐานและสะดวกรวดเร็วทัน
ต่อความต้องการของลูกค้า 

 

(2) ประเด็นข้อสังเกตคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SubPAC) 
 

o ให้มุ่งเน้นเรื่องการพิจารณาบทบาทของรัฐวิสาหกิจเป็นล าดับแรกหากพิจารณาแล้วว่าจ าเป็น
จะต้องคงอยู่ก็ควรจะต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

o ในกรณีที่เป็นรัฐวสิาหกิจที่หารายได้ให้รัฐอาจไม่จ าเป็นต้องทบทวนบทบาทควรมุ่งเน้นเรื่องการ
หารายได้และสามารถปรับตัวใหส้ามารถแข่งขันกับเอกชนได ้

o ในการพิจารณาทบทวนบทบาทของรัฐวิสาหกิจจะต้องให้ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการ
พิจารณาด้วย 

o ต้องทบทวนการพิจารณาแยกบทบาทให้ชัดเจนระหวา่งเป็นoperator และregulator โดย
รัฐวิสาหกิจต้องด าเนินบทบาทในฐานะoperatorเป็นหลัก 

o ในการพิจารณาทบทวนบทบาทจะต้องพิจารณาว่าบทบาทของรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรและพิจารณาความเพียงพอของประสิทธิภาพในการ
ผลิตในปัจจุบันโดยจะต้องน าไปเทยีบกับคู่เทียบเพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นในการคงอยู่ของ
องค์กร 

o เมื่อพิจารณาทบทวนบทบาทแล้วจึงมาพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมกับบทบาทและทิศทาง
ในอนาคต 

o ในยุทธศาสตร์ที3่เรื่องการเงินรัฐวสิาหกิจจะต้องสามารถด าเนินการได้โดยที่ไม่ต้องขอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งจะต้องมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนและต้องมีความเพียงพอที่จะด าเนินการ
อยู่ได ้
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(3) ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) 
 

o ประเด็นที่ส าคญัที่สุดคือการทบทวนบทบาทซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโย
อาจจะปรับบทบาทให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรืออาจจะเป็นService Delivery Unit (SDU) 
ของหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นต้นและเมื่อพิจารณาทบทวนบทบาทแลว้อาจมีการปรับเปลีย่นช่ือ
องค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจยิ่งขึ้น 

o นอกจากจะต้องทบทวนบทบาทขององค์กรแล้วควรจะมีการทบทวนสถานะขององค์กรให้มี
ความคล่องตัวโดยการยกฐานะเปน็นิติบุคคล 

o รัฐวิสาหกิจควรต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรโดยเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบในอุตสาหกรรมด้วยโดยการด าเนินงานขององค์กรต้องอยูภ่ายใต้หลักธรรมาภิบาลที่
ด ี

o เมื่อพิจารณาทบทวนบทบาทของรัฐวิสาหกิจแล้วรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาการลงทุนที่
เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและการหารายได้ให้เพียงพอโดยลดการพึ่งพาจากภาครัฐตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
เสรมิสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

o เมื่อพิจารณาทบทวนบทบาทแล้วหากรัฐวิสาหกจิเป็นผู้ผูกขาดในอุตสาหกรรมจะต้องมีการท า
Benchmark กับคู่เทียบอ่ืนๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานใหส้ามารถ
เทียบเคียงได้กับคู่เทียบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

 นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด:กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ของ โรงงานไพ่ ได้ก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ เป็น “ผู้น าการจัดเก็บภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” ประเด็นยุทธศาสตร์4 ด้าน ได้แก่  
- ยุทธศาสตร์: บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ 
- ยุทธศาสตร์: นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
- ยุทธศาสตร์: บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์: ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ยังมีแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานภายใต้แต่ละกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ใหม่ในอนาคตของโรงงานไพ่ คือ  
 

ยุทธศาสตร์: ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์: ขับเคลื่อนนวตักรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก าหนดแผนการปฏิรูป 

ปฏิรูประบบภาษี (รูปแบบสแตมป)์ 

เนื่องจากรูปแบบสแตมป์ของกรมสรรพสามิต มีความส าคัญต่อการผลิตของโรงงานไพ่ การปรับเปลี่ยน
ระบบภาษีหรือรูปแบบสแตมป์สรรพสามิตจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อโรงงานไพ่ตามโครงการ
ลงทุนขยายโรงพิมพ์เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
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แผนภาพ แนวนโยบายภาครัฐที่เกีย่วข้องกับโรงงานไพ่ 

 

 พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560:กรมสรรพสามิต ได้ออกพรบ. ภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 3 ไพ่ ได้ก าหนดกรอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ไพ่ ตั้งแต่การผลิต การครอบครอง การน าเข้า และ
การขายไว้ โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิดกว้างมากข้ึน อาจส่งผลต่อการแข่งขันที่มากข้ึนในอนาคตได้ 
 

การผลิตไพ่ 
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การน าเข้าไพ่ 

 
การจ าหน่ายไพ่ 

 
 

2.1.3 แผนวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่  

รัฐวิสาหกิจจะต้องจัดท าแผนวิสาหกิจในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม 
และสาขาเพื่อน าไปปฏิบัติและประเมินผลต่อไป อย่างไรก็ตาม นอกจากแนวนโยบายภาครัฐข้างต้นแล้ว โรงงานไพ่ยัง
ควรค านึงถึงประเด็นข้อสังเกตเฉพาะส าหรับโรงงานไพ่ ประกอบด้วย 

 ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ของ โรงงานไพ่: 
ประกอบด้วย 
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(1) ข้อสังเกตจากผู้ประเมิน 
 

o โรงงานไพ่ฯขาดการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมกระบวนการเปิดประมูลหาผู้รบั
ประโยชน์ก่อนสญัญาเดมิจะสิ้นสดุลงดังนั้นโรงงานไพ่ฯต้องมีการเตรยีมความพร้อมและมีการ
วางแผนในการจัดหาผู้รบัสัมปทานตามสญัญาใหม่ให้ทันกับการสิ้นสุดสญัญาเดมิเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

o โรงงานไพ่ฯยังไม่สามารถพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดและการผลิต
ให้เพียงพอที่จะแข่งขันกับไพ่จากต่างประเทศดังนั้นโรงงานไพ่ฯจะตอ้งเร่งส่งเสริมขีด
ความสามารถในการข่งขันด้วยการด าเนินงานตามแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการ
จ าหน่ายไพ่และการรับจ้างพิมพส์ิ่งพิมพ์พร้อมท้ังเสรมิสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ของโรงงานไพ่ฯ 

o โรงงานไพ่ฯยังไม่สามารถน าระบบบัญชีต้นทุนแยกรายผลิตภณัฑ์มาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
จึงท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนในการผลติให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ดังนั้นโรงงาน
ไพ่ฯต้องมีการจัดท าบญัชีปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑไ์พ่และสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทให้แล้ว
เสร็จเพื่อน ามาวางแนวทางในการบริหารจดัการต้นทุนเพ่ือให้สามารถลดต้นทุนในการผลติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

o โรงงานไพ่ฯต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงานในเรื่องการน าระบบบรหิารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้จะต้องมีการทบทวนกระบวนการทั้งหมดของการ
ด าเนินการระบบEVM และต้องเพิม่เติมการรายงานผลการด าเนินงานทุกปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยขับเคลื่อนใดที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จและไม่ส าเร็จของค่าEconomic 
Profit (EP) ระดับองค์กรนอกเหนอืไปจากการรายงานผลการด าเนินงานของค่าEP ระดบั
องค์กร 

o การเปลีย่นแปลงผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการองค์กรส่งผลต่อการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐวสิาหกิจต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบงานรวมทั้ง
พิจารณาถึงความเพียงพอของผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละหัวข้v
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 

(2) ความเห็นเพิ่มเติม ของ กระทรวงการคลัง 
 

o เนื่องจากโรงงานไพ่ฯ มผีลการประเมินดา้นการบริหารจดัการองค์กรในบางหัวข้อต่ ากว่าระดับ
คะแนน 3.0000 ได้แก่ หัวข้อการบริหารความเสี่ยง และหัวข้อการตรวจสอบภายใน ดังนั้น
โรงงานไพ่ฯจึงควรใหค้วามส าคัญในการปรับปรุงการบริหารจดัการองค์กรโดยจดัท าแนวทาง
และก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ชัดเจนรวมถึง
มอบหมายผู้บริหารสูงสุด และเป้าหมายในการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
ให้ชัดเจนรวมถึงมอบหมายผู้บริหารสูงสดุ และผู้บรหิารระดับสูงเข้ารว่มรับฟังการให้ความรู้
ค าแนะน าและค าปรึกษาในโครงการสนับสนุนรัฐวสิาหกิจดา้นการบริหารจดัการองค์กร 
(โครงการพี่เลี้ยง)เพื่อผลักดันให้เกดิการพัฒนาด้านการบรหิารจดัการองค์กรอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมและส่งผลให้การด าเนนิงานของโรงงานไพ่ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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o โรงงานไพ่ฯต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับกรณีที่ไม่สามารถจดัหาผู้รับสัมปทานใหม่ได้ทัน
ก่อนการสิ้นสดุสญัญาเดิมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรายได้จากการด าเนินงานและก าไรสุทธิ
และต้องมีการวางแผนพ่ือหารายได้เพิ่มจากไพ่นอกสัมปทาน และสิง่พิมพ์อื่นๆโดยใช้
เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 กล่าวโดยสรุป พบว่า ประเด็นส าคัญเชิงนโยบายต่อการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย 
 

ประเด็นส าคัญ แนวนโยบายทีส่ าคัญต่อโรงงานไพ่ 
บทบาทของโรงงานไพ่ 
- ข้อสังเกตรายสาขา อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเชิง

พาณิชย์  

 

• บริหารสัญญาสัมปทานให้มีประสิทธิภาพในฐานะ Regulator ของรัฐ 

• ปรับบทบาทเป็น Operator ในธุรกิจใหม่ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง 

• ยังไม่มีความจ าเป็นในการปรับสถานะเป็นนิติบุคคล 

• ปรับสู่ “องค์การสิ่งพิมพ์ กรมสรรพสามิต” ที่ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

ความเข้มแข็งด้านการเงิน  
- ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 2. ความสามารถในการแข่งขัน 
- แผนพัฒฯ 12 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
- ข้อสังเกตรายสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
- ข้อสังเกตจากการประเมินผลฯ 

 

• รักษาระดับรายได้ จากการบริหารสัญญาสัมปทานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งรายได้ส าคัญ โดยโรงงานไพ่ควรเตรียม
ความพร้อมและมีการวางแผนในการจัดหาผู้รับสัมปทานตามสัญญา
ใหม่  

• มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 

• มีแผนการตลาดเชิงรุก และปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ  
พิจารณาการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 2. ความสามารถในการแข่งขัน 
- แผนพัฒฯ 12 – การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
- แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข้อ2. เร่งการลงทุนที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ 
- ข้อสังเกตรายสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
- ข้อสังเกตจากการประเมินผลฯ 

 

• บริหารแผนการลงทุนโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

• มุ่งเน้นท่ีคุณภาพงานพิมพ์และด้านความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

• มีแหล่งเงินทุนทีเหมาะสม โดยใช้รายได้หลักจากสัมปทาน ไม่ต้อง
เป็นภาระแก่รัฐ 

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 2. ความสามารถในการแข่งขัน 
- แผนพัฒฯ 12 – การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
- Thailand 4.0 และ Digital Economy 
- แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข้อ4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี 
- ข้อสังเกตรายสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 

• ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัย ให้การ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้กระชับ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

• พัฒนาสู่การตลาดยุคดิจิตอล 

• สารสนเทศเพื่อให้บริการลูกค้า/คู่ค้า 
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การบริหารจัดการองค์กร 
- แผนพัฒฯ 12 – บริหารจัดการภาครัฐ 
- Thailand 4.0 และ Digital Economy 
- แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข้อ5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
- ข้อสังเกตจากการประเมินผลฯ 

 

• การถ่ายทอดองค์ความรู้และความเพียงพอของผู้รับผิดชอบด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

• เพิ่มศักยภาพการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

• ด าเนินงานตามหลัก CG อย่างต่อเนื่อง 
การปฏิรประบบภาษี (รูปแบบสแตมป์) 
- ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตข้อ4 . ขับเคลื่อนการใช้

นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ 

 

• การปรับเปลี่ยนระบบภาษีหรือรูปแบบสแตมป์สรรพสามิต  จะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อโรงงานไพ่ ตามโครงการลงทุนขยาย
โรงพิมพ์เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของโรงงานไพ่ 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของโรงงานไพ่ จะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
ที่ส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน เร่ิมต้นด้วย  

1) การทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจของโรงงานไพ่  
2) โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร  
3) การด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่  
4) การทบทวนความสามารถพิเศษของโรงงานไพ่ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
5) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.2.1 การทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจของโรงงานไพ่ 

โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 โดยเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต และ
ต่อมาโรงงานไพ่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้สังกัดของกรมสรรพสามิต ในวันที่ 
1 มกราคม 2535 

โรงงานไพ่มีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อ 1) ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อ
หารายได้ให้รัฐ 2) ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 3) ท าการค้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 4) ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ หรือกล่าวโดยร่วมได้ว่าโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบในการผลติไพ่ตามพระราชบญัญัติไพ ่
และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ และด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนท าการค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และการตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน 
ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเก่ียวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแนวนโยบายการปกครองจากคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปราบปรามการเล่นการพนันที่กฎหมายทุกประเภท ตามค าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2557 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ส่งผลให้โรงงานไพ่มีความจ าเป็นต้องทบทวนหรือ
ปรับแผนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นและแนวนโยบายการปกครองจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

โดยวิสัยทัศน์ ส าหรับการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 – 2564 ยังคงวิสัยทัศน์ตาม
แผนวิสาหกิจฉบับปัจจุบัน เพื่อ “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วยการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส” ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนพันธกิจให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ซึ่งวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเหล่านี้ ถือเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ 
ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560– 2564 ฉบับใหม่เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในอนาคต 
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แผนภาพแสดงกรอบการก าหนดวสิัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ของโรงงานไพ ่

 
 
2.2.2 โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร 

โรงงานไพ่มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้อ านวยการโรงงาน
ไพ่ และรองผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ตามล าดับ โดยมีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 ฝ่าย อันประกอบไปด้วย 1) ฝ่าย
อ านวยการ 2) ฝ่ายโรงพิมพ์ 3) ฝ่ายผลิตไพ่ และ 4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ได้ท าการแยกส่วนของกิจกรรม
การตลาดออกไปเป็นหนึ่งส่วนงานเฉพาะโดยไม่สังกัดฝ่ายใดและใช้ชื่อว่า “ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด” โดยในแต่
ละฝ่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ฝ่ายอ านวยการ ส าหรับฝ่ายอ านวยการนั้น เดิม มี 5 ส่วนงานที่ส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ฝ่ายอ านวยการ คือ 1) ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 2) ส่วนบัญชีและการเงิน 3) ส่วนพัสดุและ
อาคารสถานที่ 4) ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และ 5) ส่วนแผนงานและกลยุทธ์  
และได้ปรับโครงสร้างใหม่ เป็น 6 ส่วน โดยแยกส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคลออกจากกัน เป็นส่วน
ทรัพยากรบุคคล และส่วนบริหารงนกลางโดยทุกส่วนร่วมกันท าหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุน
กระบวนการท างานภายในโรงงานไพ่ให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักและธุรกิจสิง
พิมพ์ควบคู่กันไปด้วย 

            Vision 

“                                  
                                 

                      ”

         Mission 

                   

1.                                      
                                        

2.                                               
                                        

3.                                        
4.                                      
                                       

                
       

 Where do we 
want to be ?)

                  
      (       /          )

1.                                                                     
2.                                                                         
3.                                                       2560
4.                                                             
5.                                                    
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2. ฝ่ายโรงพิมพ์ ส าหรับฝ่ายโรงพิมพ์ มี 2 ส่วนงานที่ส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายโรงพิมพ์ คือ 
1) ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ 2) ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งฝ่ายและส่วนดังกล่าวในปัจจุบัน มีหน้าที่ 
ในการดูแลกระบวนการเตรียมการและผลิตสิงพิมพ์ อาทิ แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์ราคา
ดวงละ 10 สตางค์ แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาด
บรรจุไม่เกิน 15 กรัม (สติกเกอร์)  ทั้งนี้ หลังจากที่โครงการศึกษาแนวทางในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงซึ่งจัดท าโดยคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วเสร็จ  ฝ่ายโรง
พิมพ์ ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ จะต้องรับหน้าที่ในการดูแลกระบวนการออกแบบ 
การเตรียมการ และการผลิตสิงพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่หลากหลายประเภทมากข้ึน 

3. ฝ่ายผลิตไพ่ ส าหรับฝ่ายผลิตไพ่ มี 2 ส่วนงานที่ส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายผลิตไพ่ คือ  
1) ส่วนผลิตไพ่ป๊อก และ 2) ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก โดยที่ฝ่ายและส่วนดังกล่าวมีหน้าที่ในการดูแลและ
ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งไพ่ป๊อกและไพ่ตัวเล็กทุกประเภท  

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับฝ่ายตรวจสอบภายในนั้นไม่มีส่วนงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลส่วนใด
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีอ านาจเป็นของตัวเองในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในองค์กรทุกส่วน
งาน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการภายในของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

5. ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด เหตุผลที่รูปแบบการแยกส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดออกเป็นส่ วน
ง าน เ ฉพาะขึ้ น ตร งกั บ รอ งผู้ อ า น วยการนั้ น  เนื่ อ ง จ า ก ในอนาคตหาก โ ร ง ง าน ไพ่ เ ริ่ ม มี  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ จากเดิมผ่านผู้รับ
ผลประโยชน์ (ตัวแทน) มาเป็นรูปแบบการจัดจ าหน่ายและการท าการตลาดด้วยตนเอง ส่วนงานพัฒนา
ธุรกิจและการตลาดจะเข้ามามีบทบาทความส าคัญมากข้ึน ดังนั้น การบริหารงานของส่วนดังกล่าวที่แยก
ออกเป็นส่วนงานเฉพาะขึ้นตรงกับรองผู้อ านวยการจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้าน
การตลาดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แผนภาพแสดง โครงสร้างการบรหิารงานใหม่ของโรงงานไพส่ าหรับปี 2561 

ที่มามติคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งท่ี 11/2559 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
 

2.2.3 แนวทางการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ ่

โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อด าเนินการผลิตไพ่ หรือน าเข้า
ไพ่มาจ าหน่ายในประเทศไทย โดยโรงงานไพ่สามารถท าหน้าที่ได้ทั้งผลิต หรือจัดหาไพ่จากต่างประเทศ และจัด
จ าหน่ายไพ่ผ่านบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้รับประโยชน์การจัดจ าหน่ายไพ่ในประเทศไทย ปัจจุบันโรงงาน
ไพ่ไม่ได้ท าการน าเข้าไพ่จากต่างประเทศ โดยด าเนินการผลิตไพ่เพื่อจ าหน่ายเพียงรูปแบบเดียว  

ในปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของโรงานไพ่สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ธุรกิจการผลิตไพ่ สามารถจ าแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ าหน่ายได้ ดังนี้ 
1.1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มไพ่ตัวเล็ก ได้แก่  

- ไพ่ไทย 
- ไพ่ผ่องจีน 
- ไพ่จีน 4 สี 

 โรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตกลุ่มไพ่ตัวเล็กเพียงรายเดียวในประเทศ ซึ่งปราศจากคู่แข่ง และถือครองตลาดไพ่ตัวเล็ก
เกือบร้อยละ 100 โดยในอดีต มีมูลค่าการจ าหน่ายต่อปีมากกว่า100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปัจจุบัน(ณ ปี 2559) 
โรงงานไพ่ผลิตไพ่ตัวเล็กออกจ าหน่าย ลดลง เหลือเพียง 78 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 ที่จ าหน่ายได้144ล้านบาท 
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โดยไพ่ไทยเป็นประเภทของไพ่ตัวเล็กที่มีสัดส่วนมากสุดที่ ร้อยละ 97.8 รองมา คือ ไพ่จีนสีสี่ และไพ่ผ่อนจีน ร้อยละ 
1.3 และ 0.9 ในปี 2559 ตามล าดับ 

1.2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มไพ่ป๊อก ได้แก่ 
- ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS V.G. 333  
- ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS V.G. 222 
- ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS V.G. Gold-111 และ V.O. Gold 111 (ไพ่น าเข้า) 
- ไพ่ป๊อกระดาษที่ระลึกได้แก่ไพ่มวย 
- ไพ่ป๊อกกระดาษส่งออกได้แก่ไพ่ป๊อก88คลับ,ไพ่ป๊อกJK และไพ่ป๊อกVKR 
ปัจจุบัน (ณ ปี 2559) โรงงานไพ่จ าหน่ายไพ่ป๊อก (ไม่รวมไพ่น าเข้า) คิดเป็นจ านวนเงิน 262 ล้านบาท โดยมี

สัดส่วนของการจ าหน่ายไพ่ป๊อกกระดาษมากที่สุด เท่ากับ 101 ล้านบาท รองมา คือ ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ที่ใน
อดีตเคยมีสัดส่วนมากสุดมาตลาด มีจ านวนจ าหน่ายลดลง มาเท่ากับ 56 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปี 
2558 ที่เท่ากับ111 ล้านบาท 

ส่วนไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า VEGAS V.G. 777 (Low cost) และไพ่กระดาษต้นทุนต่ าVEGAS V.G. 666 
(Low cost) นั้น ปัจจุบัน โรงงานไพ่ยกเลิกการผลิตแล้ว แต่ยังพอมีสินค้าคงเหลือหมุนเวียนอยู่ในตลาด 

 
2) ธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

 นอกจากธุรกิจการผลิตไพ่แล้ว โรงงานไพ่มีการประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แสตมป์ เช่น  
(1) แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์ราคาดวงละ 10 สตางค์ (2) แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุ
ยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม (สติกเกอร์) สมุดทะเบียน สมุดเวชระเบียน ใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลากปิดสุรา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
สร้างรายได้ให้แก่โรงงานไพ่ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อปรียบเทียบกับรายได้จากธุรกิจไพ่ ซึ่งในปี 2559โรงงานไพ่มีรายได้
จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 11.61เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด โดยลูกค้าหรือผู้จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 
รายใหญ่ของโรงงานไพ่ คือ กรมสรรพสามิต ส่วนลูกค้าอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวง
สารธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
2. ธุรกิจรับจ้างด้านอื่น ๆ  

ธุรกิจรับจ้างด้านอื่น ๆ ได้แก่ การรับประทับตราไพ่ป๊อก อย่างไรก็ตาม รายได้ในส่วนนี้ของโรงงานไพ่มี
จ านวนที่น้อยมากและมีแนวโน้มที่จะลดลงเร่ือยๆ  

 
กล่าวโดยสรุป โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายไพ่ และรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ รวมทั้ง

มีรายได้เงินค่าผลประโยชน์ และรายได้ค่าผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน จากการที่โรงงานไพ่ให้สิทธิ์ในการจัด
จ าหน่ายไพ่ภายในประเทศแก่บริษัทเอกชน นอกจากนี้ โรงงานไพ่ยังด าเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงของกรมสรรรพสามิต เช่น การพิมพ์แสตมป์ การพิมพ์แก้ไขอากรแสตมป์ และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น  

หากพิจารณารูปแบบของ Business Model ของโรงงานไพ่ พบว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่ ทางโรงงานไพ่มี
รูปแบบการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่โดยการผ่านสัญญาสัมปทานกับตัวแทนจ าหน่ายเท่านั้น โดยคิดราคาตามวิธี ราคา



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  2-18 

ต้นทุนบวกก าไรแก่ตัวแทนจ าหนา่ย ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายสามารถตั้งราคาขายไพไ่ด้ตามความต้องการ โรงงานไพ่ไม่ไดท้ า
การควบคุมราคาปลายทางของไพ่ ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างทางก าไรที่สูญเสียไปในการตลาด เพื่อแลกกับความมั่นคงทาง
รายได้ที่ถูกประกันด้วยสัญญาตัวแทนจ าหน่ายไพ่ โดยปัจจุบันผู้รับสัมปทานของโรงงานไพ่ คือซี.เอส.ไทย.เทรดดิ้งและ
สัญญามีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561 (สัญญาที่ลงนามมีอายุ 2 ปี) 

ส่วนผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ที่ระลึก ไพ่ช าร่วย รวมถึงงานพิมพ์และงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง นั้น โรงงานไพ่ ได้ด าเนินงานด้านการตลาดและการจ าหน่ายเอง  

 

 

 
แผนภาพโครงสร้างการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลติ และจัดจ าหน่ายไพ่ ในประเทศไทย 

 
 ในส่วนของธุรกิจโรงงานไพ่ที่เป็นด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง พบว่าปัจจุบันโรงงานไพ่มี
แนวความคิดในการเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ชนิดดังกล่าวให้มากข้ึน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิด
ในอุตสาหกรรมการผลิตไพ่ โดยทางโรงงานไพ่ได้อาศัยความได้เปรียบที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมสรรพสามิต  
ในการปันส่วนงานจากกรมสรรพสามิตที่ว่าจ้างเอกชนรายอื่น มาพิมพ์โดยโรงงานไพ่ เช่นอากรแสตมป์ต่างๆ ของกรม
สรรพสามิต เป็นต้น ทั้งนี้จากศักยภาพของโรงงานไพ่และศักยภาพของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่างๆ มี
การแข่งขันที่สูงมากและเป็นการแข่งขันในลักษณะประสิทธิภาพทางการผลิตเป็นหลัก  (Cost Efficient) ซึ่งมี 
ความยากต่อการแข่งขันกับภาคเอกชน ดังนั้นการเติบโตของรายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ
โรงงานไพ่ในอนาคตนั้นจะแปรตามตรงกับปริมาณความต้องการอากรแสตมป์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นของกรมสรรพสามิตเป็น
ส าคัญ 
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2.2.4 การทบทวนความสามารถพิเศษของโรงงานไพ่ ความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

  สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด  
เป็นขีดความสามารถที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาด
ให้แก่องค์กร สมรรถภาพหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่ผู้อื่นลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน  
ในการแข่งขัน สมรรถภาพหลักขององค์กร ได้แก่  สมรรถนะหลักในเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร  
ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ  
 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ของโรงงานไพ่: 
โรงงานไพ่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไพ่อย่างครบวงจร ประกอบกับการเป็น Regulator 
ในธุรกิจผลิตไพ่ โดยมีอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจัดจ าหน่าย รวมไปถึงการจัดสรรสัมปทาน
ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับผลประโยชน์เป็นผู้จ าหน่ายไพ่ กล่าวคือโรงงานไพ่มีอ านาจในการควบคุมการด าเนินงาน
ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการควบคุมการจัดจ าหน่าย 
 

  
 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages)หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ  
ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) โดยสามารสรุป ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่ ได้ดังนี้ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  

• โรงงานไพ่ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมายด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศ กล่าวคือ  
ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486โรงงานไพ่เป็นผู้ค้ารายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตและ
จ าหน่ายไพ่ได้อย่างถูกกฎหมาย  

• โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
งานจากกรมสรรพสามิตและหน่วยงานรัฐอื่นๆ 

• ปัจจุบันมีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงน้อยรายในประเทศ และมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่
ตลาด ท าให้การแข่งขันทางการค้าไม่รุนแรง กล่าวคือ อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ
ตลาดเอกสารป้องกันการปลอมแปลงหรือปลอดการท าเทียม2 พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย 
เนื่องจากมีเรื่องกฏหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก เนื่องจาก
ต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ช้ันสูง เช่น การใช้กระดาษใส่สารเคมีบาง
ชนิดเพื่อให้ท าปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ า หรือการติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น 
รวมทั้งต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์แยก
บริเวณเพื่อรักษาความปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยมที่จะ

                                                 
2http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html 
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เปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยครั้งเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย ดังน้ัน การแข่งขันทางการค้า
จึงไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป ทั้งนี้มากกว่า 90% ของส่วนแบ่งทางการตลาดยังคง
เป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท 
ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด ในช่วง
ปี 2554-2556 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แบบพิเศษและสิง่พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปี
ละถึง 13.5% และอุตสาหกรรมดงักล่าวยังคงมีอนาคตสดใสจากความต้องการของลูกค้าจากท้ังภาครฐั
และเอกชนท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดยคาดว่าในช่วงปี 2557–2559 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 14.1% 

  

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อ
ความส าเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของ
องค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองด้วย 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก ได้แก่ ความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้ง  
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือความต้องการ
อื่นๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน ได้แก่ ขีดความสามารถขององค์กร ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ  
ขององค์กร 

จากที่กล่าวสามารถสรุปได้ว่า เป็นความเสียเปรียบในการแข่งขัน (Competitive disadvantage) 
โดยสามารถสรุป ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ โรงงานไพ่ ได้ดังนี้ 
 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

• พรบ. สรรพสามิต ฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้ามามีโอกาสในการแข่งขันในธุรกิจไพ่มากข้ึน 
กรมสรรพสามิตได้ออกพรบ. ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 ไพ่ได้ก าหนดกรอบ

การควบคุมผลิตภัณฑ์ไพ่ตั้งแต่การผลิตการครอบครองการน าเข้าและการขายไว้โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิด
กว้างมากขึ้นอาจส่งผลต่อการแข่งขันที่มากข้ึนในอนาคตได้ 

• การบริหารสัญญาสัมปทานให้มีความต่อเนื่องในอนาคต 
ปัจจุบัน บริษัท C.S. Thai Trading จ ากัด3 เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญมากในการเป็นคู่

ค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่โรงงานไพ่เพียงแต่ผู้เดียวที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับสัมปทานในหารจัด
จ าหน่ายไพ่ให้กับโรงงานไพ่ พบว่า ณปัจจุบันประสบกับปัญหาสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมากอันเป็น
ผลจากสัญญาสัมปทานท าให้ต้องซื้อไพ่เพิ่มเติมตลอดเวลาตามสัญญาที่ตกลงไว้ทั้งนี้เป็นเพราะ
สถานการณ์ตลาดที่ส่งผลลบต่อการจัดจ าหน่ายไพ่นโยบายรัฐบาลที่ขัดแย้งกับการจัดจ าหน่ายไพ่
รวมถึงนโยบาย/สัมปทานของโรงงานไพ่ที่ไม่เอื้ออ านวยและไม่ยืดหยุ่นต่อคู่ค้าท าให้คู่ค้าโรงงานไพ่เกิด
ความต้องการที่จะให้สัญญาสัมปทานสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ซึ่งถือว่าเป็นการ
ช่วยเหลือคู่ค้าในอีกทางหนึ่งโดยหากสัญญาสัมปทานยังคงมีลักษณะเดิมกล่าวคือขาดความยืดหยุ่นจะ

                                                 
3สัมภาษณ์เมื่อวันที ่7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบริษัท C.S. Thai Trading จ ากัด, พระรามที่ 2 ชอย 50   
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ส่งผลกระทบต่อคู่ค้ารายอื่นๆที่จะเข้ามาประมูลเป็นผู้รับผลประโยชน์ของโรงงานไพ่ในอนาคต
เนื่องจากผู้รับสัมปทานมองว่ามีความเสี่ยงในการด าเนินงานเกิดขึ้นและอาจท าให้โรงงานไพ่ประสบ
ปัญหาในการหาผู้รับผลประโยชน์ในอนาคตก็เป็นได้ 

• การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ออนไลน์มีจ านวนมากขึ้น มีรูปแบบท่ีหลากหลาย และหาซื้อได้ง่าย 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ออนไลน์ ทั้งจากการจ าหน่ายบน e-Commerce ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีจ านวนมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลาย หาซื้อได้ง่าย โดยไพ่ส่วนใหญ่นั้นเป็นการ
จ าหน่ายในประเทศที่ไม่ถูกควบคุมตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 แต่ปราบปรามได้ยาก 
เนื่องจากผู้ขายและเจ้าของแพรตฟอร์ม e-Commerce หลายรายมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ 

• ความเป็นไปได้ในการปรับรูปแบบสแตมป์ของกรมสรรพสามิตในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ก าหนดแนวทางการขยายธุรกิจใหม่สู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ

ปลอมแปลง และมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ส าหรับการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยมุ่งเน้นการผลิต
งานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อาทิ สแตมป์สรรพสามิต เพื่อรองรับงานของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น หากในอนาคตกรมสรรพสามิต มีการเปลี่ยนรูปแบบหรือยกเลิกการใช้
สแตมป์สรรพสามิตบางชนิดที่โรงงานไพ่สามารถด าเนินงานได้ไป จะส่งผลต่อการลงทุนในภาพรวม
ของโรงงานไพ่โดยตรง 

 
 
2.2.5 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของโรงงานไพ ่

 
1) การวิเคราะห์สถานะทางการเงนิของโรงงานไพ ่

 

จากข้อมูลงบการเงินตั้งแต่ ปี 2555 – 2559 สามารถวิเคราะห์ภาวะการเงินในภาพรวมของกิจการ  
ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สถานะความมั่นคงทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้ดังนี้  
 

 สถานะความมั่นคงทางการเงิน 
 

ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน 

จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงงานไพ่ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 552.79 
ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 400.94 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.53 ของสินทรัพย์รวม) ซึ่งสัดส่วน
ของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
มีมูลค่า 151.85 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.47 ของสินทรัพย์รวม) ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ 
มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
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ตารางแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อของ โรงงานไพ่ ปี 2555 – 2559 

 
ณ 30 กันยายน ปี 2559 สินทรัพย์ที่เป็นรายการส าคัญของโรงงานไพ่ ได้แก่ รายการเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ และสินค้าคงเหลือ โดยมีมูลค่า 336.82 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
60.93 ของสินทรัพย์รวม)130.47 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.6 สินทรัพย์รวม) และ 51.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
9.33 ของสินทรัพย์รวม) ตามล าดับ 

  
 

แผนภาพแสดงสดัส่วนสินทรัพย์ของ โรงงานไพ่ ปี 2555 – 2559 
 
ในขณะที่โรงงานไพ่ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 151.74 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.45ของหนี้สินและส่วนของทุน) 

ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 74.87 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของหนี้สินรวม ) โดยรายการ 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินค้างน าส่งคลัง ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 76.86ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 50.66 ของหนี้สิน
รวม) มีรายการกองทุนบ าเหน็จบ านาญป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด  

ส าหรับส่วนของทุน ปี 2559มีมูลค่า 401.05 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.55ของหนี้สินและส่วนของทุนโดย
รายการก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของส่วนของทุน)  

และหนี้สินที่เป็นรายการหลักของโรงงานไพ่ คือ รายการกองทุนบ าเหน็จ โดยมีมูลค่า 49.60 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 28 .69 ของหนี้ สิ น รวม ) และเงินค้า งน าส่ งคลั งมีมู ลค่ า  76 .86 ล้ านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 50.66 ของหนี้สินรวม) ตามล าดับ  
 

2555 2556 2557 2558 2559

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 494,107,045.08 571,571,964.35 438,260,196.99 408,922,414.16 400,937,984.57 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 129,746,971.95 147,420,802.81 177,244,708.81 157,444,601.15 151,853,456.28 

สนิทรัพย์รวม 623,854,017.03 718,992,767.16 615,504,905.80 566,367,015.31 552,791,440.85 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 212,766,325.91 267,764,402.19 152,156,087.08 103,259,058.56 74,872,733.42   

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 53,508,710.00   66,256,107.00   68,346,907.00   67,655,780.00   76,864,729.00   

หนีส้นิรวม 266,275,035.91 334,020,509.19 220,502,994.08 170,914,838.56 151,737,462.42 

รวมสว่นของทนุ 357,578,981.12 384,972,257.97 395,001,911.72 395,452,176.75 401,053,978.43 

หนีส้นิและสว่นของทนุ 623,854,017.03 718,992,767.16 615,504,905.80 566,367,015.31 552,791,440.85 

494.11  571.57  438.26  408.90  400.94  

129.75  
147.42  

177.24  157.44  151.85  

2555 2556 2557 2558 2559 

สินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท) 

                                               

รายการเงินสด
และรายการ
เทียบเท่าเงิน
สด 60.93% ลกูหนีก้ารค้า 

1.52% 

สินค้าคงเหลือ 
9.33% 

สินทรัพย์
หมนุเวียนอ่ืน 

0.75% 

ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ - สทุธิ 

23.60% 

สินทรัพย์ไมม่ี
ตวัตน 3.87% 

สัดส่วนสินทรัพย์รวม ปี 2559 
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แผนภาพแสดงสดัส่วนหนีส้ินของ โรงงานไพ่ ปี 2555 – 2559 
 
 
การวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน 

 

จากการวิเคราะห์พบว่า รายการสินทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตรา 
การเติบโตของสินทรัพย์ พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงระหว่างปี 
2555– 2559เท่ากับร้อยละ -2.98โดยในปี 2559รายการสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ -2.39
จากปี 2558 ซึ่งสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสด สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 60.93ของ
สินทรัพย์รวม และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ตามรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2555 – 2559เท่ากับร้อยละ -5.25 โดยในปี 2559รายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.21 จากปี 2557 ซึ่งน้อยกว่าผลต่างเทียบกับปี 2557 - 2558 เป็น
ผลจากเงินค้างน าส่งคลังลดลงจาก 69.32ล้านบาทในปี 2558 เหลือ 40.85 ล้านบาทในปี 2559 

ในขณะรายการสินค้าคงเหลือ ในปี 2559มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 9.33ของสินทรัพย์รวม และมีอัตรา 
การเติบโตผันผวน โดยที่มีอัตราการเติบโตของสินค้าคงเหลือเฉลี่ยต่อปีในช่วงระหว่างปี 2555 - 2559เท่ากับร้อยละ -
4.69 ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2555 – 2557 มีมูลค้าสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วงระหว่าง 62.50 – 65.85 ล้านบาท แต่ในปี 

212.77  267.76  
152.16  103.26  74.87  

53.51  
66.26  

68.35  
69.62  76.86  

2555 2556 2557 2558 2559 

หนีส้ินรวม (หน่วย: ล้านบาท) 

                                           

เจ้าหนีก้ารค้า 
1.95% ค่าใช้จ่ายค้าง

จ่าย 13.39% 

ผลตอบแทนการ
ให้สิทธิซือ้ไพ่รอ
รับรู้ 5.54% 

เงนิค้างน าส่งคลัง 
26.92% 

หนีส้ินหมุนเวียน
อ่ืน 1.55% 

รายการ
กองทุน
บ าเหน็จ 
50.66% 

สัดส่วนหนีส้นิรวม ปี 2559 

212.77  267.76  152.16  103.26  74.87  

53.51  
66.26  

68.35  69.62  76.86  

357.58  
384.97  

395.00  393.45  401.05  

2555 2556 2557 2558 2559 

หนีส้ินรวมและส่วนของทุนของ (หน่วย: ล้านบาท) 
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2558 มีมูลค่าสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วงระหว่าง 45.00 - 47.50 ล้านบาท เกิดจากความสามารถในการบริหารอัตรา 
การหมุนเวียนของสิงค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 51.58 ล้านบาท 

และรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.6ของสินทรัพย์รวม และมีอัตรา 
การเติบโตผันผวน โดยมีการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.65 ในปี 2557 และลดลงเรื่อยๆ โดยที่มีอัตราการเติบโตของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เฉลี่ยต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2555 – 2559เท่ากับร้อยละ 2.2ซึ่งการเติบโตของรายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2559ลดลงร้อยละ 1.36 จากปี 2557 เป็นผลมาจากการหักค่าเสื่อมราคาเท่านั้น 

 

 
แผนภาพแสดงแนวโน้มสินทรัพยร์วมของโรงงานไพ่ ปี 2555-2559 
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สนิทรัพย์รวม ร ย  รเงนิสดและร ย  รเทยี เท่ เงนิสด สนิ    งเหลอื ที ดนิ อ   ร และอุ  ร ์

CAGR 55-59 = -2.98%

CAGR 55-59 = -5.25%

CAGR 55-59 = 2.2%

CAGR 55-59 = -4.69%
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ส าหรับรายการหนี้สินของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งพิจารณาอัตราการเติบโตของรายการ  
หนี้สินรวม พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CARG) ในช่วงระหว่างปี  
2555– 2559เท่ากับร้อยละ -13.12โดยในปี 2559รายการหนี้สินรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 
12.23จากปี 2558ซึ่งรายการหนี้สินรวมที่ส าคัญประกอบไปด้วย เงินค้างน าส่งคลังและกองทุนบ าเหน็จ 

รายการเงินค้างน าส่งคลังมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26.92 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราการเติบโตของเงิน 
ค้างน าส่งคลังเฉลี่ยต่อปี ในระหว่างปี 2555–2559เท่ากับร้อยละ -28.80โดยที่ในปี 2559มูลค่าเงินค้างน าส่งคลังลดลง 
28.47ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงร้อยละ 41.07จากปี 2558 

ส าหรับรายการกองทุนบ าเหน็จบ านาญมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 50.66ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราการเติบโต
ของรายการกองทุนบ าเหน็จเพิ่มขึ้นทุกปี โดยที่อัตราการการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของกองทุนบ าเหน็จเฉลี่ยต่อปี 
ในระหว่างปี 2555 – 2559เท่ากับร้อยละ 9.48 

 

 
แผนภาพแสดงแนวโน้มหนีส้ินของโรงงานไพ่ ปี 2555-2559 

 
ในส่วนของทุนของโรงงานไพ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2559 โดยที่อัตราการเติบโตของทุน

เฉลี่ยต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2555 – 2558 เท่ากับร้อยละ 2.91โดยที่ส่วนของทุนประกอบไปด้วย ทุนและก าไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร เมื่อพิจารณาพบว่าทุนของโรงงานไพ่มีมูลค่าคงที่ที่ 0.25 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555ถึงปี 2559ดังนั้น
ปัจจัยที่ ส าคัญที่ ส่ งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของส่วนทุนคือ รายการ
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร โดยที่
อัตราการเติบโตของก าไรสะสม
ของโรงงานไพ่ฌลี่ยต่อปี (CAGR) 
ในระหว่างปี 2555 – 2559
เท่ากับร้อยละ 2.91การเติบโต
ของก าไรสะสมย่อมสะท้อนถึงการ
ด าเนินงานของโรงงานไพ่ที่มีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง  
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CAGR 55-59 = -13.12%
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   ไรสะสมยังไม่ได   ัดสรร

CAGR 55-59 = 2.91%
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 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จากข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 พบว่าโรงงานไพ่ มีรายได้รวมในปี 2559 
เป็นจ านวน 298.04 ล้านบาทต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2559เป็นจ านวน 130.25ล้านบาท และค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในปี 2559เป็นจ านวน 62.63 ล้านบาท ส่งผลให้โรงงานไพ่มีก าไรสุทธิในปี 2559อยู่ที่ 106.75 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 35.82 ของรายได้รวม) ถือได้ว่ารายได้จากการขายและการให้บริการ และสัดส่วนก าไรสุทธิ
ของโรงงานไพ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
 

 
แผนภาพแสดงงบก าไรขาดทุนโดยย่อของโรงงานไพ่ ปี 2555 – 2559 

 
 การวิเคราะห์การด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2555 – 2559จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของรายได้
จากการขายและการให้บริการ ส่วนของต้นทุนขาย และการให้บริการ และส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ซึ่งพบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารในช่วงระหว่างปี 2555 – 2559เท่ากับร้อยละ -7.41 -4.75 และ 2.47ตามล าดับ จากอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยพบว่า รายได้จากการขายและการให้บริการ และต้นทุนขายและการให้บริการมีทิศทางและแนวโน้ม  
ที่เหมือนกัน ซึ่งต้นทุนการขายและการให้บริการที่มีสัดส่วนเฉลี่ย (2555 – 2559) คิดเป็นร้อยละ 41.27 ของรายได้
รวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต มีอัตราการเติบโตที่สวนทางกับ
รายได้จากการขายและการให้บริการ และก าไรสุทธิของโรงงานไพ่เช่นกัน ดังนั้นการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารงานขณะที่รายได้ และก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลงย่อมแสดงถึงการบริหารงานและการด าเนินงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ  

2555 2556 2557 2558 2559

   ได จ กก       ะก  ใ     ก  

ร ยได       รข ยไพ่ 384.96 382.89 317.98 328.23 261.65

ร ยได       รรั    งพมิพส์ ิ งพมิพ์ 12.02 34.91 42.03 50.54 36.39

ร ยได       ร ระทั ตร ไพ ๊่อ ต ่ง ระเทศ 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00

รวมร ยได       รข ยและ  รให   ร ิ ร 396.98 418.24 360.01 378.77 298.04

ต     ก  ผ  ต

ต  นทนุง นผลติไพ่ 147.36 160.80 131.14 139.97 109.83

ต  นทนุง นผลติสิ งพมิพ์ 10.86 18.56 19.32 20.71 20.42

ต  นทนุง น ระทั ตร ไพ ๊่อ ต ่ง ระเทศ 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00

รวมต  นทนุข ย และ  รให   ร ิ ร 158.25 179.43 150.45 160.68 130.25

ค  ใช จ   ใ ก       ะ      56.80 73.36 74.54 68.08 62.63

ร ยได  อื น 10.80 11.20 6.55 5.65 1.60

ก  ไ    ธ 192.73 176.65 141.56 155.66 106.76
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แผนภาพแสดงแนวโน้มของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ของโรงงานไพ่ ปี 2555-25594 

  
 
การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มของรายได้ 

 

รายได้หลักของโรงงานไพ่ ปี 2559เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายและการให้บริการ โดยรายได้ที่เกิดจากการ
ขายหรือผลิตจากโรงงานไพ่ คือรายได้จากการขายไพ่และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ โดยรายละเอียดรายได้
รวมของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 
 

                                                 
4หมายเหตุ : รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ ประกอบด้วย รายได้จากการขายไพ่ รายได้จากการรับจา้งพิมพ์สิง่พิมพ์ และรายได้จากการ
ประทับตราไพ่ป๊อกตา่งประเทศ 
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ร ยได  รวม ต  นทุนข ยรวม  ่ ใ   ่ ยใน  รข ยและ ริห ร

CAGR 55-59 = -7.41%

CAGR 55-59 = -4.75%

CAGR 55-59 = 2.47%
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แผนภาพแสดงรายไดร้วม ของ โรงงานไพ่ ประจ าปี 2554 – 2559 

o รายได้จากการขายไพ่ เป็นรายการรายได้หลักของโรงงานไพ่ ซึ่งการขายไพ่ของโรงงานไพ่ประกอบ
ไปด้วย ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ไพ่ป๊อก
กระดาษการท่องเที่ยว และไพ่ช าร่วย โดยในปี 2559รายได้จากการขายไพ่มีมูลค่า 261.65ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม  

o รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เป็นรายการรายได้หลักที่ส าคัญของโรงงานไพ่เช่นกัน โดยในปี 2559
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 36.39ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.14 ของรายได้จาก 
การขายและการให้บริการรวม 

o รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ เป็นรายการรายได้จากการให้บริการของโรงงานไพ่
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าของรายได้จากการประทัยตราไพ่ป๊อกต่างประเทศนั้นมีมูลค่าที่ไม่มี
ทิศทางคงที่ ซึ่งมูลค่ารายได้ย่ออยขึ้นอยู่กับจ านวนไพ่ที่น าเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย 
โดยในปี 2559ไม่มีรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ 

o รายได้อื่น ในปี 2559โรงงานไพ่มีรายได้อื่น มูลค่า 1.60ล้านบาท โดยเกิดจากรายการดอกเบี้ยรับที่
มีมูลค่า 6.40 ล้านบาท (หักขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 4.8 ล้านบาท) ซึ่งรายการรายได้อื่น
นี้ไม่เก่ียวข้องกับการขายไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ จึงไม่สะท้อนถึงประสิทธิผลของ
การด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

จากแผนภาพแสดงรายได้รวม ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 ของ โรงงานไพ่ แสดงให้เห็นได้ว่า ในปี 2559 ที่ผ่าน
มา โรงงานไพ่มีผลการด าเนินงานต่ าที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในช่วงระหว่างปี 
2555 – 2559 เท่ากับร้อยละ -7.41 และมีสัดส่วนของรายได้โดยรวมลดลงทุกประเภททั้งในส่วนของรายได้จาก
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ผลิตภัณฑ์ไพ่ ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่ารายได้จะลดลงเนื่องจากการขาดช่วงของสัมปทานระหว่างปี รายได้จากงานพิมพ์ ที่มี
มูลค่าและสัดส่วนที่ลดลงค่อนข้างมาก จากรายได้เท่ากับ 51 ล้านบาทในปี 2558 เหลือเท่ากับ 36 ล้านบาทในปี 
2559 รวมไปถึงรายได้อื่นๆ ทั้งรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ป๊อกพลาสติกน าเข้า และรายได้อื่น จึงท าให้รายได้โดยรวม
นั้นลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงรายได้แยกรายผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของก าไรสูง ได้แก่ ไพ่ป๊อก
พลาสติกขอบทองนั้น มีรายได้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะนี้ไพ่ป๊อกพลาสติกซึ่งมีสัดส่วนของ
ก าไรน้อยกว่า กลับมียอดรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การลดลงของรายได้ในปี 2559 นี้ จึงกระทบต่อความสามารถใน
การท าก าไรโดยรวมของโรงงานไพ่ด้วยเช่นกัน 

ส่วนผลิตภัณฑ์ไพ่ไทยนั้น ถือได้ว่ามีรายได้เท่ากับ 78 ล้านบาท ซึ่งต่ าที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาโดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ -5.53 

ขณะที่รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ลดลงในปี 2559 โดยที่มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 31.91 โดยในปี 2559 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 36.39 ล้าน
บาท เติบโตลดลงร้อยละ 28.01จากปี 2558 และมีสัดส่วนต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 12.14 ของรายได้รวม ใน
ส่วนของรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศและรายได้เงินค่าผลประโยชน์เป็นรายได้ที่ไม่
คงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการน าเข้าไพ่ในแต่ละปี เพื่อมาจ าหน่ายในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฏหมาย 

 
แผนภาพแสดงรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ (ไมร่วมไพ่น าเข้า) ประจ าปี 2554 – 2559 
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โดยสรุปแล้ว จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้จากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ ในช่วง
ระหว่างปี 2555 – 2559 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -7.41 โดยตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2559
สัดส่วนรายได้จากการขายไพ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 94.40ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ปี 
2555 เหลือ ร้อยละ 87.32 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ในปี 2559 ขณะเดียวกันสัดส่วนรายได้จาก
การรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 2.95ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ในปี 2555 เป็นร้อย
ละ 12.14 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงโรงงานไพ่เริ่มที่จะเพิ่มบทบาท
ของการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มากข้ึน 
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การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
 

ต้นทุนการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ ในปี 2559ประกอบไปด้วยต้นทุนงานผลิตไพ่ คิดเป็นร้อยละ 
84.32ของต้นทุนการขายและการให้บริการ และต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 15.68ของต้นทุน 
การขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดต้นทุนจากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 

o งานผลิตไพ่ ในปี 2559ต้นทุนงานผลิตไพ่มีมูลค่า 109.83ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.98ของรายได้จาก
การขายไพ่ โดยต้นทุนการผลิตของไพ่ป๊อกพลาสติกมีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุด เป็นมูลค่า 36.97 
ล้านบาท เพื่อการผลิตไพ่จ านวน 650,955 ส ารับ คิดเป็นต้นทุนการผลิตส ารับละ 55.86 บาท และมี
ต้นทุนขายอยู่ที่ 72.06 บาท และการผลิตไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองมีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ 24.25 
ล้านบาท เพื่อการผลิตไพ่จ านวน 363,840ส ารับ คิดเป็นต้นทุนการผลิตส ารับละ 67.41บาท และมี
ต้นทุนขายอยู่ที่ 83.61บาท ซึ่งเป็นต้นทุนต่อหน่อยที่แพงที่สุดของการผลิตไพ่ทั้งหมดของโรงงานไพ่ในปี 
2559 

o งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในปี 2559ต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 20.42ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 56.12ของรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

ในการวิเคราะห์ต้นทุนขายและการให้บริการพบว่า ต้นทุนของงานผลิตไพ่ ในช่วงระหว่างปี 2555 – 2559มี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -4.75แต่ขณะเดียวกันต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีอัตราเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 17.40ซึ่งเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) เท่ากับร้อยละ 31.91สะท้อนถึงแนวโน้มและบทบาทของการรับจ้างพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นของโรงงานไพ่ และการ
เติบโตของต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ที่สูงขึ้น
แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการผลิตหรือการพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตหรือ
การพิมพ์ที่ลดลงเทียบกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นย่อยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการ
แข่งขันของโรงงานไพ่ในด้านการพิมพ์สิ่งพิมพ์กับเอกชนมากข้ึน  
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แผนภาพแสดงอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายไดร้วม และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม 

ของ โรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2555-2559 

                                      2555 – 2559
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ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2559 เท่ากับ 62.63 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อนหน้า หรือในปี 
2558 ที่เท่ากับ 68.08 ล้านบาทและเช่นเดียวกับต้นทนุขายต่อรายได้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 
มีสัดส่วนที่สูงมาขึ้น จากรายได้ที่ลดลง โดยในปี 2559 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ เท่ากับ ร้อย
ละ 20.90 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่เท่ากับร้อยละ 17.71 และสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

ในปี 2559ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีมูลค่าเท่ากับ 64.56ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.90ของรายได้
จากการขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลัก ของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 

 

  
 

แผนภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของ โรงงานไพ่ ปี 2559 
 

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโรงงานไพ่ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ระหว่างปี 2555-2559มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ 3.25 โดยมีรายการค่าใช้จ่ายของเงินเดือนและ
สวัสดิการ และโบนัสกรรมการและพนักงาน เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 5.40 และ 4.62 ตามล าดับ ซึ่ง
การเติบโตของเงินเดือนรวมทั้งโบนัสนั้น ส่งผลให้ในปี 2559สัดส่วนของเงินเดือนและโบนัสของพนักงานทุกคน 
ในโรงงานไพ่ คิดเป็นร้อยละ 52.77 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ถึงแม้ว่าเงินเดือนค่าจ้างและโบนัสจะ
ไม่ได้รวมเข้าไปในต้นทุนการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่โดยตรง แต่ต้นทุนเหล่านี้ย่อมเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง
ของโรงงานไพ่ ซึ่งส่งผลต่อก าไรสุทธิของโรงงานไพ่อย่างมีนัยส าคัญ 

 
 
 
 

  

ค  ใช จ   ใ ก       ะ      2555 2556 2557 2558 2559

เงนิเดอืน/สวสัด ิ ร ผลตอ แทน 15.68   16.75   18.25   18.46   19.36   

   . ผล ระโย น์พนั ง น 1.96     8.19     2.24     2.52     2.03     

โ นัส รรม  ร และพนั ง น 11.78   13.46   13.87   15.88   14.11   

  ่   งที  ร ึษ 9.44     15.22   15.99   11.72   8.41     

  ่เสื อมร   2.26     1.86     5.10     6.59     8.51     

  ่พัฒน   ลุ  ร 3.44     2.90     2.14     1.25     1.05     

  ่ใ    ่ยอื นๆ 12.23   14.98   16.96   11.65   11.10   

   56.80   73.36   74.54   68.08   64.56   

เงินเดือน สวัสดิการ 
ผลตอบแทน 

30. 1 

คชจ. ผลประโยชน์
พนักงาน 3.24 โบนัส กก. และ พนง. 

21. 6 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
13.43 

ค่าเสื่อมราคา 
13.5  

พัฒนาบคุลากร 
1.6  อ่ืน  1 . 2 

  ด    ค  ใช จ   ใ ก       ะ         2559
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2) ผลการด าเนินงานตามบันทึกขอ้ตกลงการประเมินผลฯ ของโรงงานไพ่ 
 

จากผลการด าเนินงานปีล่าสุด ประจ าปีบัญชี 2559 พบว่า โรงงานไพ่มีผลการด าเนินงานลดลง โดยมีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 2.45 คะแนน ซึ่งต่ าสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญมีผลมาจากการ
ด าเนินงานด้านการเงินที่ไม่เป็นไปตามแผน จากการขาดช่วงสัมปทานในปี 2559 ประมาณ 4 เดือน 

 

 
 
 และเมื่อพิจารณาจากการด าเนนิงานด้านการบริหารจัดการองค์กร พบว่า โรงงานไพ่ ยังต้องปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ซึ่งยังมีผลประเมนิน้อยกว่า 3.00 คะแนน 
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2.3 การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายไพ ่
 

การด าเนินในปัจจุบันของโรงงานไพ่ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญ 2 ปัจจัย อันได้แก่ 
แนวนโยบายการปกครองของประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community – AEC) ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศไทย และประเทศในอาเซียน ในสินค้า
หลายรายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ ซึ่งจะท าให้ไพ่จากประเทศในอาเซียนสามารถเข้ามาท าตลาดในประเทศไทย และ
เป็นคู่แข่งกับโรงงานไพ่ได้ ถึงแม้ว่า ผลิตภัณฑ์ไพ่ จะเป็นสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกิดผล
เสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดีของประชาชน (Sin and Health Affected Goods) เช่นเดียวกับสุรา และยาสูบ  
อันเป็นสินค้าที่รัฐต้องควบคุมปริมาณการผลิต และสามารถกีดกันไม่ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน ตั้งโรงงานผลิต  
ในประเทศไทยได้ แต่การเข้ามาของสินค้าจากประเทศอาเซียนจะเป็นแรงกดดันให้โรงงานไพ่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่ออ านาจผูกขาด ด้วยการปรับนโยบายการด าเนินธุรกิจ ให้รองรับสภาวะ 
การแข่งขันทางการตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต  

ดังนั้น ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไพ่ จะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่ในประเทศ และภาพรวมอุตสาหกรรมไพ่ในประเทศสมาชิกอาเซียน และสภาวะการแข่งขัน
ในตลาดไพ่ในประเทศไทยในปัจจุบัน  

 
สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่ในประเทศ 
  

 จากการที่ คณะรักษาความ สงบแห่งชาติได้มีค าสั่งที ่24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย 
โดยได้สั่งการให้กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการ
และความเข้มข้นในการก ากับดูแลมิให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย ทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้มี
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเป็นเหตุในการมอมเมา
เยาวชน ซึ่งได้ประกาศไว้ ณ วันที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ได้ส่งผลให้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเข้าปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด  
โดยแนวนโยบายดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ ของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถ
เห็นได้จากยอดสั่งซื้อของผู้รับสัมปทานที่ลดลงอย่างชัดเจน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปริมาณความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ลดลง ทั้งในส่วนของไพ่ตัวเล็ก และไพ่ป๊อก ดังนั้น ในสถานการณ์ความเข็มงวดดังกล่าว 
โรงงานไพ่จะต้องปรับการด าเนินธุรกิจภายใต้แรงกดดันที่ส่งผลให้ไม่อาจสร้างรายได้เพิ่มจากการประกอบธุรกิจไพ่ 
หรือไม่อาจตั้งเป้าหมายให้มีการขยายตัวในภาคธุรกิจเกี่ยวกับการค้าไพ่ได้ 
 
การค้าไพ่ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
  

 ประเทศที่ท าการผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศ5 ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
จากข้อมูลการค้าพบว่า ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสุทธิ ได้แก่ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  โดยมาเลเซียท าการส่งออกไพ่ไป

                                                 
5จากขอ้มูลการศึกษา The World Market for Playing Cards: A 2011 Global Trade Perspective ของ  Phillip M. Parker 
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ยังนิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชีย คือ สิงคโปร์ ไทย และญี่ปุ่น ส่วนฟิลิปปินส์ท าการส่งออก
ไปยังฮ่องกงเพียงประเทศเดียว ดังนั้น มาเลเซียจึงนับเป็นประเทศคู่แข่งที่ส าคัญในการท าตลาดต่างประเทศของ
โรงงานไพ่  

ส่วนประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียนั้น ถึงแม้จะท าการส่งอกไพ่ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ซึ่งท า
การส่งออกมายังประเทศในเอเชีย ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และญี่ปุ่น แต่ปริมาณการส่งออกยังน้อยกว่าปริมาณ
การน าเข้า และน้อยกว่าการส่งออกของมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก ดังนั้น จึงไม่นับเป็นประเทศคู่แข่งทางการตลาด
ที่ส าคัญของโรงงานไพ่ 
 

 
การค้าไพร่ะหว่างประเทศของมาเลเซีย ปี 2553 

 
การค้าไพร่ะหว่างประเทศของฟิลปิปินส์ ปี 2553 

 
การค้าไพร่ะหว่างประเทศของสิงคโปร์ ปี 2553 

 
การค้าไพร่ะหว่างประเทศของอินโดนีเซีย ปี 2553 

 
 
การแข่งขันด้านราคา 

 

ถึงแม้ว่าโรงงานไพ่จะเป็นผู้ผลิตและจ าหนา่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียว แต่ในตลาดไพ่ในประเทศไทย 
ยังคงมีปริมาณไพ่ลักลอบซื้อขายอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งไพ่ลักลอบจากต่างประเทศนี้ถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส าคัญ
ของโรงงานไพ่มาโดยตลอด โดยไพ่ลักลอบมีลักษณะเด่นที่ส าคัญคือ เป็นไพ่ที่มีคุณภาพต่ า และมีข้อได้เปรียบในเรื่อง
ของราคาจ าหน่ายที่ต่ ากว่าราคาไพ่ของโรงงานเป็นอย่างมาก  
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แผนภาพแสดงต้นทุนการผลติราคาให้ผู้รับสัมปทาน และราคาขายปลีกในร้านค้า 

 
การจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ซึ่งมีข้อดีในการควบคุมปริมาณขายได้คงที่ แต่จะมีข้อจ ากัดในเรื่องของ

การก าหนดราคาขายที่ไม่สามารถกระท าได้อย่างอิสระ กล่าวคือ ผู้รับสัมปทานสามารถก าหนดราคาจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ไพ่ ได้ เอง ท า ให้ส่ วนต่างของราคาขายปลีกในท้องตลาด และราคาขายตามระบบสัมปทาน  
มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นหากโรงงานไพ่ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง จะท าให้มีโอกาสก าหนดราคา
ไพ่ในท้องตลาดได้เอง และได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดดังกล่าวได้ 
 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบราคาจ าหน่ายผลติภณัฑ์ไพ่ (ไพ่ป๊อก) ของโรงงานไพ่ 

เทียบราคาไพ่ลักลอบที่ระบุในเวปไซด์ช่วงปี 2559 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินแรงผลักดันของอุตสาหกรรมในทุกด้านแล้ว พบว่า ธุรกิจไพ่ในประเทศไทย ยังเป็น
ธุรกิจที่มีความน่าสนใจอยู่ 

                                                              

                     VEGAS V.G. GOLD 111              

              VEGAS V.G. 222           310

              VEGAS V.G. 333            0

                                              -            

ไพ ๊่อ พล สต ิ และไพ ๊่อ พล สต ิขอ ทอง

เริม้ต  นที  70-100   ท/ส  รั 

ไพล่ั ลอ ในอนิเตอร์เน ต

(ลงในเว  ไซต ์ว่งต  น ี 2559)

VS
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แผนภาพ การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขัน (5 Forces Model) ของธุรกิจไพ ่  

Industry Rivalry

Potential Entrance

Substitute

BuyersSuppliers

   น่าสนใจ
โรงงานไพ่ถอืเป นผู้ผูกขาดการผลิตไพ่

เพียงรายเดียวในประเทศไทย

ไม่น่าสนใจ   
ผู้ซื้อไพ่สามารถมีทางเลอืก โดยซือ้และ

เล่นไพ่ลกัลอบทดแทนได้ เนื่องจาก
สามารถหาซือ้ไดจ้ากหลายแห่ง และมี

ราคาถกูกว่าไพ่ของโรงงานไพ่

   น่าสนใจ
โรงงานไพ่เป นผู้ผลิตรายเดียว ท าให้การ
เข้าสู่อตุสาหกรรมไพ่ของผู้ประกอบการ

รายใหม่ไม่สามารถท าได้

ไม่น่าสนใจ   
ผู้ซื้อไพ่สามารถเลือกซือ้ไพจ่าก

ผู้ประกอบการอื่นที่มีการลกัลอบน าเข้า
ที่มีขายจ านวนมาก ซึ่งมีคณุภาพที่ดกีว่า

และมีราคาทีถ่กูกว่า

   น่าสนใจ
สามารถหาซือ้วัตถุดบิในประเทศได้ง่าย 
ซึ่งมีการเสนอขายวัตถุดิบจ านวนมากใน

ท้องตลาด ท าให้สามารถคัดเลอืก
คุณภาพของวัตถุดิบได้
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2.4 การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง 

จากแนวนโยบายภาครัฐและกรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดให้  รวมทั้งสถานการณ์ของตลาดไพ่ใน
ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนที่สูง ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักท าให้ยากต่อการคาดการณ์ ดังนั้นโรงงานไพ่จึง
ได้เริ่มที่จะแสวงหาหรือด าเนินการในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานเดิมของโรงงานไพ่ ซึ่ง
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (ปลอดการปลอมแปลง) เป็นธุรกิจที่โรงงานไพ่สามารถต่อยอดจากการด าเนินงานเดิมของโรงงานไพ่ได้ 
นอกจากนี้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงยังมีความนา่สนใจหลายประการ อาทิ ธุรกิจสิ่งพิมพ์และนโยบายที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล การขยายตัวเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพมิพ์
ปลอดการปลอมแปลงการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ดังแสดงให้เห็นในการวิเคราะห์รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ในปัจจุบัน พบว่า กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายภาคส่วน  เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ยังคงมีความต้องการในการใช้บริการงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะต้องการใช้บริการงานพิมพ์  
ในหลากหลายประเภทมากข้ึน เช่น งานพิมพ์แสตมป์ ดวงแสตมป์ ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรบอลโลก  และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงตลอดจนเอกสารอื่นๆ ส่งผลให้มีหน่วยภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอรับจ้างพิมพ์งาน
เพิ่มข้ึน ดังนั้น หากโรงงานไพ่สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาส
ได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิตและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก่อนบริษัทภาคเอกชน 
 
การขยายตัวเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ 

ในปี 2561 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 35.3 พันล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (CAGR) ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2556 ถึง 
2561(2013-2018) จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมี CAGR ที่เท่ากับ 6.3% 
(แบ่งออกเป็น CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2551-2556 ที่เท่ากับ 6.7% และ CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2556-2561 ที่เท่ากับ 
5.9%) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผลมาจาก 
การเติบโตของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับมีการท าการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มขึ้นขอ  
งการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้า luxury goods อันน าไปสู่การป้องกันสินค้าปลอม
แปลงจากผู้ผลิต ความนิยมในการการซื้อขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ท าให้ความต้องการ  
ในสิ่งพิมพ์ประเภท National ID  ePassport ฉลากต่าง ๆ มีมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ทวีปเอเชียที่มีสัดส่วนของมูลค่า
ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสูงที่สุดเท่ากับ 50% (ข้อมูล ณ ปี 2556) และถูกคาดการณ์ว่าภายในปี 2561  
จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เท่ากับ 55% (ในขณะที่ Western Europe, Eastern 
Europe และ The U.S จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%) 

สาเหตุหลักที่ท าให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาดเอเชียนั้นเป็นเหตุผลเนื่องจาก
ในทวีปเอเชียมีประชากรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย จึงท าให้มีความต้องการสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงในสัดส่วน 19% และ 18% ตามล าดับจากทั้งหมด 50%  และเป็นที่น่าแปลกใจว่าในประเทศแถบ Africa 
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นั้นมีอัตราการเติบโตของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึง 9.6% ทั้งนี้เป็นเหตุผล
มาจากความนิยมในการย้ายถิ่นฐาน อันน ามาซึ่งการเปลี่ยน National ID Card  รวมถึงการพัฒนาด้าน financial 
infrastructure ที่ไม่หยุดยั้งอันส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสินค้างานพิมพ์ให้มีคุณภาพและยากแก่การปลอมแปลง  
เป็นต้น  

หากวิเคราะห์ลงไปในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยนั้น พบว่ามากกว่า 90% ของ 
ส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด และ  
กลุ่มผู้ผลิตหลักยังคงมีอัตราการเติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องเท่ากับ
ร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556-2558 (ข้อมูลประมาณการณ์) ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การเติบโตในภาพรวมของธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจะส่งผลดีต่อโรงงานไพ่ในการเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในตลาดนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภมูิภาค ซึ่งเอเชียเป็น

เขตที่มีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 48.50  
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แผนภาพแสดงอัตราส่วนประเภทของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลกท่ีมีนัยส าคญัทั้ง 7 ชนิด 

 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์ต่างๆ  
จึงถูกพัฒนาให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในหลากหลายประเภทงานพิมพ์ และตรงกับ  
ความต้องการที่เปิดกว้างของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากโรงงานไพ่มีความสามารถในการผลิตและเสนอบริการแก่
ลูกค้างานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โรงงานไพ่ก็จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน อันจะท าให้ได้รับฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นตามล าดับด้วย 
 
การแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดเอกสารป้องกันการปลอมแปลงหรือปลอดการท าเทียม6 
พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากมีเรื่องกฏหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้
เงินลงทุนมาก เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ชั้นสูง เช่น การใช้กระดาษใส่
สารเคมีบางชนิดเพื่อให้ท าปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ า หรือการติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น รวมทั้ง
ต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อรักษา  
ความปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยครั้งเนื่องจาก
ตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย ดังนั้น การแข่งขันทางการค้าจึงไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดสิง่พิมพ์โดยทั่วไป  

                                                 
6แหล่งที่มา http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html 
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ทั้งนี้มากกว่า 90% ของส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.
เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์  ซี
เคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด และกลุ่มผู้ผลิตหลักดังกล่าว ยังคงมีอัตราการเติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์  
ปลอดการปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องและจากผล
การวิเคราะห์สภาวะตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงภายในประเทศไทย ที่อ้างอิงได้จากเอกสาร
ประกอบผลการสัมมนา การเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์กับ
ระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง7 พบว่า 
ปริมาณความต้องการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเจ้าของสินค้าที่สั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์มีความ
ต้องการหรือความคาดหวังจากโรงพิมพ์สูงขึ้นกว่าแต่
ก่อน เช่น เจ้าของสินค้าต้องการให้มีการผลิตสินค้าที่
เป็นของแท้และป้องกันการปลอมแปลงหรือละเมิด
ลิขสิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อสร้างความเชื่อถือให้
ผู้บริโภค, เจ้าของสินค้าต้องการให้สินค้ามีลักษณะที่
สามารถติดตามได้ใน supply chain เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าสินค้าจะไม่สูญหายหรือหากมีการปลอม
แปลงก็สามารถพิสูจน์ได้ เป็นต้น ดังนั้นโรงพิมพ์หรือโรงงานที่ผลิตสินค้าจึงต้องมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านนี้ของเจ้าของสินค้าที่นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานที่ต้องพิมพ์ให้สวยงามและมี
คุณภาพ จึงแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณความต้องการของลูกค้าสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่คงเหลืออยู่ในตลาดจะ
เป็นโอกาสส าหรับผู้ผลิตรายใหม่ (โรงงานไพ่) ในการเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดนั่นเอง 

เมื่อประเมินแรงผลักดันของอุตสาหกรรมในทุกด้านแล้ว พบว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงใน
ประเทศไทย ยังเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอยู่ 

 

                                                 
7รายงานผลการสัมมนา เร่ือง การเพิ่มมลูค่าสิ่งพิมพ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ หอเกียรติยศ อาคาร
เรียนรวม 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
 

ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์แบบพิเศษและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ มี   
ราย ได้แก่

1. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (CSP)
2. บริษัท ที เค เอส  เทคโนโลยี จ ากัด  มหาชน  (TKS)

3. บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด  มหาชน  (TBSP)

Advanced and Security Printing Industry

Major Players in Advance and Security Printing Industry
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แผนภาพ การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขัน (5 Forces Model) ของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 
นอกจากการวิเคราะห์บริบทดังกล่าวมาข้างต้น โรงงานไพ่ได้ท างานจัดจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าการวิเคราะห์แนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ พบว่ามี
ประเด็นจากโครงการศึกษาที่ส าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
  

Industry Rivalry

Potential Entrance

Substitute

BuyersSuppliers

   น่าสนใจ
จ านวนโรงพิมพ์สิง่พิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงมีจ านวนนอ้ย ท าใหก้ารแข่งขันไม่

รุนแรง

ไม่น่าสนใจ   
เทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ะเข้ามามี

บทบาทมากข้ึน ซึ่งจะมาทดแทนการใช้
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

   น่าสนใจ
ธุรกจิสิง่พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตอ้ง

ใช้เงินลงทนุทีสู่ง ท าให้การเข้าสู่
อุตสาหกรรมท าได้ยาก

   น่าสนใจ
เนือ่งจากมีผู้ผลตินอ้ยราย ท าให้ผู้ซื้อไม่

มีอ านาจในการตอ่รองมากนกั

ไม่น่าสนใจ   
การหาซื้อวัตถุดิบตอ้งใช้กระดาษที่มี

คุณสมบัตเิ พาะ ท าให้ผู้ผลิตกระดาษมี
อ านาจตอ่รองสงูกว่า
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ประเด็นจากการศึกษา สรุปรายละเอียด 
ความเหมาะสมด้านกายภาพ ที่ปรึกษาฯ มศว. รับมอบหมายใหศ้ึกษาการลงทุนในกรณีการด าเนินการสร้างโรงงาน

แห่งใหม่ เพ่ือรองรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขข้อจ ากัด
ในเรื่องของความคับแคบของพื้นที่โรงงานเดิมและข้อจ ากดัในการวางเครื่องจักร 
โดยโรงงานแห่งใหม่จะอยู่ในพื้นที่โครงการนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ 
พระนครศรีอยุธยา 

ความเหมาะสมด้านบุคลากร แม้ว่าจะใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี แต่ยังต้องอาศัยบุคลากร โดยเฉพาะแรงานมีฝมีือ
เฉพาะทาง (Skilled Labor) ทั้งนี้ ก าหนดโครงสร้างต าแหน่งและอตัราก าลังโรงพิมพ์
ใหม่ จ านวนประมาณ 25-26 อัตรา พร้อมก าหนดกรอบแนวคดิให้ตดิตามประเมินผล
และปรับแก้ทุกระยะ โดยยึดกรอบแนวคิด 1) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 2) 
การประเมินค่างาน (Job Evaluation) 

ความเหมาะสมด้านเทคนิค เคร่ืองจักรและอุปกรณ์: 
- เครื่องพิมพ์เส้นนูน Intaglio (แสตมป์ยาสูบ แสตมป์ยาเส้นนูน แสตมป์สุรา) 
- เครื่องพิมพ์ลูกผสม (Combination/Hybrid Press) (แสตมปย์าสูบ แสตมป์

ยาเส้นนูน) 
- Software สร้างลวดลายงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
- หัวพิมพ์อิงก์เจ็ต 3 หัว ส าหรับพิมพ์งานข้อมูลแปรเปลี่ยน (รหสั หรอื QR ใน

การพิมพ์แสตมป์) 
- Software สร้างข้อมลูแปรเปลี่ยนส่งไปยังหัวพิมพ์อิงก์เจ็ต 
- เครื่องตัดซอยม้วน (Slitter) 
- เครื่องตัดม้วนเป็นแผ่น (Sheet cutter) 
- เครื่องท าแม่พิมพ์ดรายออฟเซต 
- กล้องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 
- เครื่องอัดตัด (Die-cutting machine) 
- แท่น Roll-to-Roll และ Sheet-to-Sheet 

มีการวิเคราะห์อัตราก าลังกายผลิต 
ความเหมาะสมด้านการเงิน งบประมาณการลงทุน จัดซื้อ 287m เช่าเพื่อด าเนินงาน 196.65m รวม 

483,650,000 บาท 
(ท่ีดิน 80m, อาคาร สิ่งปลูกสรา้ง โครงสร้างพื้นฐาน 17m, จัดซื้อเครื่อง 
Intaglio190m, เช่าเครื่องจักรและอุปกรณเ์พื่อการด าเนินงาน 196.65m) 
จัดท า Feasibility Study 15 ปี 
- IRR = 15.82%  
- NPV = 15.9m 
- Payback period = 10years 
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2.5 แผนการบริหารความเสี่ยง ของ โรงงานไพ ่
 

ส าหรับการวิเคราะหบ์ริบทแวดล้อมที่ส าคัญ ของ โรงงานไพ่ นั้น ยังได้มีการน าเอาแผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร อันจะน าไปสู่การ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในล าดับถัดไป  

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 นั้น ส่วนใหญ่เป็น
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปัจจัยเสี่ยงในปี 2559 จ านวน 7 ประเด็นความเสี่ยง และมีปัจจัยเสี่ยงใหม่จากบริบทที่
เปลี่ยนไปอีก 2 ประเด็นความเสี่ยง โดยมีประเด็นส าคัญ 9 ประเด็นความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
 

 
 

แผนภาพแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 256
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บทที่ 3: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis และ SWOT Matrix 
 

การทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 - 2564 ตามกรอบแนวคิดระบบ EVM นั้น ได้
ด าเนินงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และก าหนดกลยุทธ์โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือ  
2 ชนิด คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางค่าก าไร 
ทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver) ดังจะได้กล่าวในส่วนท้ายของบทนี้  

โดยการวิเคราะห์เพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประจ าปี 2559 ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

3.1 ภาพรวมการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของโรงงานไพ่ โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน หรือ ปัจจัยภายใน จะเกี่ยวข้องกับ  
การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุม
หรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก หรือ 
ปัจจัยภายนอก จะเก่ียวข้องกับการพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอก อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ กฏหมาย เทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อที่จะระบุโอกาสและ
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

 

ประเด็นหลักในการพิจารณาเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร มีดังต่อไปนี้  
 

การประเมินปัจจัยภายใน 
(1) ด้านการเงิน (งบประมาณ รายได้ รายจ่าย) 
(2) ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาพลักษณ์) 
(3) ด้านการบริหารงานและกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร/หน่วยงานภายใน การวางแผน 

การติดตามประเมินผล การตัดสินใจ การสั่งการ การประสานงาน) 
 

การประเมินปัจจัยภายนอก 
(1) ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่น ท้องถ่ิน) 
(2) ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจ ความต้องการแรงงาน) 
(3) ด้านสังคม (ค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการเรียนรู้) 
(4) ด้านเทคโนโลยี  
(5) ด้านกฎหมาย 
(6) ด้านการแข่งขัน 
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แผนภาพแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOTAnalysis) 

 
 

 

3.2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Matrix จะใช้วิธีการน าข้อมูลน าเข้าส าคัญ ดังแสดงการวิเคราะห์ในข้างต้น
ทั้งหมด มาใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผ่านการท างานประสาน  (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 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในสามารถระบุเป นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง และ จุดอ่อน ระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1  ไม่มีเงินกู้ระยะยาวท่ีมีภาระผูกพัน 
S2 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิตโดยตรง 

W1 รายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ลดลง ท้ังไพ่สมัปทาน ไพ่นอก
สัมปทาน และงานพิมพ์ โดยส่วนของไพ่ไทยลดลงอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ 

W2 สัดส่วนของต้นทุนในการผลติ และค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

W3 งบประมาณส่วนใหญ่ยังไมไ่ดถู้กจัดสรรไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
หลัก (Core Activities) เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมเสริม 
(Non-Core Activities)  

W4: การรับรู้ตราสินค้า และโรงงานไพ่ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวางในตลาด 

W5 การตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ 1) ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน 2) 
งบประมาณในการตลาดไมเ่พียงพอ อาทิ การส่งเสรมิการขาย 
และการประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองลูกค้า 3) เจ้าหน้าท่ีการตลาด
ขาดอ านาจในการตดัสินใจ และยังอาศัยฝ่ายบญัชีในการก าหนด
ราคา กระบวนการเสนอราคามีขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน 

W6 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง อันได้แก่ ด้านกฎหมาย 
ด้านงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ด้านการท าตลาดเชิงรุก 
และช่างช านาญการ 

W7 ยังไม่มีโครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีชัดเจน 

จุดแข็ง และ จุดอ่อน ธุรกิจไพ่ 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S.c1 ธุรกิจไพ่เป็นธุรกิจ Oligopoly ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมาย 
S.c2 มีการบรหิารงานแบบเบด็เสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การผลติ 

การจัดจ าหน่ายผ่านระบบสัมปทาน รวมไปถึงอ านาจใน
การเป็น Regulator 

S.c3 กระบวนการในการผลิตไพ่ถึงระดับ Full scale of 
Learning Curve และมีการใช้ (Utilization) เครื่องจักร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

S.c4 คุณภาพผลติภณัฑ์ไพส่ามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได ้

W.c1 การบรหิารสัญญาสมัปทานที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนและมี
ระยะเวลาสัญญาที่สั้นลง 

W.c2 สภาพแวดล้อมและความพร้อมของโรงงานในปัจจุบันยังไม่
เอื้ออ านวยต่อการขยายธรุกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ในอนาคต 

W.c3 การจ าหนา่ยไพ่นอกสัมปทานด้วยตัวเอง ยังมีข้อจ ากัดทั้งด้าน
บุคลากร การตลาด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

W.c4 ระบบการขายออนไลน์ (e-commerce) พัฒนาขึ้นในรูปแบบ 
B2B ยังไมส่นับสนุนในการด าเนินธุรกิจแบบ Mass 
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จุดแข็ง และ จุดอ่อน ธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S.p1มีความช านาญในการผลิตงานสิ่งพิมพ์ตามแบบของ
กรมสรรพสามิต และได้รับงานจากกรมสรรพสามิต
อย่างต่อเนื่อง 

S.p2ได้รับอนมุัติการลงทุนพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับธรุกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 

W.p1 การรับรู้ตราสินค้า และโรงงานไพ่ ยังไม่เป็นท่ีรูจ้ักอย่าง
กว้างขวางทั้งในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ 

W.p2 ขาดเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีจ าเป็นต่อการขยายรูปแบบ
งานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

W.p3 ยังไมส่ามารถด าเนินงานผลติงานพิมพ์เองได้ครบวงจร ยัง
อาศัยการ Outsource งานภายนอก (ไดคัท ลาย ปั๊ม เจาะรู 
เข้าปกแข็ง) 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสามารถระบุเป นโอกาสและอุปสรรคได้ดังนี้ 
 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  

ไพ่ 

O1 ธุรกิจการพนันมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
O2 พฤติกรรมการเสี่ยงโชคและเลน่การพนันด้วยไพย่ังคงเป็นที่

นิยมในระดบัสากล  
O3 กฎหมายอนุญาตให้โรงงานไพเ่ป็นผู้เดียวท่ีสามารถผลติ 

น าเข้า และจ าหน่ายไพ่ในประเทศไทย 
O4 การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์มีความก้าวหน้ามากขึ้น เปิด

โอกาสให้มีช่องทางในการท าธุรกิจมากยิ่งข้ึน  
O5 อุตสาหกรรมการผลิตไพ่มีก าไรส่วนเกินอยู่ในตลาด 
O6 นโยบาย Thailand 4.0 และการใช้งานอินเตอร์เน็ตมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด 

T1 การออกร่างพรบ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้มภีาระ
ต้นทุน และเปดิโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันได้มากข้ึน 

T2 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการซือ้สินค้าออนไลน์ และอี
คอมเมิรซ์ ท าให้เข้าถึงไพ่ต่างประเทศมีเทคโนโลยีการผลิตที่
สูงและมรีูปแบบที่หลากหลายได้ง่าย 

T3 ราคาจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของผูร้ับสัมปทานสูงกว่าราคาไพ่
ลักลอบท่ีมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีการจ าหน่ายเป็น
จ านวนมาก  

T4 การบังคับใช้พรบ. ไพ่ ซึ่งห้ามการผลิตและจ าหนา่ยไพ่ท่ีไม่ได้
รับอนุญาต ยังไม่เข้มงวดมากนักและยังขาดผู้ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ส่งผลให้มไีพล่ักลอบจ านวนมาก 

งานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

O7 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 

O8 การขยายตัวของตลาดเครื่องดื่ม การส่งเสริมการขาย และ
ความหลากหลายในผลติภณัฑ์ที่มากข้ึน เป็นผลดีต่องาน
พิมพ์แสตมป ์

O9 กรมสรรพสามิตมีงานพิมพ์แสตมป์จ านวนมาก รวมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ยังคงมีความต้องการงานพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงในปริมาณมาก 

 

T5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่หันมาใช้อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาทดแทนการใช้สิ่งพิมพ์มากขึ้น 

T6 การแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วไปมีการแข่งขันที่สูงด้วย
จ านวนคู่แข่งที่มีหลายราย 

T7 ภาคเอกชนมีประสบการณ์และกระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงที่ดีกว่า 

T8 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีผู้น าตลาดที่
แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีการพิมพช้ั์นสูง 
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O10 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงโดยมีนวตักรรมใหม่ๆ   เปิดโอกาสใหม้ีช่องทาง
ในการท าธุรกิจขยายตลาดและกลุม่เป้าหมายมากยิ่งขึ้น  

O11 จ านวนผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงใน
ประเทศมีน้อยรายและมีข้อจ ากัดในการเข้าสูต่ลาด ท าให้
การแข่งขันทางการค้าไมรุ่นแรง 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก สามารถระบุรายละเอียด ดังนี ้

 

1. ปัจจัยภายในของโรงงานไพ่(Internal Factors) 

 

 จุดแข็งของโรงงานไพ ่(Strengths)  

 

S1 ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มีภาระผูกพัน 

โรงงานไพ่ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มภีาระผูกพันภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ท าให้โรงงานไพ่สามารถกู้ยืมเงิน 
ขยายธุรกิจ หรือลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยที่ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะโรงงานไพ่  
มีแผนจะท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวน
มาก จากการที่โรงงานไพ่ไม่มีภาระหนี้สินก่อนการด าเนินโครงการจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการบริหารเงินทุน  
ที่มีความพร้อม 

 

 
S2เป็นหน่วยงานภายใตส้ังกัดกรมสรรพสามิตโดยตรง 

โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดกรม
สรรพสามิต ซึ่งการบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ อันมีอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นประธานกรรมการ และรองอธิบดีกรรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่ง โดยปัจจุบัน มีที่ปรึกษา 
กรมสรรพสามิต ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ และผู้บริหาร กรมสรรพสามิต ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ  

ทั้งนี้ การเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตเองมีความต้องการในการสั่งงาน
พิมพ์เป็นจ านวนมาก โรงงานไพ่จึงมีความได้เปรียบในการได้รับการจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิต และมีโอกาสใน
การรับงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ แผนการลงทุนในโครงการขยายธุรกิจ
ใหม่สู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ของ โรงงานไพ่ มีเป้าหมายในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ประเภทสแตมป์สรรพสามิต เพื่อรองรับความต้องการสแตมป์สรรพสามิตของกรมที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 
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 จุดแข็งของธุรกิจไพ ่(Strengths)  

 

S.c1ธุรกิจไพ่เป็นธุรกิจOligopoly ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมาย 

โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต 

ทั้งนี้อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 พบว่า พระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรเดียว 

ที่สามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศได้ โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่

อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งอ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 

ได้ระบุว่า โรงงานไพ่มีอ านาจในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์  

ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ อีกทั้งด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ข้างต้น รวมถึงอ านาจในการท าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทน

การค้าต่าง ๆ อันเก่ียวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นณ ปัจจุบัน ยังถือได้ว่าโรงงานไพ่มีจุดแข็งของการเป็นผู้ผลิต

และจ าหน่ายไพ่ที่ถูกกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม จาก พรบ. ภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 ไพ่ ได้ก าหนดกรอบการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ไพ่ ตั้งแต่การผลิต การครอบครอง การน าเข้า และการขายไว้ โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิดกว้างมากขึ้น อาจ

ส่งผลต่อการแข่งขันที่มากข้ึนในอนาคตได้ 
 

 

S.c2มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเองตั้งแต่การผลิตการจัดจ าหน่ายผ่านระบบสัมปทานรวมไปถึงอ านาจในการ

เป็นRegulator 

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 พบว่า โรงงานไพ่ได้ถูกก าหนดให้เป็นองค์กรเดียวใน

ปัจจุบันที่สามารถด าเนินการผลิตไพ่ โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้ง

โรงงานไพ่มีการจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทานโดยที่ไม่ต้องท าการตลาดทางตรงด้วยตนเอง และยังสามารถยื่นเรื่อง

แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินค้าไพ่ ตลอดจนมีอ านาจในการแจ้งจับผู้จัดจ าหน่าย

ไพ่ที่เป็นไพ่ลักลอบทุกชนิด ดังนั้น การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การผลิต การจัดจ าหน่ายผ่านระบบ

สัมปทาน รวมไปถึงอ านาจในการเป็น Regulator จึงถือเป็นความได้เปรียบของโรงงานไพ่เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ 
 

 

S.c3กระบวนการในการผลิตไพ่ถึงระดับFull scale of Learning Curve และมีการใช้ (Utilization) เครื่องจักรอย่าง

เต็มประสิทธิภาพ 

โรงงานไพ่มีการด าเนินกิจการผลิตไพ่มาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมกับบุคคลากรที่มีประสบการณ์และ

ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการผลิตไพ่จากการถ่ายทอดผ่านสายงานของโรงงานไพ่มาในแต่ละรุ่น การสะสม
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ประสบการณ์ และความรู้ ท าให้เกิดคุณภาพ และความรวดเร็วในกระบวนการผลิตที่พัฒนาต่อเนื่อง ท าให้

กระบวนการในการผลิตไพ่ถึงระดับ Full scale of Learning Curve และในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งาน

เครื่องจักร โรงงานไพ่สามารถรักษาระดับปริมาณงานผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ โรงงานไพ่สามารถ

ผลิตไพ่ได้มากกว่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ที่ระดับร้อยละ 80 ของเป้าหมายปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ 

ร้อยละที่สูง เช่นเดียวกับประเด็นของอัตราสูญเสียในการผลิตไพ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า โรงงานไพ่  

มีความช านาญในการผลิตสินค้าอยู่ในระดับสูง จึงสามารถคงที่อัตราสูญเสียอยู่ต่ ากว่าในระดับที่ยอมรับได้เสมอ  

ทั้งไพ่ป๊อกกระดาษและพลาสติก (อัตราการสูญเสียที่ยอมรับได้ เท่ากับร้อยละ 2.50) ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง  

(อัตราการสูญเสียที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 4.25) และไพ่ตัวเล็ก (อัตราการสูญเสียที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 2.00) 

ดังนั้น จึงแสดงได้ว่า โรงงานไพ่มีการใช้ (Utilization) เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(หมายเหตุ: ในปี 2557 - 2558 มีอัตราปริมาณงานผลิตไพ่ที่ลดลงกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากโรงงานไพ่มีสินค้าคง

คลังเหลือมากเกินไป ท าให้ต้องมีการลดการผลิตลง รวมถึงการปรับโควต้าของสัมปทานท าให้ปริมาณงานน้อยกว่า

เป้าหมายที่ยอมรับได้ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตของ

โรงงานไพ่น้อยลงแต่อย่างใด) 

 

แผนภาพ ปรมิาณงานของผลิตภณัฑ์ไพ่ป๊อก และไพต่ัวเล็ก เทยีบกบัเป้าหมายทีย่อมรับไดร้ะหว่างปี 2555-2559 
 

      
     

     
     

     
                         

    

     

     

     

     

      

      

                    

ปริมาณงาน  ไพ่ป อก ไพ่ตัวเล็ก  เทียบกับเป าหมายที่ยอมรบัได้
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แผนภาพอัตราการสูญเสียในการผลิตไพ่ เทยีบกับ อัตราการสญูเสียที่ยอมรับได้ ระหว่างปี 2555-2559 

 

Sc.4 คุณภาพผลิตภัณฑ์ไพ่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

อ้างอิงจากผลส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ในปี 2560 พบว่า ลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่ยังมี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ที่ได้ความพึง
พอใจสูงสุด ที่เท่ากับ 4.06/5.00 คะแนน และไพ่สัมปทานชนิดอื่นๆ อาทิ ไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ป๊อกกระดาษ มี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่าค่าคะแนนระดับ 3.00 คือ ได้รับความพึงพอใจ เท่ากับ3.73 คะแนน และ 3.17 คะแนน
ตามล าดับ 

ส่วนไพ่ ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าค่าคะแนนระดับ 3.00 คือ ไพ่กระดาษต้นทุนต่ า ซึ่งปัจจุบัน
โรงงานไพ่เลิกผลิตแล้ว แต่ยังคงมีสินค้าอยู่ในตลาด และไพ่ที่ระลึก ซึ่งมีคะแนน เท่ากับ 2.84 คะแนน และ 2.64 
คะแนนตามล าดับ 

และเมื่อพิจารณาถึงความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ พบว่า ลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ของโรงงานไพ่ โดยมีความเห็นว่า สินค้าที่ผลิตจากโรงงานไพ่มีคุณภาพมากกว่าไพ่ลักลอบผิดกฎหมาย  
เป็นส าคัญ ทั้งในเร่ืองของ สี ความคงทนในการใช้งาน ความหนา-บางและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสม จ านวนไพ่
ต่อบรรจุภัณฑ์ที่ครบถ้วน และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของไพ่ในแต่ละประเภทที่น่าสนใจ เป็นต้น  

อีกทั้งลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่จึงมีระดับความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่สูง อ้างอิงได้จากระดับความภักดีต่อผลิตภัณฑ์
ไพ่ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในปี 2560 พบว่า ผู้บริโภคยังคงมีความยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่กับโรงงานไพ่
ต่อไป ส าหรับผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก ถึงร้อยละ 92 ของลูกค้าทั้งหมด และส าหรับไพ่ตัวเล็ก ถึงร้อยละ 100รวมทั้งยินดีที่จะ
ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ให้ผู้บริโภคท่านอื่นๆ ได้รู้จักทั่วกัน  อีกทั้งแนวโน้มในการเลิกใช้
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ผลิตภัณฑ์ไพ่และหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนอื่นๆ ยังอยู่ในอัตราที่ต่ า ดังนั้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ไพ่จึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้นั่นเอง 
 

 
แผนภาพแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อไพ่ป๊อกในแต่ละประเภท ปี 2554-2560 

 

 

       
       
      

       
       

         :
1.      2553                                                              2554                                           
2.                               WINNER 02 (2551 - 2552) VEGAS 999 (2554)  V.G.333 (2555)
3.                                LUCKY555 (2551- 2552)     V.G.222 (2555)
4.                                      LUCKY GOLD 555 (2551- 2552)  VEGAS GOLD (2554)     V.G.GOLD 111 (2555)
5.                                                                                                                     

       
      

                   
Likert Scale

                    
                    

          

                    
                        

          

                    
                         
              

 1.00 - 1. 0                                  
 1. 1 -  2. 0                            
 2. 1 - 3. 0                               
 3. 1 - 4. 0                           
 4. 1 - 5.00                                 

3.40 3.90 4.26 4.72 4.06

2554 2555 2556 2557 2558 2560

4.24 3.82 4.67 3.73

2554 2555 2556 2557 2558 2560

3.19 4.02 3.12 4.67 3.18

2554 2555 2556 2557 2558 2560
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แผนภาพแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 

ต่อไพ่ป๊อกต้นทุนต่ า ไพ่ไทย ไผ่ผ่องจีน และ ไพ่จีนสีส่ี ปี 2555-2560 

 

  
 ไพ่ป อกพลาสติกขอบทองยีห่้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold - 111 
 ไพ่ป อกพลาสติกยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Silver 222 
 ไพ่ป อกกระดาษยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 333 
 ไพ่ป อกพลาสติก (ต้นทุนต่า) ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 777 
 ไพ่ป อกกระดาษ (ต้นทุนต่า) ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 666 

 ไพ่ป อกระดาษที่ระลึกไดแ้ก่ไพ่ท่องเที่ยว 

 ไพ่ไทย 
 ไพ่จีนสี่สี 
 ไพ่ผ่องจีน 

 

 

แผนภาพแสดงปัยจัยทีส่ าคัญทีส่่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก และไพไ่ทย ของโรงงานไพ่ ปี 2560 

           

                    
                    
              

                    
                        
              

                    
                         
              

         :
1.      2554                                                         
2.      2555                                                                                 
3.      2557                                                                         
4.      2558                                                                                 

                  Likert
Scale

3.03 4.64 3.17

2554 2555 2556 2557 2558 2560

       
       
          

       
      
          

2.32
4.25

2.84

2554 2555 2556 2557 2558 2560

4.49
2.64

2554 2555 2556 2557 2558 2560

 1.00 - 1. 0                                  
 1. 1 -  2. 0                            
 2. 1 - 3. 0                               
 3. 1 - 4. 0                           
 4. 1 - 5.00                                 

3.99 3.56 4.39 3.62

2554 2555 2556 2557 2558 2560
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แผนภาพแสดงระดับความภักดีต่อผลิตภณัฑ์ไพต่ัวเล็ก และ ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก ของโรงงานไพ่ ปี 2560 

 

 จุดแข็งของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Strengths)  

 

S.p1มีความช านาญในการผลิตงานสิ่งพิมพ์ตามแบบของกรมสรรพสามิต และได้รับงานจากกรมสรรพสามิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

โรงงานไพ่มีความช านาญในการผลิตงานสิ่งพิมพ์ตามแบบที่ใช้ในภารกิจของกรมสรรพสามิตเช่นแสตมป์
ใบอนุญาตแบบฟอร์มซองจดหมายใบเสร็จรับเงินเป็นต้นและได้รับการว่าจ้างอย่างต่อเนื่องในทุกปีให้ผลิตสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิต ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ โดยมีมูลค่า
งานพิมพ์ในปี 2559 รวมกว่า 40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98.65 

 
 

                              

  
 

“                               
                         

                       ”

                         
                        
             

                          
                        
                         
            

1 2



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  3-12 

S.p2ได้รับอนุมัติการลงทุนพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

ตามที่โรงงานไพ่และคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท ารายงานผล
การศึกษาโครงการศึกษาเพื่อการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และมีมติที่ประชุม ดังนี้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้
ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาในกรณีสร้างโรงงานไพ่แห่งใหม่เพื่อรองรับงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงโดยเฉพาะ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติให้ที่ปรึกษาปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมถึงทบทวนแหล่งที่มาของเงินทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560  มีมติเห็นขอบ
โครงการศึกษาเพื่อการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ของ โรงงานไพ่ โดยให้ปรับผล
การศึกษาเรื่องการเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างให้โรงงานไพ่ลงทุนเอง และเห็นชอบให้โรงงานไพ่
ลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามผลการศึกษาฯ โดยในปีแรกของการลงทุนให้
ด าเนินการจัดซื้อที่ดินก่อน ส่วนการก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรให้น ารายละเอียดและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ มาเสนอให้คณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาก่อนด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป 

ทั้ งนี้  ปั จ จุ บั น  ณ เดื อนกรกฎาคม  2560 โ รง งาน ไพ่  ได้ น า เสนอ โครงกา รฯ  ต่ อส านั กงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และสภาพัฒน์ฯ พิจารณาแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการปรับ

ทบทวนเพื่อให้คณะกรรมการโรงงานไพ่มีมติพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจนในส่วนของ

งบประมาณเพิ่มเติม 
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2. จุดอ่อนของโรงงานไพ่ (Weaknesses) 

 

 จุดอ่อนของโรงงานไพ ่(Weaknesses)  

 

W1 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ลดลงทั้งไพ่สัมปทานไพ่นอกสัมปทานและงานพิมพ์โดยส่วนของไพ่ไทยลดลง
อย่างมีนัยยะส าคัญ 

 จากผลการด าเนินงานสิ้นสุด ณ ปี 2559 พบว่า โรงงานไพ่มีรายได้โดยรวมลดลงทุกประเภททั้งในส่วนของ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ไพ่ ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่ารายได้จะลดลงเนื่องจากการขาดช่วงของสัมปทานระหว่างปี รายได้จากงาน
พิมพ์ ที่มีมูลค่าและสัดส่วนที่ลดลงค่อนข้างมาก จากรายได้เท่ากับ 51 ล้านบาทในปี 2558 เหลือเท่ากับ 36 ล้านบาท
ในปี 2559 รวมไปถึงรายได้อื่นๆ ทั้งรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ป๊อกพลาสติกน า เข้า และรายได้อื่น จึงท าให้รายได้
โดยรวมนั้นลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงรายได้แยกรายผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของก าไรสูง ได้แก่ ไพ่ป๊อก
พลาสติกขอบทองนั้น มีรายได้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะนี้ไพ่ป๊อกพลาสติกซึ่งมีสัดส่วนของ
ก าไรน้อยกว่า กลับมียอดรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การลดลงของรายได้ในปี 2559 นี้ จึงกระทบต่อความสามารถใน
การท าก าไรโดยรวมของโรงงานไพ่ด้วยเช่นกัน 

ส่วนผลิตภัณฑ์ไพ่ไทยนั้น ถือได้ว่ามีรายได้เท่ากับ 78 ล้านบาท ซึ่งต่ าที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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W2 สัดส่วนของต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2559 พบว่า โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อรายได้แล้ว กลับมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โรงงานไพ่มีต้นทุนขายในปี 2559 เท่ากับ 130.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนหน้า 
หรือในปี 2558 ที่เท่ากับ 160.68 ล้านบาท และมีต้นทุนขายรวม น้อยที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงต้นทุนขายต่อรายได้แล้ว กลับมีสัดส่วนที่สูงมาขึ้น จากรายได้ที่ลดลงดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยในปี 
2559 มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ เท่ากับ ร้อยละ 43.47 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่เท่ากับร้อยละ 41.80 และสูงสุดในรอบ 5 
ปีที่ผ่านมา 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2559 เท่ากับ 62.63 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อนหน้า หรือในปี 
2558 ที่เท่ากับ 68.08 ล้านบาทและเช่นเดียวกับต้นทนุขายต่อรายได้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 
มีสัดส่วนที่สูงมาขึ้น จากรายได้ที่ลดลง โดยในปี 2559 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ เท่ากับ ร้อย
ละ 20.90 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่เท่ากับร้อยละ 17.71 และสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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แผนภาพแสดงอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายไดร้วม และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม 
ของ โรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2555-2559 

 

 
W3 งบประมาณส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกจัดสรรไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก (Core Activities) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมเสริม (Non-Core Activities)  

อ้างอิงจากสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ 
แต่ละส่วนงานตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2560 พบว่า โครงการส่วนใหญ่ของโรงงานไพ่ยังให้ความส าคัญกับการสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการเสริม (Non-Core Activities) มากกว่าการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการหลัก (Core Activities) 
กล่าวคือ โรงงานไพ่มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันสนับสนุนกิจกรรมหลักที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าหรือสร้าง
รายได้ให้กับโรงงานไพ่ เช่น โครงการในส่วนงานของส่วนผลิตไพ่ป๊อก ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ
ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ ค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการในส่วนงานเสริมอื่น ๆ 
เช่น ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ส่งผลให้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่ยังถูกจ ากัด
เพียงการเตรียมความพร้อมภายในเท่านั้น ยังไม่เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงรุกที่มากเพียงพอ 
 

                                      2555 – 2559
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แผนภาพแสดงสดัส่วนของงบประมาณโครงการลงทุน ของ โรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2557-2560 

 

 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณางบประมาณโครงการลงทุนด้านสารสนเทศและพัฒนาระบบแล้ว จะเห็นได้ว่าระบบ
สารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นสารสนเทศในส่วนของงานสนับสนุน (Back office) ทั้งหมด 
 

 
แผนภาพแสดงภาพรวมระบบสารสนเทศ ของ โรงงานไพ ่ในปัจจุบนั 
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W4: การรับรู้ตราสินค้าและโรงงานไพ่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด 

อ้างอิงจากรายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ 

กรมสรรพสามิต ประจ าปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า แม้ในบางรายการสินค้าของโรงงานไพ่ เช่น ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบ

ทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. GOLD – 111 และ ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER – 222 

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลาย

รายการสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ไพ่ผ่องจีน ไพ่จีนสี่สี และผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกกระดาษที่ระลึก 

เป็นต้น  

ส่วนคู่ค้า ซึ่งเป็นร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งนั้น มีการรับรู้เรื่องตราสินค้าของโรงงานไพ่เป็นอย่างดี โดยรู้จัก

ตราสินค้าของโรงงานไพ่ ถึงร้อยละ 100 และรู้จักผลิตภัณฑ์ประเภทไพ่ป๊อกเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ร้านค้าปลีก 

ส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบว่าโรงงานไพ่มีผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก และไพ่ที่ระลึก ส่วนร้านค้าส่งส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบว่าโรงงาน

ไพ่ที่ระลึกเช่นกัน 

โรงงานไพ่จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างตราสินค้าให้ชัดเจน โดยผ่านการเพิ่มการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่โรงงานไพ่ได้ผลิตขึ้น 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของราคา ทั้งนี้ โรงงานไพ่ควรค านึงถึงการส่งเสริมการ

ขายและประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกไปพร้อม ๆ กันเพื่อกระตุ้นให้ร้านค้าดังกล่าวช่วยท าให้ตรายี่ห้อ

เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) และช่วยสร้างความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) อันจะช่วยส่งเสริมการขาย

ผลิตภัณฑ์ไพ่ต่อไปในอนาคต 
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แผนภาพแสดงผลการรับรูต้ราสินค้าของไพ่ป๊อก ไพ่ตัวเล็กและไพ่ท่ีระลึกของ ผู้บริโภค 

ตามผลส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 2560 
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แผนภาพแสดงผลการรับรูต้ราสินค้าและผลติภณัฑ์ของโรงงานไพ่ของ ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง 

ตามผลส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 2560 
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W5 การตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ 1) ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน 2) งบประมาณในการตลาดไม่เพียงพออาทิการ
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ค่ารับรองลูกค้า 3) เจ้าหน้าที่การตลาดขาดอ านาจในการตัดสินใจและยังอาศัย
ฝ่ายบัญชีในการก าหนดราคากระบวนการเสนอราคามีขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน 

ในด้านการท าตลาดเชิงรุก ของ โรงงานไพ่ ยังพบว่า ผลกระทบจากการที่โรงงานไพ่ ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไพ่เป็นสินค้าหลักผ่านรูปแบบสัมปทานมาโดยตลอด ท าให้ในอดีตโรงงานไพ่ไม่ได้ให้ความส าคัญในงาน  
การขายและการท าการตลาดทางตรงเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่มีความช านาญในการท าการตลาดเชิงรุก ที่ต้องอาศัย
งบประมาณ ความสามารถของบุคลากรการตลาด และเครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย โดยพบว่า ข้อจ ากัดด้าน
การตลาดปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

(1) ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจนโดยไม่มีการจัดท าแผนการตลาดส าหรับโรงงานไพ่ จะมีเพียงโครงการหรือ
กิจกรรมทางการตลาดบางกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นไว้ในแต่ละปี อาทิ การส ารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ของโรงงานไพ่ การออกตลาดเพื่อพบลูกค้าเป้าหมาย  

(2) งบประมาณในการตลาดไม่เพียงพอและไม่มีการก าหนดงบประมาณของส่วนการตลาดและการขายไว้
อย่างชัดเจน อาทิการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ค่ารับรองลูกค้า 

(3) เจ้าหน้าที่การตลาดขาดอ านาจในการตัดสินใจและยังอาศัยฝ่ายบัญชีในการก าหนดราคากระบวนการ
เสนอราคามีขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน 

 

 
แผนภาพแสดงผลกระบวนการและขั้นตอนในการแสนอราคา ของ โรงงานไพ่ ในปัจจุบัน 
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W6 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางอันได้แก่ด้านกฎหมายด้านงานพิมพป์ลอดการปลอมแปลงด้านการท า
ตลาดเชิงรุกและชา่งช านาญการ 

จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานไพ่ พบว่า ในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้น 
ความสามารถของพนักงานด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าเร็จ (Key success factor)8 
ของการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน ทั้งใน
ส่วนของสายงานการผลติไพ่และสิ่งพิมพ์ ยังคงขาดความช านาญดา้นงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสมัยใหม่เนื่องจาก
ประเภทของการด าเนินงานผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงยังจ ากัดอยู่ในผลิตภัณฑ์บางประเภท 

และปัจจุบัน ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางอื่นๆอันได้แก่ด้านกฎหมายด้านการท า
ตลาดเชิงรุกและช่างช านาญการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวนโยบายใหม่ในการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 
W7 ยังไม่มีโครงสร้างงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชัดเจน 

ปัจจุบัน โรงงานไพ่ ยังไม่มีส่วนงานที่รับผิดชอบในด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โดยตรง โดย
งานพัฒนาที่ผ่านมาอยู่ภายใต้งานของฝ่ายการพิมพ์ และฝ่ายผลิต และเมื่อพิจารณาในด้านงบประมาณ พบว่า โรงงาน
ไพ่ไม่มีการก าหนดงบวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ที่ผ่านมา ได้มีการใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนาอยู่บ้าง แต่
อยู่ในระดับที่น้อยมาก โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพียงปีเดียว ในปี 
2557 เป็นเงินจ านวน 25,360 บาทเท่านั้น 

 

 
  

                                                 
8ที่มา : www.ibisworld.com 
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 จุดอ่อนของธุรกิจไพ ่(Weaknesses)  

 

W.c1 การบริหารสัญญาสัมปทานที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนและมีระยะเวลาสัญญาที่สั้นลง 

ในช่วงปี2557-ปัจจุบันเกิดช่วงของการต่อสัญญาสัมปทานที่ไม่ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2557เกิดจากปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง ท าให้กระบวนการติดขัดล่าช้า ส่วนในช่วงปี 2559 นั้นเกิดจากการที่ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอเป็น
ผู้รับสัมปทานในช่วงแรก จึงท าให้เกิดการขาดช่วงของสัมปทานเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ สัญญาสัมปทานมีระยะเวลาสัญญาสั้นลงเนื่องจากสัญญาที่ผ่านมาได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556 ที่ก าหนดให้สัญญาที่มีมูลค่า
โครงการเกิน1พันล้านบาทต้องผ่านการพิจารณาการร่วมทุน อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานไพ่คาดว่า การจัดท าสัญญา
สัมปทานในรอบถัดไป จะขยายเวลาสัมปทานให้ยาวขึ้น โดยอยู่ในกรอบระเบียบข้อบังคับที่เป็นไปได้ 

 

 
แผนภาพแสดงช่วงของสัญญาสมัปทานและผูร้ับสัมปทาน ของ โรงงานไพ่ 

 
 
W.c2 สภาพแวดล้อมและความพร้อมของโรงงานในปัจจุบันยังไม่เอื้ออ านวยต่อการขยายธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ใน
อนาคต 

สืบเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่ของโรงงานไพ่ในปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง (Flow 
process) เท่าที่ควร ประกอบกับความเป็นไปได้ในเชิงนโยบาย ที่โรงงานไพ่จะเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด 
การปลอมแปลงอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ดังนั้น โรงงานไพ่ควรพิจารณาถึงปัจจัยด้านพื้นที่การผลิตโดยโรงงานไพ่
จ าเป็นต้องมีการขยายพื้นที่ในการท างานหรือย้ายโรงงานใหม่ เพื่อให้โรงงานไพ่มีพื้นที่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอด 
การปลอมแปลงที่เหมาะสม รัดกุม ตลอดจนมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจต่อลูกค้างานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในด้านของการรักษาความลับของลูกค้า  
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แผนภาพแสดงปัจจัยที่โรงงานไพ่ตอ้งให้ความส าคัญเมื่อมีการปรับปรงุโรงงานให้มีความเหมาะสม 
และรองรับต่อการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ในอนาคต 

W.c3การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานด้วยตัวเอง ยังมีข้อจ ากัดทั้งด้านบุคลากร การตลาด และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และ W.c4ระบบการขายออนไลน์ (e-commerce) พัฒนาขึ้นในรูปแบบ B2B ยังไม่สนับสนุนในการด าเนินธุรกิจแบบ 
Mass 

 ด้วยข้อจ ากัดด้านศักยภาพการตลาดที่ได้อ้างถึงไปแล้วในข้อ W5 ข้างต้น พบว่า ข้อจ ากัดดังกล่าวส่งผลต่อ
การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานด้วยตัวเอง ทั้งนี้ นอกจากประเด็นของศักยภาพบุคลากรด้านการตลาดแล้ว ยังพบว่า 
การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านนโยบายที่เน้นการจ าหน่ายสินค้าแบบยก
ลังมากกว่าการขายปลีก ด้านผู้แทนจ าหน่ายที่ปัจจุบันมีร้านค้าปลอดภาษี King Power และผู้แทนจ าหน่ายรายเล็ก
อีกเพียงรายเดียว ท าให้การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานยังอยู่ในวงจ ากัดในปริมาณที่ไม่มากนัก 
 ส่วนระบบ e-Commerce ที่ได้พัฒนาขึ้น มีพื้นฐานแนวคิดในการพัฒนาระบบให้เป็นระบบแบบ B2B 
ส าหรับรองรับการสั่งสินค้ากับผู้แทนจ าหน่าย จึงเป็นระบบที่มีขั้นตอนมาก และก าหนดให้ต้องลงทะเบียนและรอ
ยืนยันการอนุมัติใช้งาน ซึ่งไม่เหมาะกับการเปิดจ าหน่ายแบบวงกว้างหรือ B2C อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
การพัฒนาปรับปรุงระบบให้เหมาะสมต่อไป ระหว่างนี้จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริการ e-Commerce ขึ้น  
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แผนภาพแสดงข้อจ ากัดในการจ าหน่ายไพ่นอกสมัปทานด้วยตัวเอง 
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 จุดอ่อนของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง(Weaknesses)  

 

W.p1 การรับรู้ตราสินค้า และโรงงานไพ่ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ 

การตลาดงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ของ โรงงานไพ่ นั้น ยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยและสหกรณ์สยามเคหะสถานโดยยังไม่มีแผนการตลาดส าหรับการขยายกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้ 
แม้ว่าหลายๆ หน่วยงานที่รับจ้างงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง จะมีความพึงพอใจและความต้องการ
สั่งซื้อซ้ าอย่างต่อเนื่อง แต่กลับ พบว่า หน่วยงานที่รับจ้างงานกับโรงงานไพ่ดังกล่าว ไม่มีแนวโน้มที่จะแนะน าให้คนอื่น
ใช้บริการต่อ  

 

 
แผนภาพแสดงความภักดีต่อผลติภัณฑ์งานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ ่

ที่มา: การส ารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ของ โรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 

 

 
W.p2 ขาดเคร่ืองจักรและเทคโนโลยทีี่มีจ าเปน็ต่อการขยายรูปแบบงานพิมพ์และสิง่พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
และ W.p3 ยังไมส่ามารถด าเนนิงานผลติงานพิมพ์เองได้ครบวงจร ยังอาศัยการ Outsource งานภายนอก (ไดคทั 

ลาย ปั๊ม เจาะรู เข้าปกแข็ง) 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงถือเป็นธุรกิจงานพิมพ์คุณภาพสูงที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีซ่อนเร้น (covert 
technology) และเทคนิคเฉพาะทางที่ซับซ้อน อันได้แก่ การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง  
การพิมพ์ข้อมูลส าคัญด้วยระบบดิจิตอล การวางระบบป้องกันการปลอมแปลง ให้กับลูกค้าเพื่อความปลอดภัย 
ของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยส าคัญหลักเพื่อเริ่มต้นในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  
คือความพร้อมในการลงทุนเครื่องจักรชั้นสูงที่มีเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบอันเอื้อต่อการผลิตงานพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงคุณภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการลงทุนของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบันยังคงมีขีดจ ากัด เนื่องจาก 
ไม่มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการซื้อเคร่ืองจักรเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงคุณภาพสูง 

ความ ักดทีี่มีต่อการรับบริการสิ่งพมิพ์ทั่วไปของ รงงานไพ่

      

         

78%

22%

แนะน าให้คนอ่ืน
ใช้บริการ

สิ่งพิมพ์ท่ัวไป
ของ รงงานไพ่                

   %
                                       
                                           
                                
                                    
         

ความ ักดทีี่มีต่อการรับบริการสิ่งพมิพ์ปลอดการปลอมแปลง รงงานไพ่
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ในปัจจุบัน พบว่า โรงงานไพ่มีเครื่องพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่สามารถใช้ผลิตงานพิมพ์ได้โดยสมบูรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์
แสตมป์ยาสูบและใบอนุญาตขนสุรา และเครื่องพิมพ์ไพ่ในประเภทต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หากโรงงานไพ่มี
แผนในการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต เครื่องพิมพ์ของโรงงานไพ่ที่มีอยู่อาจไม่สามารถ
รองรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเหล่านั้นได้ เนื่องจากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต้องอาศัย
เทคนิคชั้นสูงและต้องมีเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายประกอบกันในงานพิมพ์แต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจใช้เทคนิค
การพิมพ์มากกว่า 1 แบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการปลอมแปลง เช่น เทคนิคการผสมหมึก , การปั้ม
ทอง, การก าหนดและควบคุมตัวเลขเฉพาะเพื่อการตรวจสอบเอกสารแต่ละชิ้น รวมถึงต้องใช้กระดาษลักษณะพิเศษ  
ในการพิมพ์ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โรงงานไพ่ยังคงขาดเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อการผลิตสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการลงทุนเครื่องพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต 

 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงถือเป็นธุรกิจงานพิมพ์คุณภาพสูงที่ 

ต้องอาศัยเทคโนโลยีซ่อนเร้น (Covert Technology) และเทคนิคเฉพาะทางที่ซับซ้อน 
o การออกแบบสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ยากต่อการปลอมแปลง  
o การพิมพ์ข้อมูลส าคัญด้วยระบบดิจิตอล  
o การวางระบบป้องกันการปลอมแปลงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้า 

 
  

นอกจากนี้ ส าหรับการผลิตงานพิมพ์ทั่วไป ยังพบว่า โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินงานผลิตเองได้ครบวงจร 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเครื่องจักรเป็นส าคัญ ท าให้ยังต้องอาศัยการ Outsource งานบางขั้นตอนให้กับผู้ผลิตภายนอก 
อาทิ ไดคัทลายปั๊มเจาะรูเข้าปกแข็ง ทั้งนี้ การด าเนินงานโดยผ่านผู้ผลิตหลายราย อาจเป็นข้อจ ากัดที่ผู้ว่าจ้างงาน
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงพิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนินงานได้เช่นกัน 
 

 

  

Security Printing Software Security Printing Paper Security Printing Machines
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3. โอกาสของโรงงานไพ่ (Opportunities) 

 

 โอกาสของธุรกิจไพ่ (Opportunities) 

 

O1 ธุรกิจการพนันมีแนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลก มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธุรกิจการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโต
ของรายได้เฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 3.30 และในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการพนันมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.9 ในขณะที่รายได้ของธุรกิจการพนันทั่วโลกมีมูลค่าเท่ากับ 476 ,000 
ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 525,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019   แสดงให้เห็นว่า ขนาด
ตลาดของโรงงานไพ่ในการจ าหน่ายไพ่ภายนอกประเทศยังคงเปิดกว้าง หากโรงงานไพ่พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
ให้พร้อมต่อการแข่งขันและสามารถผลิตไพ่ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องกรที่หลากหลายของลูกค้าได้ประกอบกับ  
การท าการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถช่วยให้โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดและหารายได้เพิ่มข้ึนได ้
 

 
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของรายไดจ้ากธุรกิจการพนันท่ัวโลก ตั้งแต่ปี 2550– 25629 

 

 

O2 พฤติกรรมการเสี่ยงโชคและเล่นการพนนัด้วยไพ่ยังคงเปน็ทีน่ิยมในระดบัสากล  

พฤติกรรมการเสี่ยงโชค และการพนัน ยากที่จะเปลี่ยนแปลง โดยความนิยมในระดับสากลยังมีมาก และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ทั้งนี้อ้างอิงได้จากข้อมูลการส ารวจที่พบว่า ธุรกิจการพนันทั่วโลกมีแนวโน้ม  
การเติบโตของรายได้เฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2006-2015) เท่ากับร้อยละ 9.21 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ 

                                                 
9ที่มา https://www.pwc.com 

Global Gambling Revenue in 2007-2016 (billion US$)
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การพนันมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 13  และธุรกิจการพนันในเอเชียมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย
ระหว่างปี 2011-2015 เท่ากับร้อยละ 18.30 ท าให้รายได้ของธุรกิจการพนันในเอเชียมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับ
ร้อยละ 43.4 ในปี 2015 ซึ่งเติบโตมาจากปี 2010 ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 29.2  

อีกทั้ง งานวิจัยเก่ียวกับบ่อนการพนันตามแนวชายแดนระบุธุรกิจการพนันในเอเชียก าลังเป็นตลาดใหม่ที่ถูก
กฎหมายและใหญ่สุดในโลก โดยประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีบ่อนการพนันถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น เช่น กัมพูชามีบ่อน
ถูกกฎหมาย 10 แห่ง พม่า 5 แห่ง ลาว 3 แห่ง มาเลเซีย 3-4 แห่ง และสิงคโปร์ประมาณ 3-4 แห่ง ท าให้มูลค่ารวม
ของทั้งภูมิภาคเอเชียจากเดิมในปี 2553 มีมูลค่า 34,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าสิ้นปี 2558 จะมีมูลค่าโตเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 18.3% ในขณะที่ประเทศไทยมีบ่อนพนันผิดกฎหมาย ราว 1,500 แห่ง ท าให้จ านวนคนไทยที่ออกไปเล่นการ
พนันในประเทศเพื่อนบ้านเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 4 ล้านคน และมีเม็ดเงินไหลออกกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี อีก
ทั้ง อ้างอิงจากอาจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะฯ ผู้ที่ได้ท าการส ารวจและให้ข้อมูลในหนังสือ อุตสาหกรรมการ
พนันในประเทศไทย และพบว่า ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันที่เป็นที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หวยใต้ดิน บ่อน
เถ่ือน และพนันฟุตบอล ซึ่งบ่อนเถื่อนถือเป็นธุรกิจการพนันหนึ่งที่ต้องอาศัยไพ่เป็นเครื่องมือหลักในการท าธุรกิจด้วย 
ดังนั้นโรงงานไพ่จึงสามารถใช้โอกาสนี้ในการด ารงธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไพ่ต่อไป และสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าหรือตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายใหม่ได้ 

 

 
แผนภาพแสดงผลการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมการพนันในประเทศไทย 

ที่มา: การศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย 
โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยักรกฎาคม2554 

79.40%
10.20%
2.80%
2.70%
2.30%
1.20%
0.20%
1.20%

         

                   

                 

                        

                            
                  

                                                               

                                                                        

64.40%61.30%

9.30%
4.90%2.10%1.90%0.90%0.80%0.50%0.40%0.20% 2%

                         
                      3

        :               6             2553 –     2554)                               16                        ,133   

        :               6             2553 –     2554)                               16         
              2,970   



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  3-29 

O3 กฎหมายอนุญาตให้โรงงานไพ่เป็นผู้เดียวที่สามารถผลติ น าเข้า และจ าหนา่ยไพ่ในประเทศไทย 

โรงงานไพ่ ไม่มีคู่ แข่ งที่ ถูกกฎหมายด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศ กล่าวคือ  
ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 โรงงานไพ่เป็นผู้ค้ารายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตและจ าหน่ายไพ่ 
ได้อย่างถูกกฎหมาย ท าให้เป็นโอกาสของโรงงานไพ่ที่จะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ในการขยายรายได้ และส่วนแบ่งตลาด
ภายในประเทศของตัวเอง โดยอาจจะด้วยการพัฒนาคุณภาพของไพ่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น หรือการเพิ่มสินค้ าใหม่ๆ  
ที่ต้องใช้ความรู้และเครื่องมือในการผลิตที่คล้ายกับของโรงงานไพ่ 

 

ตัวอย่างมาตราในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 24 6 
ที่แสดงถึงอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ในประเทศ 

พระราชบัญญตัิไพ่ พุทธศักราช 24 6 
• มาตรา 5   หา้มมิให้ผู้ใดท าไพ่หรือน าไพเ่ข้ามา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
• มาตรา 7  ห้ามมิให้ผู้ใดขายไพ่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาติจากเจ้าพนกังานการออกใบอนุญาติ ผู้ขอ

ต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวงไม่เกินหนึ่งร้อยบาทใบแทนใบอนุญาตฉบับละไม่เกินสิบบาทและ
ใบอนุญาตนั้นให้มีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีทีอ่อกใบอนุญาต 

• มาตรา 9   หา้มมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพือ่ขาย ซ่ึงไพ่ที่กระท าขึ้นเพื่อฝา่ฝืนมาตรา 6 
• มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซ่ึงแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธบิดี 

 

ด้วยพระราชบัญญัติไพ่ดังข้างต้น ท าให้เป็นโอกาสของโรงงานไพ่ที่จะน าความได้เปรียบที่เป็นผู้เดียวที่สามารถผลิตและ
จ าหน่ายไพ่ได้ภายในประเทศ จึงท าให้มโีอกาสมากที่จะท าการขยายตลาดภายในประเทศรวมทั้งต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย และผลประกอบการ หลังจากได้มีการไปศึกษาผู้ผลิตไพ่ในต่างประเทศ ผู้ผลิตไพ่ในประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า
อย่างอื่นที่มีความคล้ายคลีง และมกีารใช้เครื่องมือต่างๆ ในการผลิตที่สามารถใช้เหมือนหรือคล้ายการผลิตไพ่ ตัวอย่างเช่น 

- การเพิ่มสาขาหรือตัวแทนจ าหน่ายเพือ่รบัผลิตไพ่ตามที่ลูกค้าต้องการให้ผลิตด้วยการออกแบบลวดลายต่างๆ 
ตามที่ลูกค้าต้องการ  

- รับสั่งท าสินค้าต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคการพิมพ์และเครื่องพิมพ์สีที่โรงงานไพ่มีตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ปฎิทิน, 
Flash drive, ปากกา,เครื่องคิดเลข, แก้ว, แผ่นรองเม้าส์, กระเป๋า เพื่อจ าหนา่ยหรือเป็นของแจกตามเทศกาล
ต่างๆ ตามโอกาส 

- การเติบโตของคาสิโนในยา่นอาเซียน รวมถึงทั่วเอเชียค่อนข้างเป็นไปในทางบวก ท าให้ความตอ้งการของไพ่
จากคาสิโนนอกประเทศเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการน าสินค้าหลักซ่ึงคือไพ่ เสนอขายตามคาสิโนนอกประเทศจึงมี
ความเป็นไปได้ ถ้ามาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 

 

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้วในบริบทแวดล้อมที่ส าคัญข้างต้น การออก พรบ. ภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ 
พ.ศ. 2560 นั้น มีรายละเอียด ส่วนที่ 3 ไพ่ ที่ได้ก าหนดกรอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ไพ่ ตั้งแต่การผลิต การครอบครอง 
การน าเข้า และการขายไว้ โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิดกว้างมากข้ึน อาจส่งผลต่อการแข่งขันที่มากข้ึนในอนาคตได้ 
 
O4 การพัฒนาเทคโนโลยีการพมิพ์มีความก้าวหนา้มากข้ึน เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการท าธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์ต่างๆ จึงถูก
พัฒนาให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในหลากหลายประเภทงานพิมพ์ และตรงกับ  
ความต้องการที่เปิดกว้างของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากโรงงานไพ่มีความสามารถในการผลิตและเสนอบริการ  
แก่ลูกค้างานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โรงงานไพ่  
ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน อันจะท าให้ได้รับฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นตามล าดับด้วย 
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แผนภาพแสดงตัวอย่าง Custom Poker Cards ในต่างประเทศไทย 

 

 

O5 อุตสาหกรรมการผลิตไพ่มีก าไรส่วนเกินอยู่ในตลาด 

ในปัจจุบันโรงงานไพ่จ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ซึ่งมีข้อดีในการควบคุมปริมาณขายได้คงที่ แต่จะมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการก าหนดราคาขายที่ไม่สามารถกระท าได้อย่างอิสระ กล่าวคือ ผู้รับสัมปทานสามารถก าหนด
ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ได้เอง ท าให้ส่วนต่างของราคาขายปลีกในท้องตลาด และราคาขายตามระบบสัมปทาน  
มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นหากโรงงานไพ่ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง จะท าให้มีโอกาสก าหนดราคา
ไพ่ในท้องตลาดได้เอง และได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดดังกล่าวได้ 

 

 
แผนภาพแสดงต้นทุนการผลติราคาให้ผู้รับสัมปทาน และราคาขายปลีกในร้านค้า 

 

 

                                                              

                     VEGAS V.G. GOLD 111              

              VEGAS V.G. 222           310

              VEGAS V.G. 333            0

                                              -            
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O6 นโยบาย Thailand 4.0 และการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด 

นอกจากนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการแล้ว ยังพบว่า ประมาณการการเข้าถึงข้อมูลทาง 
Internet ของประชากรประเทศไทย ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีสถิติต่างๆ เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น สื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมที่สุด และเหตุผลของการตัดสินใจในการเข้า
เว็บไซต์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของโรงงานไพ่ในการใช้สถิติและช่องทางเหล่านี้เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม  สินค้า 
และการด าเนินงานได้อย่างตรงจุด ตรงช่องทางการใช้งานและถูกต้องตามกลุ่มลูกค้า 
 

 
กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ราย) ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2553-2558 

 

 
กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ราย) เทียบกับประชากรโดยรวมในปี 2553-2558 
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 โอกาสของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง(Opportunities) 

 

O7 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

มีผลการศึกษาคาดการณ์ว่าในปี 2563ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก จะมีมูลค่าสูงถึง 36.60
พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (CAGR) ทั่วโลกตั้งแต่ปี 
2556 ถึง 2561(2013-2018) จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมี CAGR ที่
เท่ากับ 6.3% (แบ่งออกเป็น CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2551-2556 ที่เท่ากับ 6.7% และ CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2556-
2561 ที่เท่ากับ 5.9%) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผล
มาจากการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับมีการท าการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มขึ้น
ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้า luxury goods อันน าไปสู่การป้องกันสินค้าปลอม
แปลงจากผู้ผลิต ความนิยมในการการซื้อขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ท าให้ความต้องการ  
ในสิ่งพิมพ์ประเภท National ID  ePassport ฉลากต่างๆ มีมากข้ึน เป็นต้น  

 
แผนภาพแสดงประมาณการณ์การเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก 

 
ทั้งนี้ ทวีปเอเชียที่มีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสูงที่สุดเท่ากับ 50% (ข้อมูล ณ ปี 

2556) และถูกคาดการณ์ว่าภายในปี 2561 จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เท่ากับ 55% 
(ในขณะที่ Western Europe, Eastern Europe และ The U.S จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%) สาเหตุหลักที่ท าให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาด
เอเชียนั้นเป็นเหตุผลเนื่องจากในทวีปเอเชียมีประชากรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย จึงท าให้มี
ความต้องการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในสัดส่วน 19% และ 18% ตามล าดับจากทั้งหมด 50%  และเป็นที่น่า
แปลกใจว่าในประเทศแถบ Africa นั้นมีอัตราการเติบโตของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถึง 9.6% ทั้งนี้เป็นเหตุผลมาจากความนิยมในการย้ายถิ่นฐาน อันน ามาซึ่งการเปลี่ยน National ID Card  
รวมถึงการพัฒนาด้าน financial infrastructure ที่ไม่หยุดยั้งอันส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสินค้างานพิมพ์ให้มีคุณภาพ
และยากแก่การปลอมแปลง เป็นต้น 

20.5 
Bil. US$
(2010)

36.6 
Bil. US$
(2020)

Global Market of Security Printing Global Security Printing Market by End-use Segment (%)
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แผนภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภมูิภาค  

ซึ่งเอเชียเป็นเขตที่มีอตัราส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 48.50  
 

 
O8 การขยายตัวของตลาดเคร่ืองดื่ม การส่งเสริมการขาย และความหลากหลายในผลติภัณฑ์ที่มากข้ึน เป็นผลดีต่องาน

พิมพ์แสตมป ์

การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการเก็บภาษี
เครื่องดื่มที่มีส่วนผลิตของน้ าตาลเกินก าหนดตาม
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 จากการที่
ภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและ
ปราศจากโรคจึงส่งผลต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ของ
กรมสรรพสามิตและประกอบกับธุรกิจเครื่องดื่มมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆท าให้มีแนวโน้มที่จะต้องเพิ่ม
จ านวนแสตมป์หรือแสตมป์สติ๊กเกอร์เพื่อติดบน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจ านวนมากขึ้นตามการ
ขยายตัวของตลาดของธุรกิจเคร่ืองดื่ม จึงเป็นโอกาส
ที่ดีที่โรงงานไพ่จะสามารถขยายการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
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O9 กรมสรรพสามิตมีงานพิมพแ์สตมป์จ านวนมาก รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ยงัคงมีความต้องการงานพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงในปริมาณมาก 

ในปัจจุบัน พบว่า กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายภาคส่วน  เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ยังคงมีความต้องการในการใช้บริการงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะต้องการใช้บริการงานพิมพ์  
ในหลากหลายประเภทมากข้ึน เช่น งานพิมพ์แสตมป์ ดวงแสตมป์ ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรบอลโลก  และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ส่งผลให้มีหน่วยภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอรับจ้างพิมพ์งาน
เพิ่มข้ึน ดังนั้น หากโรงงานไพ่สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาส
ได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิตและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก่อนบริษัทภาคเอกชน 
 

 
O10 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยมีนวัตกรรมใหม่ๆ  เปิดโอกาสให้มี

ช่องทางในการท าธุรกิจขยายตลาดและกลุ่มเปา้หมายมากยิ่งขึ้น  
และ O11 จ านวนผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลงในประเทศมีน้อยรายและมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด 

ท าให้การแข่งขันทางการค้าไม่รนุแรง 

 อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดเอกสารป้องกันการปลอมแปลงหรือปลอดการท าเทียม10 
พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากมีเรื่องกฏหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้
เงินลงทุนมาก เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ชั้นสูง เช่น การใช้กระดาษใส่
สารเคมีบางชนิดเพื่อให้ท าปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ า หรือการติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น รวมทั้ง
ต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อรักษา  
ความปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยครั้ งเนื่องจาก
ตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย  
 

 
แผนภาพแสดง Market share ของตลาด Security Printing ที่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นของ 3 บริษัท  

(ข้อมูล ณ ปี 2556) 
 

                                                 
10ที่มา http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html 
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 ดังนั้น การแข่งขันทางการค้าจึงไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป หากวิเคราะห์ลงไปในธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยนั้น พบว่ามากกว่า 90% ของส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิต
เอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์
ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด และกลุ่มผู้ผลิตหลักดังกล่าว ยังคงมีอัตราการ
เติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องเท่ากับร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556-2558 
(ข้อมูลประมาณการณ์) และจากผลการวิเคราะห์สภาวะตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภายในประเทศไทย ที่
อ้างอิงได้จากเอกสารประกอบผลการสัมมนา การเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง 11 
พบว่า ปริมาณความต้องการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง 
เนื่องจากเจ้าของสินค้าที่สั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์มีความต้องการหรือความคาดหวังจากโรงพิมพ์สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น เจ้าของ
สินค้าต้องการให้มีการผลิตสินค้าที่เป็นของแท้และป้องกันการปลอมแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อสร้าง
ความเชื่อถือให้ผู้บริโภค, เจ้าของสินค้าต้องการให้สินค้ามีลักษณะที่สามารถติดตามได้ใน supply chain เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าสินค้าจะไม่สูญหายหรือหากมีการปลอมแปลงก็สามารถพิสูจน์ได้ เป็นต้น ดังนั้นโรงพิมพ์หรือโรงงานที่
ผลิตสินค้าจึงต้องมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านนี้ของเจ้าของสินค้าที่นอกเหนือจาก
ความต้องการพื้นฐานที่ต้องพิมพ์ให้สวยงามและมีคุณภาพ จึงแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณความต้องการของลูกค้าสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงที่คงเหลืออยู่ในตลาดจะเป็นโอกาสส าหรับผู้ผลิตรายใหม่ (โรงงานไพ่) ในการเข้ามาแบ่งส่วน
แบ่งตลาดนั่นเอง 
 

4. อุปสรรค หรือข้อจ ากัดของโรงงานไพ่ (Threats) 
 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัดของธุรกิจไพ่(Threats) 

 

T1 การออกร่างพรบ.สรรพสามติฉบับใหม่ ซึ่งจะสง่ผลให้มีภาระต้นทนุ และเปดิโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันได้มากข้ึน 

 ดังที่กล่าวไปแล้วในบริบทแวดล้อมที่ส าคัญข้างต้น การออก พรบ. ภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 นั้น 
มีรายละเอียด ส่วนที่ 3 ไพ่ ที่ได้ก าหนดกรอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ไพ่ ตั้งแต่การผลิต การครอบครอง การน าเข้า และ
การขายไว้ โดยมีเนื้อหาสาระที่เปิดกว้างมากข้ึน อาจส่งผลต่อการแข่งขันที่มากข้ึนในอนาคตได้ 
 

 
T2 แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของการซื้อสินค้าออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซ ท าให้เข้าถึงไพ่ต่างประเทศมเีทคโนโลยีการผลิตที่สูง

และมีรูปแบบที่หลากหลายไดง้่าย 

                                                 
11รายงานผลการสัมมนา เร่ือง การเพิ่มมลูค่าสิ่งพิมพ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และ 
บรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
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 ในปัจจุบัน การสื่อสารและการเข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ต และการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นส่วนส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นจะส่งผลต่อระดับความรุนแรงในการแข่งขันของโรงงานไพ่ กล่าวคือ ผลกระทบจากการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ และจ านวนการใช้งานของอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่
เพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการเล่นพนันมากข้ึน โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
ที่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นทุกๆ ปี ทั้งนี้ พบว่า ในภูมิภาคเอเชีย เกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก 
เนื่องจาก รัฐบาลในภูมิภาคให้การสนับสนุนการเปิดธุรกิจการพนัน อีกทั้ง อีกไม่กี่ปีข้างหน้าธุรกิจการพนันในเอเชียถูก
คาดการณ์ว่าจะขึ้นน าหน้าธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิม และกลายมาเป็นตลาดการ
พนันถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยภาครัฐ และภาคธุรกิจต่างก็พยายามคิดค้นหาเกม การพนันประเภทใหม่ๆ 
ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพนันบ่อน ออนไลน์ และการพนันฟุตบอลออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น 
ท าให้มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หรือเว็บไซต์ ส่งผลให้คู่แข่งของโรงงาน
ไพ่มีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2561 จะมียอดมูลค่าตัวเลขการพนัน ออนไลน์ทาง
โทรศัพท์ แทบแล็ต เพิ่มขึ้นเป็น 100,000,000,000 เหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่ามีจ านวนผู้เล่นทั้งหมดเท่ากับ 164 
ล้านคน 

 
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของตลาดการพนันรูปแบบออนไลน์ตัง้แต่ปี 2550 – 2561 (ผลการคาดการณ)์ 
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 นอกจากการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดแทน
การพนันโดยใช้ไพ่แล้ว การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ e-Commerce หรือ Social Media ต่างๆ ก็มีแนวโน้ม
สูงขึ้น และมีนัยยะส าคัญต่อการจ าหน่ายไพ่ในปัจจุบัน โดยพบว่า 
ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยมีมูลค่า 51,000 ล้านบาทในปี 2559 
และมีการเติบโตโดยเฉลี่ยขึ้นปีละประมาณ 20% จากพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและคนไทย
เร่ิมมั่นใจในการช็อปปิ้งออนไลน์ในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมากข้ึน ท า
ให้เกิดผู้ให้บริการ e-Commerce ที่หลากหลาย และยังพบว่า มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ ที่สามารถเลือกหาได้อย่าง
หลากหลาย สามารถสั่งซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 ทั้งนี้ โรงงานไพ่ควรมีการพิจารณาถึงมาตรการก ากับดูแล ในมุมมองทางด้านกฎหมาย ทั้งนี้ หากพิจารณาว่า
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ออนไลน์บน e-Commerce ว่าเป็นไพ่ลักลอบแล้ว โรงงานไพ่ จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการ
เชิงรุกเพื่อด าเนินงานจัดการตามขอบเขตของกฎหมายต่อไป 
 
 

T3 ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้รับสัมปทานสูงกวา่ราคาไพ่ลักลอบที่มาจากประเทศเพื่อนบา้นซึ่งมีการจ าหน่ายเป็น
จ านวนมาก  

 เนื่ องจากราคาสินค้ าก็ เป็นอีกปัจจัยส าคัญในการตัดสิน ใจซื้ อผลิตผลิตภัณ ฑ์ของลูกค้ า  และ 
จากการเปรียบเทียบระหว่างราคาจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ ทั้งราคาขายส่ง ราคาขายปลีก เทียบกับราคาจ าหน่ายไพ่
ลักลอบ พบว่า ราคาจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่สูงกว่า ราคาจ าหน่ายไพ่ลักลอบค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น  
เมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกของไพ่ป๊อกที่ก าลังมีการประกาศขายออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ e-Commerce และ 
Social Media ต่างๆพบว่า นอกจากไพ่ป๊อกลักลอบจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับไพ่ป๊อกของทางโรงงานไพ่ แต่ราคา
ราคาไพ่ป๊อกพลาสติกลักลอบเร่ิมต้นที่ 50 - 100 บาท/ส ารับ ในขณะที่ไพ่ป๊อกพลาสติก 1 ส าหรับที่ผลิตโดยโรงงานไพ่
จะมีราคาอยู่ที่ 270 บาท ท าให้ราคาขายไพ่ของโรงงานไพ่ (ตามตัวอย่าง) มีราคาสูงกว่าราคาขายไพ่ลักลอบใน
อินเตอร์เน็ตถึงประมาณ 5 เท่า ดังนั้น จึงส่งผลกระทบทางตรงต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่ผู้ซึ่งให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก  
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แผนภาพแสดงราคาเปรียบเทียบผลิตภณัฑไ์พ่ถูกกฎหมายและไพล่ักลอบที่จ าหน่ายผ่านออนไลน์ 

 

 

T4 การบังคับใช้พรบ. ไพ่ ซึง่ห้ามการผลิตและจ าหนา่ยไพท่ี่ไมไ่ด้รับอนุญาต ยงัไม่เข้มงวดมากนักและยังขาด
ผู้ด าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่งผลให้มีไพ่ลักลอบจ านวนมาก 

 เนื่องจากโรงงานไพ่ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกกระท าการจับกุม 
ดังนั้นในการจับกุมไพ่ลักลอบแต่ละคร้ังจะมีปริมาณที่น้อย เมื่อเทียบกับการจับกุมสุรา และบุหรี่ผิดกฎหมาย ที่อาจจะ
มีการถูกจับตามองมากกว่าการจับกุมไพ่น าเข้าแบบผิดกฎหมาย เพราะเหตุนี้จึงท าให้มีไพ่ที่น าเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
เล็ดลอดเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก และมีผลให้ไพ่ลั กลอบยังคงมีการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับยอดขาย และความต้องการไพ่จากโรงงานไพ่ 
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 อุปสรรคหรือข้อจ ากัดของธุรกิจงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง(Threats) 

 

T5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่หันมาใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาทดแทนการใช้สิ่งพิมพ์มากข้ึน 

 แม้ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจะมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี แต่จากแนวโน้มของการสื่อสารและ
การเข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ต และการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาทดแทนการใช้สิ่งพิมพ์มาก
ขึ้น ในอนาคต การใช้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อาจมีการเปลี่ยนแปลงสู่การป้องกันปลอมแปลงทาง
อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน 
 

 
T6 การแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วไปมีการแข่งขันที่สูงด้วยจ านวนคู่แข่งที่มีหลายราย 

 ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ส าหรับงานพิมพ์ทั่วไป อยู่ประมาณ 2,000 โรง ซึ่งถือเป็นจ านวนที่ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะโรงพิมพ์ขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก และงานพิมพ์ทั่วถือเป็นงานที่มีการแข่งขัน
สูง อาทิ งานสิ่งพิมพ์แบบฟอร์มธุรกิจทั่วไป เป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรง เนื่องจากเป็นสินค้าสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมด
ไป และมีขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงมากนัก จึงท าให้มีผู้ผลิตในตลาดจ านวนมาก 
 

 
แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดและจ านวนส านักพิมพ์ งานพิมพ์ท่ัวไป 
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T7 ภาคเอกชนมีประสบการณ์และกระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ดีกว่า 

 หากท าการเปรียบเทียบ คุณภาพเครื่องจักร และประสบการณ์ในการท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
พบว่า ภาคเอกชนมีความพร้อมที่สูงกว่าโรงงานไพ่ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงของโรงงานไพ่ กล่าวคือ บริษัทเอกชนที่ท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ในประเทศไทย 
มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี ท าให้
บริษัทเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิต
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อีกทั้ง กลุ่มผู้
ด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงราย
ใหญ่ในประเทศไทยมีพนักงานที่มีประสบการณ์
ในความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต
สิ่งพิมพ์ จึงถือได้ว่ามีความพร้อมสูงกว่าโรงงาน
ไพ่ ประกอบกับมีฐานลูกค้าของตนเอง ซึ่งถือว่า
เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ 
 

 

T8 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีผู้น าตลาดที่แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ชั้นสูง 

 ผลจากการที่เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
เพื่อลดกระบวนการซ้ าซ้อนในการท างาน เพื่อย่นระยะเวลาในการผลิตสายงานแบบเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในท้ายที่สุด ท าให้การพัฒนา
เทคโนโลยีการพิมพ์จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานไพ่อาจยังคงมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามความต้องการของตลาดได้
ทันท่วงที จึงท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้ 
 

 
แผนภาพแสดงตัวอย่างเทคโนโลยกีารพิมพ์ข้ันสูงท่ีถูกใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของหน่วยงาน

ภาคเอกชน 

38   

95   

12   
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3.3  การวิเคราะห์ TOWS Matrix และการวางหลักการยุทธศาสตร์ 

 ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของโรงงานไพ่ สามารถน าผลลัพธ์
ดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกันในการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ 
ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา ก่อนที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์และจัดกลุ่มเป็นยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ TOWS Matrix ที่วิเคราะห์ในปี 2558 ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกับ TOWS Matrix 
ที่วิเคราะห์ในปี 2559 เนื่องทั้งสองปี เป็นช่วงแรกที่โรงงานไพ่น าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2558 -2563 มาปรับใช้  
แต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละกลยุทธ์ได้มีการวางแผนให้สืบเนื่องจากปี 2558 อย่างเหมาะสม  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวางหลักการยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิง
ทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา ดังต่อไปนี้ 

 
รุก (Aggressive) 

1. การขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง โดยมุ่งเน้นการให้บริการงานพิมพ์ภาครัฐ 
(S1,S2,S.p1,S.p2,O7,O11)  

2. การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์รูปแบบ
ใหม(่O4,O6,O7,O10)  

 

บรรเทา (Turnaround) 
1. การตลาดเชิงรุก 

• พัฒนา Marketing & Sale Team 
(W1,W5,W.c1,W.c4,O3,O6) 

• ขยายช่องทางการกระจายสินค้า/ตัวแทนให้เข้าถึง
ผู้บริโภคใหม่ๆ ให้ได้มากท่ีสดุ (W1,W.c3,W.c4,O6) 

• มุ่งท าการตลาดไพต่่างประเทศ 
(W1,Wc1,Wc2,O2,O4,O5) 

• ขยายกลุ่มเป้าหมายผูเ้ล่นไพ่ไทย (W1, O4)  

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพและตอบโจทย์ของ
ลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า (W.c4,O4,O5)  

2. Rebranding & Repositioning  

• ปรับปรุงภาพลักษณ์ และใช้การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อเสรมิสรา้งภาพลักษณท์ี่ดีอย่างต่อเนื่อง 
และให้ความรู้ด้านการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 
(W1,W4,W.c3,W.p1) 

3. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านงาน
พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (W.p2,W.p3,O7,O8,O9) 

ทดแทน (Diversifying) 
1. การรักษา Market Share ของสินค้าไพ่ (S.c1,S.c2,S.c4) 
2. การสร้างแรงจูงใจ และรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือใน

การต่อต้านการใช้ไพ่ลักลอบ และสร้างให้เกิดการกีดกัน
ทางเครือข่ายในการจ าหนา่ยไพล่กัลอบ (S.c1,T2,T3,T4) 

3. การร่วมมือกับกรมสรรพสามิตเพื่อรับงานพิมพ์สิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง (S.p2,T7,T8) 

รับ (Defensive) 
1. กา รป รั บป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า งอ ง ค์ ก ร และ พัฒน า

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมไปถึงจัดสรรพื้นที่
ให้มีความเหมาะสมในการรองรับธุรกิจสิง่พิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง (W3,W6,W7,W.p2,W.p3,T2,T7,T8) 

2. การปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงานเพื่อควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (W2,W7,W.c2,T1,T6,T7,T8) 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive) 

 เป็นการน าจุดแข็งของโรงงานไพ่ที่มีอยู่มาตอบรับกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในที่นี้ คือการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงโดยอาศัยข้อได้เปรียบของการเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ดังนั้นโรงงานไพ่ต้อง  
มีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ ดังนี้ 

1) การขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยมุ่งเน้นการให้บริการงานพิมพภ์าครัฐ 
(S1,S2,S.p1,S.p2,O7,O11)  

2) การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์รูปแบบใหม่ (O4,O6,O7,O10)  

 โรงงานไพ่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง และมีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้แก่โรงงานไพ่เพื่อที่จะชดเชยรายได้
จากการจ าหน่ายไพ่ที่มีแนวโน้มลดลง ทั้ งนี้ โอกาสที่จะสามารถขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ปลอด 
การปลอมแปลงได้นั้น ขึ้อนยู่กับการวางแผนการด าเนินงานภายในที่รัดกุมและการบริหารจัดการโครงการลงทุนใน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ของ โรงงานไพ่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน (Diversifying) 

 แม้ว่าองค์กรมีจุดแข็งแต่บางสถานการณ์อาจไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการ
ด าเนินงานกลยุทธ์เชิงทดแทน (Diversification Strategy) จึงเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะมีการน าเอาจุดแข็งที่มีมา
สร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน 

เนื่องจากอุปสรรคภายนอกอาจส่งผลกระทบทางลบต่อโรงงานไพ่ ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถน าจุดแข็ง 
ที่โรงงานไพ่มีมาใช้เพื่อป้องกันอุปสรรคเหล่านั้น โดยในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการรักษาระดับรายได้จาก  
การจ าหน่ายไพ่ (ซึ่งโรงงานไพ่ยังคงต้องด าเนินการจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ) และเรื่องของการรณรงค์การ
ต่อต้านการใช้ไพ่ลักลอบ โดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือกลยุทธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)ของสินค้าไพ ่(S.c1,S.c2,S.c4) 
2) การสร้างแรงจูงใจ และรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านการใช้ไพ่ลักลอบ และสร้างให้เกิดการ

กีดกันทางเครือข่ายในการจ าหน่ายไพ่ลักลอบ (S.c1,T2,T3,T4) 
3) การร่วมมือกับกรมสรรพสามิตเพื่อรับงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (S.p2,T7,T8) 

 กิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าว จะช่วยให้โรงงานไพ่สามารถรับมือกับสถานการณ์ของแนวโน้มความต้องการไพ่
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการรับมือกับปัญหาไพ่ลักลอบที่โรงงานไพ่ไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้  
 
 

ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา (Turnaround) 

แม้ว่าสถานการณ์องค์กรเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันบ้างแต่กระบวนการภายในเองอาจยังคงมีจุดอ่อน
ท าให้ไม่สามารถน าโอกาสนั้นมาใช้ได้จึงต้องเร่งหาทางออกโดยใช้กลยุทธ์ เชิงบรรเทา (Turnaround-oriented 
Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆให้ลดลงหรือหมดไปเพื่อสอดรับกับโอกาสภายนอกที่เปิดให้ 
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เนื่องจากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก โรงงานไพ่ไม่สามารถที่จะตอบรับโอกาสเหล่านั้นได้อันเป็นผลจากจุดอ่อน
ของโรงงานไพ่ ดังนั้นสิ่งที่โรงงานไพ่ควรกระท าคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้มีลักษณะพร้อมรับโอกาส
ให้มากยิ่งขึ้น ในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ 
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของช่องทางและรูปแบบการติดต่อกับลูกค้า การขายและการตลาด รวมไปถึง  
การปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงงานไพ่ โดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือกลยุทธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) การตลาดเชิงรุก 
- พัฒนา Marketing & Sale Team (W1,W5,W.c1,W.c4,O3,O6) 
- ขยายช่องทางการกระจายสินคา้/ตัวแทนให้เข้าถึงผู้บริโภคใหม่ๆให้ได้มากที่สุด 

(W1,W.c3,W.c4,O6) 
- มุ่งท าการตลาดไพ่ต่างประเทศ (W1,Wc1,Wc2,O2,O4,O5) 
- ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เล่นไพ่ไทย (W1, O4)  
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ของลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า (W.c4,O4,O5)  

2) Rebranding & Repositioning  
- ปรับปรุงภาพลักษณ์ และใช้การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนือ่ง 

และให้ความรู้ด้านการด าเนนิงานของโรงงานไพ่ (W1,W4,W.c3,W.p1) 

3) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพดา้นงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
(W.p2,W.p3,O7,O8,O9) 

กิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานไพ่ให้สูงขึ้น 
เพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการขยายธุรกิจ ของโรงงานไพ่ ได้ในอนาคต 
 

 

ยุทธศาสตร์รับ (Defensive) 

 สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ดังนั้นกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) 
เพื่อมามาตรการลดความสูญเสียจากอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในที่ท าให้องค์กรเสียเปรียบได้งา่ย 
เป็นผลลัพธ์จากการที่ภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ส่งผลกระทบในเชิงลบ และจุดอ่อนที่
โรงงานไพ่มีหรือธรรมเนียมการปฏิบัติที่มีมานาน ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรับมือกับสถานการณ์ได้ ดังนั้นโรงงาน
ไพ่จ าเป็นต้องหาวิธีบรรเทาปัญหาเหล่านั้นในมีระดับความรุนแรงลดลง  

กล่าวในภาพรวม คือ ด้านโครงสร้างขององค์กร สถานที่ และสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตของ
โรงงานไพ่ ท าให้โรงงานไม่สามารถแข่งขันกับทางภาคเอกชนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้โดยไม่เข้าไปแข่งขันในตลาดที่เอกชนด าเนินการโดยตรง หากแต่มุ่งเน้นตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดภาครัฐ 
โดยที่หาทางบรรเทาความรุนแรงของปัญหาต่างๆ ผ่านกิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
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1) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมไปถึงจัดสรรพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมในการรองรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (W3,W6,W7,W.p2,W.p3,T2,T7,T8) 

2) การปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงานเพื่อควบคุมตน้ทุนและค่าใช้จ่าย (W2,W7,W.c2,T1,T6,T7,T8) 

 

จากการวางหลักการของยุทธศาสตร์ตามการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถท าการสรุป จัดกลุ่ม และ
สังเคราะห์ ร่วมกับแนวทางการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่  
โดยก าหนดแนวทางของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์หลัก  

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ จ าเป็นต้องทบทวนตามแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM) โดยพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers) เชิงลึก ประกอบ จึง
จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนและแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ใน
การทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561-2564 ในคราวนี้ โดยมีรายละเอียดในบทถัดไป 
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บทที่ 4: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver)  และ   

กลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพปี 2560 (SIP) 
 

ในเนื้อหาบทนี้ เป็นการน าแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) โดยการ
พิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers) เชิงลึกมาเป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งในการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนวิสาหกิจ ของ โรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 – 2564 ซึ่งจะพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน
และกลั่นกรองเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ของ โรงงานไพ่ ประจ าปี 
2561  

 

4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver)   

การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit Driver – EP Driver) เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการประกอบการด าเนินงานจัดท าหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้องค์กรรัฐวิสาหกิจน ามาใช้เพื่อให้องค์กร
สามารถจัดท า หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์(Corporate Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 

โดยการด าเนินงานเพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจด้วย EP Driver ภายหลังจากการค านวณค่าก าไร 
ทางเศรษฐศาสตร์แล้ว จะประกอบด้วยการด าเนินงานทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 
(Financial Driver) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน 
ในการด าเนินงานเพื่อระบุกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan – SIP) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.1.1 การวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร ์

การวิเคราะห์ EP Driver เริ่มจากการค านวณค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของ
องค์กร เพื่อศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่าก าไร 
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้ค านวณขึ้น ซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการ
ส าคัญ และมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีขึ้น เพื่อที่จะส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  
ในที่สุด โดยในการค านวณค่า EP ของโรงงานไพ่  

ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม ของ โรงงานไพ่ ตั้งแต่อดีต จนถึง

ปัจจุบัน ได้ ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตรโ์ดยรวม ของ โรงงานไพ่ ประจ าปี 2555 – 2559  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ในปี 2554 เป็นปีที่
สัญญาสัมปทานเก่าสิ้นสุดลง และโรงงานไพ่ได้ท าสัญญาผู้รับผลประโยชน์รายใหม่12 ท าให้โรงงานไพ่มียอดจ าหน่ายไพ่
ตามโควตาในระบบสัมปทานเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ก าไรสุทธิ (Net Income) เพิ่มข้ึน โดยมีผลงานค่า EP ในปี 
2554 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 99 ล้านบาท และยังคงรักษาระดับของผลงานค่า EP ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2556 โดยมีค่า EP 
ที่ 102 และ 114 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผลงานค่า EP ที่เพิ่มขึ้นนี้ มาควบคู่กับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นด้วย 

ส าหรับปีงบประมาณ 2557 ที่มีผลการด าเนินงานปรับตัวลดลง เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า โรงงานไพ่มีก าไร
สุทธิ และ NOPAT สูงกว่าเป้าหมาย โดยโรงงานไพ่มีก าไรสทุธิ ประมาณ 174.85 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนด
ไว้ที่ 160 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลงานค่าก าไร NOPAT ที่ 122.40 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 112 ล้านบาท และ 
ในระยะเวลาเดียวกัน โรงงานไพ่มีสัดส่วนของต้นทุนเงินทุนที่มากกว่าเป้าหมาย (แย่กว่า) กล่าวคือ มีต้นทุนเงินทุนที่ 
43.18ล้านบาท จากเป้าหมายที่ 32.86 ล้านบาท โดยจากผลการด าเนินงานทั้งหมดด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้
ผลงานค่า EP ของโรงงานไพ่ ปี 2557 เท่ากับ 79.22ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 79.14 ล้านบาท 
เล็กน้อย ซึ่งผลการด าเนินงานด้านการเงินที่ปรับตัวลดลงในปี 2557 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของตลาด 
การบริโภคไพ่ในประเทศตามแรงกดดันด้านการปรามปรามการพนันผิดกฎหมาย ประกอบกับช่วงต้นปี 2557  
เป็นระยะเวลาต่อสัญญาสัมปทานฉบับใหม่ ซึ่งผู้รับสัมปทานได้ปรับลดปริมาณการรับซื้อไพ่ในระบบสัมปทานลง 

                                                 
12ผู้รับสัมปทานรายใหม่ในขณะนั้น คือ บริษัท ซี เอส ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 57 ซึ่งเป็นผู้รับ
สัมปทานที่ต่อสัญญาสัมปทานในปีปัจจบุัน 2559 เช่นกัน โดยสัญญาที่สองมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 61 
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ต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงงานไพ่ประมาณการไว้ ส่งผลให้นอกจากจะมีผลการด า เนินงานที่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาแล้ว              
โรงงานไพ่ยังมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ โรงงานไพ่ได้ด าเนินการขอปรับลดเป้าหมาย
อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ในปี 2558 เป็นปีที่มีผลการด าเนินงานดีขึ้น จากรายได้หลักและก าไรขั้นต้นที่สูงกว่าปี 2557 ที่ผ่านมา  
โดยมีรายได้จากการขายไพ่ เท่ากับ 328.23 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เท่ากับ 50.54 ล้านบาท 
และมีสัดส่วนการปรับตัวสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและงานให้บริการ นอกจากนี้ การลดลงของสินทรัพย์รวม 
โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงาน อาทิ สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ ยังมีส่วนส าคัญท าให้
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไพ่เพิ่มข้ึน โดยมีค่า EP เท่ากับ 102.71 ล้านบาท 

และจากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นสุดปีบัญชี2559 พบว่า โรงงานไพ่ มีผลการด าเนินงานด้านการเงินโดยรวมลดลง
จากปี 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2559 เนื่องจากเป็นช่วงที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และจัดให้ท ากระบวนการสรรหา
ผู้รับผลประโยชน์รายใหม่ และเกิดข้อจ ากัดจากการไม่มีผู้ยื่นรับสัญญาสัมปทาน ท าให้โรงงานไพ่ต้องมีกระบวนการ
ปรับข้อเสนอและเปิดกระบวนการสรรหาผู้รับผลประโยชน์รายใหม่ครั้งที่ 2 ซึ่งท าให้เกิดช่วงระยะเวลาที่ไม่มีผู้รับ
สัมปทานมาจ าหน่ายไพ่ ประมาณ 3-4 เดือน ท าให้ในปี 2559 โรงงานไพ่มีผลการด าเนินงานโดยรวมลดลง โดยมีก าไร
สุทธิ เท่ากับ 151 ล้านบาท และค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ EP เท่ากับ 88ล้านบาท  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย พบว่า ในปี 2558 และ 2559 เป้าหมายค่าก าไร
ของทางโรงงานไพ่แตกต่างจากเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2559 ดังนี้ 

 

 เป้าหมายของโรงงานไพ ่ เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ 
(ค่าระดับ3) 

ก าไรสุทธิ (adjusted) 2559 = 143.14 ล้านบาท 
2560 = 112.00 ล้านบาท 

2559 = 195.00 ล้านบาท 
2560 = 180.00 ล้านบาท 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 2559 = 55.06 ล้านบาท 
2560 = 95.27 ล้านบาท 

2559 = 109.64 ล้านบาท 
2560 = 113.41ล้านบาท 

 
จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่ จึงเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

อย่างไรก็ตาม ยังต่ ากว่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่ก าหนดไว้ แม้ว่าในปี 2559 ทางโรงงานไพ่ได้หารือกับ สคร. 
และผู้ประเมิน และมีการปรับค่าเป้าหมาย จากข้อจ ากัดด้านการสรรหาผู้รับผลประโยชน์รายใหม่แล้วก็ตาม 

 

 

4.1.2 การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

จากผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้น สามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของ
การแตกปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 
(Financial Drivers) ของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์แล้ว โดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัย
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ขับเคลื่อนทางการเงินหลายปัจจัย ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้
ภายใต้กรอบเวลา และงบประมาณที่จ ากัด ดังนั้น จึงควรท าการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน
ทางการเงินผ่านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการค านวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆ คงที่ 

 

 
 

ยกตัวอย่างความหมายของปัจจัยขับเคลื่อนและอัตราความอ่อนไหวข้างต้น เช่น รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์มีอัตราความอ่อนไหวคิดเป็นร้อยละ 5 หมายความว่า หากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ จะท าให้ค่า EP เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 5 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง 
ความเป็นจริง เช่น รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือการใช้
ทุนทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยส าคัญในปี 2559 
สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ผลอัตราความอ่อนไหวของปจัจัยขับเคลื่อน 
 

1) อัตราความอ่อนไหวต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ คือ อัตราการเปลีย่นแปลงของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
เมื่อปัจจัยหนึ่งปัจจยัใดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 โดยตั้งสมมติฐานให้ปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดคงที่ซึ่ง
ต่างกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในความเป็นจริง ที่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหนึ่งๆ อาจส่งผลให้ปัจจัยอืน่ๆ 
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

2) เครื่องหมายบวก และเครื่องหมายลบของอัตราความอ่อนไหว แสดงถึงผลกระทบตามหลักคณิตศาสตร์ที่มีต่อ
ค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะหผ์ลกระทบจากปัจจัยขับเคลื่อนภายใต้งบก าไรจากการด าเนนิงาน
สุทธิ (งบ NOPAT) สามารถแปลความตามเครื่องหมายได้ เช่น รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรทาง
เศรษฐศาสตรเ์พิ่มขึ้นในเชิงบวก และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ลดลงในเชิงลบ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับปัจจยัขับเคลื่อนภายใต้งบเงินทุนหรือทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (งบ Invested 
Capital) ไมส่ามารถแปลความตามเครื่องหมายคณติศาสตรด์ังกล่าวได้ อัตราความอ่อนไหวท่ีได้จะแสดงให้
เห็นถึงขนาดความสัมพันธ์และผลกระทบที่มีต่อก าไรทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของปัจจัยนั้นๆ ต่อไป 

3) ในกรณีที่ค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กรไม่คงท่ี หรือสม่ าเสมอ ไม่ควรน าอตัราความอ่อนไหวของแต่ละ
ปีมาเปรยีบเทียบกัน แต่ให้พิจารณาถึงล าดับความส าคัญแทน 
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แผนภาพแสดง การวิเคราะห์อตัราความอ่อนไหว(Sensitivity Analysis) ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน  

 

แผนภาพข้างต้น แสดงระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 
ทางด้านซ้ายมือ พร้อมกับระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยตามตัวเลขด้านขวามือ โดยท าการแสดงตัวเลขผล  
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (ร้อยละ) ซึ่งจากผล  
การค านวณ พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินมีค่าความอ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2558 
มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2558 ยังคงมีค่าความอ่อนไหวสูงใน ปี 2559 โดยปัจจัยที่มีความ
อ่อนไหวมากที่สุด คือ รายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก หรือรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ ไม่รวมไพ่น าเข้า และ ปัจจัย
ที่มีความค่าความอ่อนไหวรองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายงานผลิตไพ่ ส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 
คือ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาค่าความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะเวลา 5 ปี จ าแนกเป็นปัจจัยด้านก าไร 
NOPAT และด้านต้นทุนเงินทุน พบว่า อันดับของปัจจัยที่มีความอ่อนไหวนั้นค่อนข้างคงที่ รายละเอียดของค่า  
ความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินในรายการส าคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

      

               

          

                       

      NOPAT

      EP WACC

         

                    

                     

                             

                     

                     

                    -      

                   

                     

                 

             

                                      
                         

                           

             

                          

                        

                      

           

Sensitivity58

2.24% 2.50%

0.37% 0.35%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

-0.81% -0.86%

-0.13% -0.18%

0.00% 0.00%

-0.30% -0.37%

-0.12% -0.15%

-0.02% -0.03%

-0.15% -0.06%

-0.15% -0.32%

-0.02% -0.02%

-0.05% -0.05%

Sensitivity59
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แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินรายการหลัก ระหว่างปี 2554 – 2559 

 

เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อค่า EP รายการหลัก ในปี 2559 ทั้ง
ส่วนของก าไรจากการด าเนินงาน หรือ NOPAT และทุนทรัพย์ คือ 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน อัตราความอ่อนไหว ปี 59 

รายได้จากการขายไพ(่ไม่รวมไพน่ าเข้า) 2.50% 

ต้นทุนงานผลิตไพ่ (ไม่รวมไพน่ าเข้า) -0.86% 

เงินลงทนุชั่วคราว -0.32% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -0.37% 

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพมิพ์ 0.35% 

 

 

 

 

 

 

                    
                

2554 2555 2556 2557 2558 2559

NOPAT 1.                              
        

2.36% 2.80% 2.36%        24 2.50%

2.                      (         
       )

-0.83% -1.05% -0.90% -     -0.81 -0.86%

3.                            -0.36% -0.50% -0.25% -     -     -0.37%

4.                                  0.19% 0.09% 0.21%           0.35%

5.                                   -0.13% -0.08% -0.11% -     -     -0.18%

6.            0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%     %

Invested

Capital

7.                   -0.05% -0.05% -0.05% -     -     -0.32%

8.                       –      -0.03% -0.08% -0.10% -     -     -0.15%

9.               -0.05% -0.06% -0.05% -     -     -0.05%

10.                               -0.36% -0.40% -0.33% -     -     -0.06%
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การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) 

หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้ว ในล าดับต่อไป
คือการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน โดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถของ
องค์กรในการบริหารจัดการ (Manageability)ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วย ซึ่งความสามารถ
ในการบริหารจัดการนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการด าเนินงานของโรงงานไพ่ และประเมินเป็นคะแนน
ความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัย ได้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 
แผนภาพแสดงความสามารถในการบริหารปัจจัยขับเคลื่อนของโรงงานไพ่ ปี 2559  

 

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน และการจัดล าดับ
ความสามรถในการบริหารข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมาก (ระดับ 5) คือ ค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่โรงงานไพ่สามารถควบคุมได้โดยตรง ส่วนปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหาร
จัดการได้สูงรองลงมา และปานกลาง (ระดับ 4 และระดับ 3 ตามล าดับ) คือ กลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผลิต และ 
การบริหารสินทรัพย์ ที่การบริหารจัดการส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกตรึงราคาโดยผู้จัด
จ าหน่าย (Supplier) เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะ และมีผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบน้อยราย เป็นต้น รวมถึงกลุ่มรายได้  
จากธุรกิจหลัก เช่น รายได้จากการขายไพ่ไทย ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ป๊อกพลาสติกของทอง 
เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานไพ่ใช้ระบบจ าหน่ายไพ่ผ่านผู้รับสัมปทานที่มีการก าหนดโควตาปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน
ในสัญญาแล้ว 
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ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ า และต่ ามาก (ระดับ 2 และระดับ 1) 
ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  และต้นทุนค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ เนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้มีข้อก าหนด หรือมีกฎหมายควบคุม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก ฉะนั้น ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทีม่ีผลกระทบสูง หรือมีค่าความอ่อนไหวสูง 
ควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูง และมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ (Manageability) ในระดับสูงที่โรงงานไพ่ควรเลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรก คือ รายได้จาก
การรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และต้นทุนวัตถุดิบ ตลอดจนถึงรายได้จากธุรกิจหลัก คือ รายได้จากการจ าหน่ายไพ่ และ  
ควรสงวนปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว และความสามารถในการบริหารจัดการต่ าเป็นอันดับสุดท้าย 
ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าธรรมเนียมประทับตรา เป็นต้น 
 

 

4.2 การก าหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP) จากการ

วิเคราะห์ EP Driver 

ในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร และสร้างค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) โดยการบริหารปัจจัยขับเคลื่อน 
(EP Drivers) ที่เป็นองค์ประกอบของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนใน  
การด าเนินงาน (Operational Driver) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อเพิ่มผลก าไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินทุนได้แก่ การเพิ่ม
รายได้จากการด าเนินงานและ/หรือลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้ก าไรจากการด าเนินงาน
เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น  

(2) การลงทุนในกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเป็นการเพิ่มเงินทุนในกิจกรรมที่ท าให้ก าไรจากการด าเนินงาน
เพิ่มข้ึนในสัดส่วนที่มากกว่า ซึ่งส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น 

(3) การดึงเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นการลดเงินลงทุนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ
สร้างรายได้ ซึ่งท าให้ต้นทุนเงินทุนลดลง ส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น 

(4) การปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ส่งผลให้องค์กรมีอัตราต้นทุนเงินทุนที่ต่ าลง 
ส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น 
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แผนภาพแสดง หลักเกณฑ์ในก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงาน (Operational Drivers) 

 

จากปัจจัยขับเคลื่อนด้านการด าเนินงาน (Operational Drivers) ข้างต้น องค์กรสามารถน ามาพัฒนา
แผนกลยุทธ์ ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ ได้จากกระบวนการนี้  คือ แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ( Strategic 
Improvement Plan - SIP) โดยการวิเคราะห์ EP Driver เป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการเงิน และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านการเงินเป็นหลัก ดังนั้น แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP)  ที่ได้จาก
กระบวนการนี้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และการพัฒนาการด าเนินงาน  
ที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านการเงินซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กรในที่สุด 

 

ทั้งนี้ การก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP)ของ 
โรงงานไพ่ พบว่า กลยุทธ์ SIP ประจ าปี 2559 แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ รายได้ ค่าใช้จ่าย ทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.1 ปัจจัยขับเคลื่อนและกลยุทธ์ทางด้านรายได้ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้ พบว่า โรงงานไพ่ มีแนวโน้มของรายได้ลดลง โดยผลการ
ด าเนินงานในปี 2559 โรงงานไพ่มีรายได้ลดลงจากปี 2558 ทั้งนี้ โรงงานไพ่ได้มีการคาดการณ์การลงลดของรายได้ 
จากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในปี 2559 ที่โรงงานไพ่จ าเป็นต้องจัดให้ท ากระบวนการสรรหาผู้รับผลประโยชน์ราย
ใหม่ ซึ่งอาจมีช่วงระยะเวลาที่ไม่มีผู้รับสัมปทานมาจ าหน่ายไพ่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยขับเคลื่ อน
ด้านรายได้ในแต่ละของผลิตภัณฑ์แล้ว พบว่า ในปี 2559 โรงงานไพ่ มีรายได้ทุกประเภทลดลงจากปี 2558 
 

EP    =    NOPAT   - (Invested Capital  x  WACC)

                                         
                                  

                             
                                  

                                        

                           (Capital 
Structure)                        (Optimal)
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แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนดา้นรายได้ของโรงงานไพ่ ปี 2555– 2559 

  

(1) รายได้จากการจ าหนา่ยไพ่ (ไม่รวมไพ่น าเข้า) 

รายได้จากการขายไพ่(ไม่รวมไพ่น าเข้า) ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ขององค์กรสูงสุด จากการพิจารณาภาพรวมรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ในปี 2559พบว่า มีรายได้จากการ
ขายไพ่262ล้านบาท ลดลงจากปี 2558ที่เท่ากับ 311 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 84.52 ของรายได้จากการขายและ
การให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ รายได้จากการขายไพ่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553– 2558 เท่ากับร้อยละ 
17.71 

 

      
                         

               

                    

CAGR 55-59 = -9.20%
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CAGR 55-59 = -12.47%

CAGR 57-59 = -6.96%

CAGR 55-59 = -37.94%
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แผนภาพแสดงรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ (ไมร่วมไพ่น าเข้า)แยกประเภทตามรายผลติภณัฑ์ปี 2555– 2559 

    

 จากการพิจารณารายได้จากการจ าหน่ายไพ่(ไม่รวมไพ่น าเข้า) แยกประเภทของไพ่ในปี 2559พบว่าไพ่ป๊อก
พลาสติก มีสัดส่วนรายได้สูงสุดที่ 101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.55 ของรายได้จากการไพ่ทั้งหมดไม่รวมไพ่ป๊อก
พลาสติกน าเข้าแตกต่างจากข้อมูลในอดีตที่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ที่มีสัดส่วนของการจ าหน่ายสูงกว่าไพ่ป๊อก
พลาสติกมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไพ่ป๊อกพลาสติก มีสัดส่วนของก าไร (Margin) ที่ต่ ากว่าไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง การ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของรายได้นี้ จะส่งผลต่อการสร้างก าไรของโรงงานไพ่แน่นอน 
 

ส าหรับไพ่ตัวเล็ก (ประกอบไปด้วยไพ่ไทยร้อยละ 98.80) จากเดิมในปี 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดที่ 144 
ล้านบาท กลับปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญในปี 2559 โดยมีรายได้ลดลง เหลือเพียง 78 ล้านบาท หรือลดลงกว่า 
ร้อยละ 45 หรือกว่าคร่ึง และเป็นรายได้ต่ าสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

ส่วนไพ่ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ที่ระลึก ก็มีรายได้ลดลงจากปี 2558 โดยมีรายได้เท่ากับ 
8 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามล าดับ 

                               

               

                    

         

              

             

                    

CAGR 54-59 = -20.78%

        
   

                    

CAGR 54-59 6.31%
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ทั้งนี้ รายได้จากการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่นั้น เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน และการซื้อไพ่เพิ่มจากสัญญา
ของผู้รับผลประโยชน์ จึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่โรงงานไพ่สามารถผลักดันได้น้อย ดังนั้น ในสร้างมูลค่าเพิ่มด้านรายได้
จากการจ าหน่ายไพ่ จึงได้วางกลยุทธ์ SIP ในส่วนที่โรงงานไพ่สามารถบริหารจัดการได้มากกว่า คือ รายได้จาก 
การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทาน ซึ่งโรงงานไพ่สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาช่องทาง  
การจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มอัตราก าไรสุทธิและรายได้จากการจ าหน่ายได้ 

 

โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ด้านรายได้ในส่วนของรายได้จากการขายไพ่ได้ ดังนี้ 

 
หมายเหต:ุ มีประเด็นของการพัฒนาคุณภาพไพ่เพื่อจ าหนา่ยไพ่ส่งออก ซ่ึงเล่ือนก าหนดเป็นกจิกรรมในช่วงปี 2562 โดยเบื้องต้นก าหนดตัวชีว้ัด คือ 

ปริมาณการจ าหน่ายไพ่ที่เข้ารหัสตามค าสั่งของลูกค้าต่างประเทศได้ 

 

   

SIP KPIs 61         

SIP1:                       

                          
       

                         
             
• King Power
•            /          
• e-Commerce     Social Media 
            

•                  
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(2) รายได้งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จากงานพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 –2558ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์กลับ
ลดลงเป็นอย่างมากเหลือเพียง 36 ล้านบาทจากรายได้ ในปี 2558 ที่เท่ากับ 51 ล้านบาททั้งนี้ การปรับตัวลดลงของ
รายได้ดังกล่าว เกิดจากปริมาณงานจ้างพิมพ์ ทั้งงานพิมพ์ทั่วไป และงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง หรือ งาน
พิมพ์แสตมป์สรรพสามิตลดลง 

 

 
แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนดา้นรายได้งานรับจ้างพิมพ์ปี 2555-2559 

 

จากสถานการณ์แรงกดดันที่มีต่อการขยายตัวของธุรกิจไพ่ ได้ผลักดันให้โรงงานไพ่ก าหนดกลยุทธ์ใหม่  
ในแผนระยะยาวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจจากการด าเนินงานธุรกิจหลักขององค์กร 
ซึ่งโรงงานไพ่ได้วางแผนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอด 
การปลอมแปลง โดยเริ่มโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง ตั้งแต่ปี 2559 และคาดหวังการรับงานจ้างพิมพ์โดยตรงจากรมสรรพสามิตในสถานะเป็นองค์กรต้น
สังกัด  

ทั้งนี้ โรงงานไพ่ก าหนดกลยุทธ์ SIP ในปี 2560 ให้มีการด าเนินงานโครงการขยายธุรกิจงานพิมพ์ และวัด
รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายใหม่เพิ่มเติม โดยพิจารณาถึงจ านวน/ชนิดของ
รูปแบบงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่ที่โรงงานไพ่สามารถพัฒนาและรับพิมพ์ได้ เพื่อพิจารณาศักยภาพ
การด าเนินงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ทั้งนี้ สามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ด้านรายได้ จากปัจจัยรายได้
จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้ 1 กลยุทธ์ โดยมีโครงการด าเนินงานและเป้าหมายรองรับ ดังนี้ 

 

                     

CAGR 57-59 = -    %

  
        

                    

    

            

CAGR 57-59 = -4.92%               

CAGR 57-59 = -7.54%                        

        

            

       



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  4-14 

 
 

4.2.2 ด้านค่าใช้จ่าย 

โรงงานไพ่ มีค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะส าคัญ อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ทั้งนี้ แต่ละประเภท สามารถแยกวิเคราะห์รายละเอียดได้ ดังนี้ 

 

(1) ต้นทุนขาย 

ในปี 2559 พบว่า โรงงานไพ่มีต้นทุนขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
แล้ว กลับมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากข้ึน และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โรงงานไพ่มีต้นทุนขายในปี 
2559 เท่ากับ 130.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนหน้า หรือในปี 2558 ที่เท่ากับ 160.68 ล้านบาท และมีต้นทุนขาย
รวม น้อยที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนขายต่อรายได้แล้ว กลับมีสัดส่วนที่สูงมาขึ้น 
จากรายได้ที่ลดลงดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยในปี 2559 มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ เท่ากับ ร้อยละ 43.47 ซึ่งสูง
กว่าปี 2558 ที่เท่ากับร้อยละ 41.80 และสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

 

 

 
แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของต้นทุนขาย ปี 2555-2559 

SIP KPIs 61         

SIP2:                                                                               
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ต  นทนุข ยรวม (หน่วย: ล   น  ท)
CAGR 55-59 = -4.75%
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อัตร ต  นทนุข ยรวมตอ่ร ยได  รวม
CAGR 55-59 = 2.88%
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 ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาองค์ประกอบโครงสร้างต้นทุนขาย ในแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ไพ่ส่วนใหญ่ ทั้งไพ่
ป๊อกกระดาษไพ่ป๊อกพลาสติกและไพ่ที่ระลึกอื่นๆมีต้นทุนหลักคือวัตถุดิบ ส่วนไพ่ตัวเล็กมีต้นทุนหลักคือค่าโสหุ้ย 
(Overhead)และวัตถุดิบโดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างต้นทุนแยกรายประเภทผลิตภณัฑ์ ปี 2559 

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ใน
ปี 2559 เท่ากับ 62.63 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อน
หน้า หรือในปี 2558 ที่เท่ากับ 68.08 ล้านบาทc 

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับต้นทุนขายต่อ
รายได้ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้ ของ โรงงานไพ่ มีสัดส่วนที่สูงมากขึ้น จาก
รายได้ที่ลดลง โดยในปี 2559 มีสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารต่อรายได้ เท่ากับ ร้อยละ 
20.90 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่เท่ากับร้อยละ 17.71 
และสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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  ่ใ    ่ยใน  รข ยและ ริห ร (หน่วย: ล   น  ท)
CAGR 55-59 = 2.47%
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อัตร   ่ใ    ่ยใน  รข ยและ ริห รตอ่ร ยได  รวม
CAGR 55-59 = 10.68%



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  4-16 

 
แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2555-2559 

 

โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2559 ประกอบด้วย 
o เงินเดือนและสวัสดิการ ในปี 2559 มีมูลค่า 19.36 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.91ของค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหารรวม) 
o โบนัสกรรมการและพนักงาน ในปี 2559 มีมูลค่า 14.11 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.53 ของค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารรวม) 
o ค่าเสื่อมราคา ในปี 2559 มีมูลค่า 8.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.58 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารรวม) 
o ค่าจ้างที่ปรึกษา ในปี 2559 มีมูลค่า 8.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารรวม) 
 

  
 

แผนภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของ โรงงานไพ่ ปี 2559 

                                     

57 73 75 68 63 

                    

                            

                       

      

            

CAGR 57-59 = 3.54%

      

            

CAGR 57-59 0.86%

     

            

CAGR 57-59 = -27.48%                

CAGR 57-59 = 29.18%

   

            

             

CAGR 57-59 = -18.35%

      

            

     

ค  ใช จ   ใ ก       ะ      2555 2556 2557 2558 2559

เงนิเดอืน/สวสัด ิ ร ผลตอ แทน 15.68   16.75   18.25   18.46   19.36   

   . ผล ระโย น์พนั ง น 1.96     8.19     2.24     2.52     2.03     

โ นัส รรม  ร และพนั ง น 11.78   13.46   13.87   15.88   14.11   

  ่   งที  ร ึษ 9.44     15.22   15.99   11.72   8.41     

  ่เสื อมร   2.26     1.86     5.10     6.59     8.51     

  ่พัฒน   ลุ  ร 3.44     2.90     2.14     1.25     1.05     

  ่ใ    ่ยอื นๆ 12.23   14.98   16.96   11.65   11.10   

   56.80   73.36   74.54   68.08   64.56   

เงินเดือน สวัสดิการ 
ผลตอบแทน 

30. 1 

คชจ. ผลประโยชน์
พนักงาน 3.24 โบนัส กก. และ พนง. 

21. 6 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
13.43 

ค่าเสื่อมราคา 
13.5  

พัฒนาบคุลากร 
1.6  อ่ืน  1 . 2 

  ด    ค  ใช จ   ใ ก       ะ         2559



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  4-17 

โรงงานไพ่จึงได้วางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารค่าใช้จ่าย โดยให้มีการบริหารต้นทุนผลิตจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ประกอบกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการด าเนินงาน ดังนั้น โรงงานไพ่ได้สรุปกลยุทธ์ SIPส าหรับปี 2561 ด้าน
ค่าใช้จ่าย และก าหนดเป้าหมายการบริหารค่าใช้จ่าย ทั้งต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการประเมินผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ดังนี้ 

 

 
แผนภาพแสดง สรุปกลยุทธ์ SIP ปี 2561ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

 

ทั้งนี้ ในอนาคต โรงงานไพ่อาจพิจารณาถึงการวัดต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือต้นทุนขาย
ทางตรงต่อหน่วย (Direct Material per unit) เพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนขายของ
โรงงานไพ่อย่างเหมาะสม13 

                                                 
13 เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือต้นทุนขายทางตรงต่อหน่วย (Direct Material 
per unit) พบว่า ในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัด ดังนี้ 

1) การบันทึกต้นทุนการผลิต ทั้งต้นทุนแรงงาน (Direct Labor) และต้นทุนวัตถุดิบ (Direct Matrial) ยังไม่สอดคล้องกันระหว่างการบันทึก
หน้างานที่หน้างานการผลิต และการบันทึกลงบัญชี 

2) ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลทางบัญชี จากรายงานทางบัญชีที่จัดท าขึ้น และรายงานที่ผ่านระบบบัญชี  ERP  
(Enterprise Resource Planning) ได้แก่ 

o การปันส่วนต้นทุนประเภท Overhead (OH) และ Direct Labor (DL) ยังไม่ตรงกันระหว่างบัญชีและระบบERP ที่ตั้งค่าไว้ 
- บัญชีจะท าการปันส่วนต้นทุน โดยคิดจากจ านวนหน่วยที่ผลิตได้มาคูณกับราคาของที่ผลิต (QxP)  
- ในขณะที่ระบบERP ใช้จ านวนหน่วยที่ผลิตอย่างเดียว (Q) – ซ่ึงตั้งค่าไว้ตรงตามนโยบายทางบัญชีของโรงงานไพ่ตั้งแต่ปี 

2553-2554 เป็นต้นมา 
o การปรับตัวเลข (reconcile) ของระบบมีการจัดท าเพียงปีละ 1 ครั้ง 
o กระบวนการทางธุรกิจที่เพิ่มเติมขึ้นหลังจากการพัฒนาระบบ ERP ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ อาทิ การรับเงินล่วงหน้า (ที่ไม่

สามารถออกใบเสร็จ) จะไม่สามารถบันทึกลงระบบได้ท าให้ตัวเลขทางการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง 

SIP KPIs 61

SIP                                                 
                           
                                   
                           

•                                                           

•                                                    

                               
           

•                                          

SIP 4                                                                

                                
         
                  •                                              <2%

                        
        <3%

              <4.25%
         <3%

          -      •                                     /                                       
          -                   •                                               Maintenance)        

                       
           3                
        2561

                        
                   

•                                    3                
        2561
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4.2.3 ด้านทุนทรัพย์ 
 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุนทรัพย์ที่ส าคัญหรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงินเงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินอาคารอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ  

ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการด าเนินงานของโรงงานไพ่นั้น พบว่า 
ในปี 2559 โรงงานไพ่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวรวมสูงสุด เท่ากับ 337ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด เท่ากับร้อยละ 84ของสินทรัพย์และทุนทรัพย์รวม อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายการเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าว จะมีสัดส่วนใหญ่ที่สุด แต่โรงงานไพ่เองไม่สามารถไปบริหารจัดการเงินฝากที่มีระยะ
ยาวหรือมีความเสี่ยงในการลงทุนได้ นอกจากนี้ การจัดท าแผนการลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โรงงานไพ่จ าเป็นต้องลงทุนด้วยเงินขององค์กรเอง จึงควรด าเนินงานได้เพียง
การลงทุนระยะสั้น อาทิ การฝากประจ า หรือการซื้อพันธบัตรระยะสั้น เป็นต้น ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝาก
เงินรูปแบบดังกล่าวนั้น ไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ของโรงงานไพ่ 
และเป็นส่วนส าคัญที่ท าผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไพ่เป็นลบ 

 

                                                                                                                                                        

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถค านวณตัวเลขต้นทุนที่ถูกต้อง ทางโรงงานไพ่ควรปรับปรุงและวางระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อการบัญชีให้
ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนในอนาคต โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับบัญชีให้มีความ
สอดคล้องกันกับระบบ ERP ดังนี้ 

 ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายงานที่ออกมาจากระบบว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง ซ่ึงในช่วงแรกอาจจ าเป็นต้อง reconcile ด้วยมือ  

 ระบบควรมีการ reconcile ให้ถี่ขึ้น เพื่อลดงาน manual reconcile 

 ระบบ ERP และส่วนบัญชีต้องพิจารณาและก าหนดใช้หลักการเดียวกันในการปันส่วนต้นทุน โดยพิจารณาถึงนโยบายทางบัญชี และ
ความเหมาะสมเป็นหลัก 
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แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ปี 2555-2559 

 
 
รองลงมา ได้แก่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย เครื่องจักร/

เครื่องมือ/เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ โดยในปี 2559โรงงานไพ่มีมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 
130ล้านบาท โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2558ที่เท่ากับ 132.28 ล้านบาท  
 ส่วนรายการถัดมา ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต วัตถุดิบ/
วัตถุประกอบ และพัสดุคงเหลือ โดยในปี 2559โรงงานไพ่มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 52ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2558ที่เท่ากับ 45.34 ล้านบาท ทั้งนี้ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ที่ก าหนดเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีการ
ติดตามผลการบริหารอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ 
 

                     

                     

                 

             

             

          

                    

CAGR -4.69%

               

                    

  
  

     

                    

CAGR -5.98%

      
      

                    

CAGR 49.57%

             

                    

CAGR -31.60%

CAGR -5.09%
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แผนภาพแสดงปัจจัยขับเคลื่อนของสินทรัพย์ไมห่มุนเวียนปี 2555-2559 

 

จากการวิเคราะห์สินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการด าเนนิงานของโรงงานไพ่ สามารถ
สรุปกลยุทธ ์SIP ได้ดังนี ้
 

 
แผนภาพแสดง สรุปกลยุทธ์ SIP ปี 2560 ด้านทุนทรัพย์ จากสนิค้าคงคลัง 

  

                                         -      

                   

               

                    

CAGR 4.01%

               

                    

CAGR 2.20%

 
        

                    

CAGR 36.83%
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SIP 5                                                                      

                                        
      Risk Factor)

•                     
              Inventory 
turnover 

 -                         
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กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ สามารถน ามาสรุปเป็นยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โดยน า
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มาประมวลร่วมกัน เพื่อท าการรวมกลุ่มกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกัน และจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  

โดยกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์
เชิงรุก (EP Driver) มีการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานและเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 
ด้านรายได ้
 

SIP1: กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ประกอบด้วย 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป าหมาย ปี 2561 
แผนจ าหน่ายไพ่อ่ืนนอกเหนือสัมปทาน การขยายช่องทางในการกระจายสนิค้า/

ตัวแทน 

• King Power 

• จุดจ าหน่าย/ตัวแทนอ่ืน 

• e-Commerce และ Social 
Media ของโรงงานไพ่ 

• บุคลากร โรงงานไพ ่

100,000 ส ารับ 

แผนการส่ง เสริมไพ่ ไทย (กิจกรรม
สันทนาการ การแข่งขัน) 

รายได้จากการจ าหน่ายไพ่ไทย เพิ่มกิจกรรม + รักษาระดับยอดขาย  
90,000,000 บาท 

 
SIP2: กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างทั่วไปประกอบด้วย 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป าหมาย ปี 2561 
โครงการขยายธุรกิจงานพิมพ์ ประจ าปี 
2561  

• รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

• รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง 

• จ านวนงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงรูปแบบใหม่ที่
เพิ่มขึ้นและจ าหน่ายได ้

15 ล้านบาท 
47 ล้านบาท 

 
3 ชนิด 
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ด้านตน้ทุนและค่าใช้จ่าย 
 

SIP 3: กลยุทธ์การบริหารต้นทุนการผลิตไพ่ และสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป าหมาย ปี 2561 
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ส ร้ า ง ต้ น ทุ น ร า ย
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ทั้งสินค้าไพ่
และงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ ์

การก าหนดโครงสร้างต้นทุนราย
ผลิตภณัฑ์ไพ ่

ด าเนินงานแล้วเสรจ็ 

 การก าหนดโครงสร้างต้นทุนงานพิมพ์ ด าเนินงานแล้วเสรจ็ 

การจัดท ารายงานทางการเงินรองรับ
ศูนย์ธุรกิจ 

งบการเงินแยกรายธรุกิจ ด าเนินงานแล้วเสรจ็ 
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SIP4: กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป าหมาย ปี 2561 
แผนงานบริหารต้นทุนการผลติไพ่ และ
สิ่งพิมพ์ 
ด้านต้นทุนวัตถุดิบ 

 
 

• การบริหารอัตราการสูญเสียจาก
การผลิต 

 
 

ไพ่ตัวเล็ก <2% 
ไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ป๊อกพลาสติก 

<3% 
ไพ่ป๊อกขอบทอง <4.25% 

งานพิมพ์ <3% 
ด้านต้นทุน-แรงงาน • ศึกษาและก าหนดแนวนโยบายการ

รับพนักงาน/แรงงานช่ัวคราว 
ออกระเบียบรองรับแล้วเสรจ็ 

ด้านต้นทุน-ค่าใช้จ่ายในการผลติ • การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ
ปรับปรุงสินทรัพย์ 
(Maintenance) ของฝ่ายผลิตไพ่ 
และฝา่ยโรงพิมพ์ 

ลดลงร้อยละ 3 
ของงบปี 2561 

การติดตามและวางแผนบริหาร
ค่าใช้จ่ายส านักงาน 

• การลดค่าใช้จ่ายส านักงาน ลดลงร้อยละ 3 
ของงบปี 2561 

 

ด้านทนุทรัพย ์
 

SIP5: กลยุทธ์การบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ก าหนดโดยการระบายสินค้าไพ่คงค้างประกอบด้วย 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป าหมาย ปี 2561 
การบริหารความเสี่ยงดา้นการจดัการ
สินค้าคงคลัง (Risk Factor)  

• อัตราการหมุนเวียนของสินคา้คง
คลัง (Inventory turnover) 

1-2 เดือน 
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บทที่ 5: บทสรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 –2564 

 

ในเนื้อหาบทนี้ จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่ส าคัญ บทการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
เพื่อกลั่นกรองให้ได้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของโรงงานไพ่ 
ประจ าปี 2560-2563 

ทั้งนี้ จะตรวจประเมินยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2559–2563รวมไปถึงเพื่อค้นหาความแตกต่าง
และปิดช่องว่างในกระบวนการด าเนินงานของโรงงานไพ่ (Gap Analysis) ตามกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ประจ าปี 
2560-2563โดยในส่วนท้ายของบทนี้จะเป็นการสรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 –2564 ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ พร้อมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่ อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 ระหว่างคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้อ านวยการ คณะกรรมการก าหนดทิศทาง (Steering 
Committee) คณะท างาน EVM และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่าน 

 

5.1การทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2560 – 2563 
 

เดิมในปี 2558 นั้น โรงงานไพ่ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานประจ าปี 2560 

โดยในปีปัจจุบัน โรงงานไพ่ ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส” 

พันธกิจ  1) ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 

2) พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

3) ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศตามพรบ. ไพ่ 2481 

4) รักษาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 

5) บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

โดยในภาพรวมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่จากการวิเคราะห์ในหลักการของยุทธศาสตร์

ประกอบกับวิสัยทัศน์ของโรงงานไพ่ คือ “วางรากฐานและพัฒนากระบวนการด าเนินงานเพื่อยกระดับศักยภาพให้

พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง”  

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 เป็นดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ปี 2560 –2563(ทบทวนในปี 2559และใช้จริงในปี 2560) 
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ส าหรับการการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560นี้ เป็นปีที่โรงงานไพ่น าเอาแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
2560-2563 (ฉบับที่โรงงานไพ่ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้กับโรงงานไพ่มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 
หรือตลอดปี 2560) มาทบทวนความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ที่ใช้ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
องค์กรที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือในอีกทางหนึ่งคือเพื่อก าหนดกลยุทธ์ใหม่
ที่มีความส าคัญต่อการวางรากฐานและพัฒนากระบวนกรท างานและเพิ่มศักยภาพของโรงงานไพ่ให้พร้อมต่อการ
แข่งขันทั้งในธุรกิจไพ่และธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอันจะได้น ามาก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปี 
2561ต่อไป 

 ดังนั้น ก่อนที่ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561 – 2564 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างปี 
2560 นี้ โรงงานไพ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นความจ าเป็นของการพิจารณาขีดความสามารถตนเอง  
ณ ปัจจุบัน ถึงความสามารถด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2560-2563 ในการนี้โรงงานไพ่จึงได้
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของตนเองเพื่อเปรียบเทียบสถานะของโรงงานไพ่ ควบคู่ไปกับการทบทวนกระบวนการ
ท างานภายในภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา  

 

โดยสามารถอธิบายผลการด าเนินงานที่ยังมีข้อจ ากัดและจ าเป็นต้องด าเนินงานต่อเนื่องในระยะถัดไป แยก
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) 
 

กลยุทธ ์ การด าเนินงานในปัจจุบนั (ปี 2560) 

กลยุ ท ธ์ พัฒน าคุ ณภา พแ ละป รั บ ปรุ ง ก า ร
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

ภาพรวมของการด าเนินงานธุรกิจหลักยังเป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม 
จากการที่โรงงานไพ่ได้เผชิญกับปัญหาการขาดผู้รับสัมปทาน (เมษายน 
2559 – กรกฎาคม 2559) ที่ผ่านมาส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการหา
รายได้อย่างมีนัยส าคัญดังนั้นโรงงานไพ่จึงจ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องการ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสัมปทานในระยะถัดไปโดยเร็ว
เนื่องจากสัญญาสัมปทานฉบับปัจจุบันน้ีครอบคลุมระยะเวลาเพียง 2 ปี 

กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โรงงานไพ่มีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพการจ าหน่ายไพ่นอก
สัมปทานด้วยตัวเอง โดยปี 2560มีการขยายช่องทางการจ าหน่าย
เพิ่มเติมผ่านตัวแทนจ าหน่ายแก้วกานดา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ
จ าหน่ายผ่านตัวแทนใหม่นี้ยังอยู่ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด 

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณา
การ 

โรงงานไพ่จ าเป็นต้องบริหารทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่จ าเป็นในอนาคต ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่จะเกษียณหลาย
ต าแหน่งในปี 2561 รวมถึงบุคลากรปฏิบัติงานในด้านที่จ าเป็น อาทิ 
หน่วยงานขายและการตลาด  

กลยุทธ์การบริหารจัดการท างานภายใน ด้านการเงิน-การปัญชีเนื่องจากโรงงานไพ่ยังไม่มีข้อมูลทางบัญชีแยก
ประเภทผลิตภัณฑ์ไพ่-ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ที่แท้จริงท าให้เกิดปัญหาด้าน
การน าข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหารจัดการเช่น 1) โครงสร้างบัญชีต้นทุนที่
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กลยุทธ ์ การด าเนินงานในปัจจุบนั (ปี 2560) 

ไม่มีการแยกชัดเจนของกลุ่มสิ่งพิมพ์และไพ่ในปัจจุบัน  2) นโยบายการ
ปันส่วนSG&A ในปัจจุบันท าให้ต้นทุนรวมสูงไม่สามารถแข่งขันทางราคา
กับตลาดได้ 3)นโยบายการปันส่วนต้นทุนมีความแตกต่างกันระหว่างใน
บัญชีกับในระบบERP  
ดังนั้นโรงงานไพ่ควรเร่งด าเนินการทบทวนโครงสร้างต้นทุนของการผลิต
แต่ละส่วนให้ออกจากกันอย่างชัดเจนให้แล้วเสร็จก่อนการปรับทิศทาง
ธุรกิจเข้าสู่ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ 
โดยในปี 2560 โรงงานไพ่เริ่มจัดท ารายงานทางการเงินแยกตาม
ผลิตภัณฑ์หลัก (ไพ่และสิ่งพิมพ์) เบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์ผลงานค่าEP 
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยใช้การปันส่วนต้นทุนตามนโยบายการปันส่วน
ในปัจจุบันของโรงงานไพ่ และใช้ข้อเสนอแนะแนวทางการปันส่วน
สินทรัพย์มาปันส่วนสินทรัพย์แยกรายผลิตภัณฑ์ 

 
ยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) 
 

กลยุทธ ์ การด าเนินงานในปัจจุบนั (ปี 2560) 

กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างท่ัวไป 

 การเตรียมความพร้อมโครงการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง ตามที่คณะกรรมการโรงงานไพ่ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2560  มีมติเห็นขอบโครงการศึกษาเพื่อการลงทุนในธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่โดยให้ปรับผลการศึกษา
เรื่องการเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างให้โรงงานไพ่ลงทุนเองและเห็นชอบ
ให้โรงงานไพ่ลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามผล
การศึกษาฯโดยในปีแรกของการลงทุนให้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินก่อน
ส่วนการก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรให้น ารายละเอียดและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาเสนอให้คณะกรรมการโรงงานไพ่
พิจารณาก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

 ปัจจุบัน จากข้อมูลล่าสุด รอบไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2560 
โรงงานไพ่มีรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงาน
พิมพ์รับจ้างท่ัวไปเท่ากับ 16.61 ล้านบาทจากค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ ประจ าปี 60 ระดับ 3 เท่ากับ 45 ล้านบาท (Q2 = 22.50 
ล้านบาท) 

กลยุทธ์การวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ โรงงานไพ่ยังไม่มีการด าเนินงาน เนื่องจากยังไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน 
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ใหม ่

โรงงานไพ่จ าเป็นต้องบริหารทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่จ าเป็นในอนาคต ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่จะเกษียณหลาย
ต าแหน่งในปี 2561 รวมถึงบุคลากรปฏิบัติงานในด้านที่จ าเป็น อาทิ 
หน่วยงานขายและการตลาด  
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ยุทธศาสตร์จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า ลูกค้า 

กลยุทธ ์ การด าเนินงานในปัจจุบนั (ปี 2560) 

กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้าและ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

โรงงานไพ่ยังไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน 

กลยุทธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
5.2 การทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 

 

ในปี 2560 โรงงานไพ่ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานในอนาคต 

 
5.2.1 ขั้นตอนและกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่ ปี 2561-2564นั้น ได้จากการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่ส าคัญ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณา
ร่วมกันจากการเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 ระหว่างคณะกรรมการโรงงาน
ไพ่ ผู้อ านวยการ คณะกรรมการก าหนดทิศทาง (Steering Committee) คณะท างาน EVM และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องตลอดระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน 

แผนภาพแสดงกระบวนการและระยะเวลาในการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 

 . 60      60      60      60       60  .   60

27 – 28      60
•               
•SWOT workshop 

26   .   60
•                          
EVM            Steering

              
            

     
          

(Strategy Review)

BSC
Action Plan

       
          

3-4       60
•EP Driver & SIP workshop 
                 EVM 

19      60
•                                   

–        +                      

18-19      60
•BSC + Action Plan workshop

17      60
•                       
                 EVM

8       60
•      BSC                  EVM

22   .   60
•                         EVM 
           Steering
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 โดยมีตารางระยะเวลาในการด าเนินงานทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 ดังนี ้

 

วันที ่ กิจกรรม 

วันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์บริบทแวดล้อมท่ีส าคัญในปัจจุบัน ของ แต่ละ

ส่วนงานของโรงงานไพ่ 

วันท่ี 3 – 4 เมษายน 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EP 

Driver) ที่ส าคัญ และจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ร่วมกับแต่

ละส่วนงานของโรงงานไพ่ 

วันท่ี 26 เมษายน 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 ร่วมกับ

คณะกรรมการก าหนดทิศทาง (Steering Committee) ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนสถานะของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน ร่วมกับผู้บริหาร 

ของ โรงงานไพ่ 

วันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า Balanced Scorecard ระดับองค์กรและระดับ

ส่วนงาน และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 ร่วมกับแต่ละส่วนงานของโรงงานไพ่ 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดท า Balanced Scorecard ระดับ

องค์กรและระดับส่วนงาน ร่วมกับผู้บริหาร ของ โรงงานไพ่ 

วันท่ี 22 เมษายน 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 ร่วมกับ

คณะกรรมการก าหนดทิศทาง (Steering Committee) ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 ร่วมกับ

คณะกรรมการโรงงานไพ่ คณะกรรมการก าหนดทิศทาง (Steering Committee) 

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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5.2.2แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 – 2564  

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 เป็นการทบทวนเพื่อจัดท า
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส” 

พันธกิจ  1) ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 

2) พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

3) ด าเนินการผลิตน าเข้าจ าหน่ายไพ่ตามพรบ. สรรพสามิต 2560 

4) รักษาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 

5) บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

โดยในภาพรวมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ในระยะ 4 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นทิศทางของกรอบ

ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 – 2564 ประกอบด้วย 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับ แผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2560 - 2564 

o เป น “องค์การสิ่งพิมพ์ กรมสรรพสามิต” ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรองรับการด าเนิน

ธุรกิจในอนาคต 

o มีบทบาทด้าน Regulator ในการบริหารสัญญาสัมปทาน และเป น Operator ในธุรกิจใหม่ด้านงาน

พิมพส์ิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

o รักษาระดับรายได้จากธุรกิจไพ ่เพ่ือเป นแหล่งรายได้และใช้ในการลงทุน ด้วยการบริหารสัญญาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

o ขยายการธุรกิจใหม่ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ที่มีโอกาสเติบโต และรองรับงานของกรม

สรรพสามิต 

o บริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ท างานร่วมกันเป นทีมอย่างเข้มแข็ง 
 

 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2560 – 2564 เป็นดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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เมื่อท าการจัดกลุ่มและสังเคราะห์ พบว่ายุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่จะมีทั้งหมด 4ยุทธศาสตร์หลัก และ  
12ยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพธุรกิจหลักและขยายสู่ธุรกิจใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพธุรกิจหลักและขยายสู่ธุรกิจใหม่ พิจารณาถึงการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญของ
โรงงานไพ่ทั้ง 2 ธุรกิจ ทั้งธุรกิจไพ่ และธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดย (1) เพิ่มศักยภาพธุรกิจ
หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business)และ (2) ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth 
Strategy) 

ส าหรับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business)นั้น ให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นการปรับปรุงการด าเนินงานที่เป็นอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ทั้งเพื่อธุรกิจไพ่และสิงพิมพ์ไปพร้อมๆ กันกล่าวคือ โรงงานไพ่ได้มีการวางยุทธศาสตร์และวางกลยุทธ์นี้ 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพของธุรกิจไพ่ และให้โรงงานไพ่มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนใน
ด้านแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมภายในต่างๆ ที่วางไว้เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักหรือผลิตภัณฑ์ไพ่ รวมไปถึง
การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของโรงงานไพ่ให้มีความชัดเจนมาขึ้นในอนาคต 

ส่วนการขยายธุรกจิใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) นี้ จะให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ที่สอด
รับกับการวางแนวทางในการเพิ่มศักยภาพด้านการเตรียมการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยมุ่งเน้น
การขยายธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับการขยายฐานลูกค้างานพิมพ์รับจ้างทั่วไป ตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างบูรณาการเพื่อ
สนับสนุนการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  

 
โดยในกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพธุรกิจหลักและขยายสู่ธุรกิจใหม่มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไพ่อย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงกระบวนการท างานและบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 

1.2 กลยุทธ์การบริหารระบบสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ศึกษารูปแบบช่องทางการจ าหน่ายสินค้าแบบใหม่ภายใต้ระบบสัมปทาน 

1.3 กลยุทธ์การบริหารโครงการลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
- บริหารและควบคุมการด าเนินงานตามแผนฯ อย่างใกล้ชิด (ซื้อที่ดิน ก่อสร้าง/ติดตั้งระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน จัดซื้อ/ติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์) 

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์ทั่วไป 
- พัฒนาคุณภาพและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยงานพิมพ์ตลอดกระบวนการ 
- วิจัยและพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์รูปแบบใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์การเร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก 
 

 ด้วยข้อจ ากัดของหน่วยงานด้านการตลาดและการขายในปัจจุบัน ของ โรงงานไพ่ ประกอบกับความจ าเป็นที่
จะต้องเร่งพัฒนางานด้านการตลาด เพื่อรองรับการด าเนินงานจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานด้วยตัวเอง และการขยาย
ธุรกิจใหม่สู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเข้ามาของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่ท าให้การขายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไพ่อย่างมีนัยส าคัญ 

โรงงานไพ่จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพงานด้านการตลาดและการขาย โดยในกลยุทธ์หลัก
และกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การเร่งยกระดับการตลาดเชิงรุกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกส าหรับไพ่นอกสัมปทาน 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาด 
- ขยายช่องทางการกระจายสินค้า/ตัวแทนส าหรับตลาดนักท่องเที่ยว (อาทิ สายการบิน)  
- มุ่งท าการตลาดไพ่ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเซีย) 

2.2 กลยุทธ์การสืบสานไพ่ไทยในรูปแบบของเกมส์ 
- วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นไพ่ไทยเป็นเกมส์ในกลุ่มเป้าหมาย  (พนง.โรงงานไพ่และ

หน่วยงานรัฐนักศึกษาผู้ป่วยด้านความจ า) 
- ขยายกลุ่มเป้าหมายผ่านApplication game 

2.3 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกส าหรับงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์ทั่วไป 
- ท าการตลาดเชิงรุก และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น 

2.4 กลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาด 
- เพิ่มศักยภาพตลาดออนไลน์ผ่าน e-Commerce& Social Media  
- พัฒนาบริการต่อคู่ค้า/ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การสื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 นอกจากที่โรงงานไพ่จ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดและการขาย ผ่านการพัฒนาศักยภาพการ
จ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง ประกอบกับเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยสมบูรณ์ จึงท าให้โรงงานไพ่ต้องมีการ
ติดต่อกับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น ดังนั้น ในการด าเนินธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า 
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจ ดังนั้นโรงงานไพ่จึงจ าเป็นที่จะต้องบริหาร
ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่ค้าอย่างบูรณาการ  

โดยในกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใน ยุทธศาสตร์สื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.1 กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ยึดถือแนวทางปฏิบัติในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการท างาน 
- วางต าแหน่งทางการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม 
- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจ าหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ 

  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 นอกจากยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้นแล้ว โรงงานไพ่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ 
Supporting Activities Strategy โดยกลยุทธ์ดังกล่าวถูกออกแบบเนื่องจาก โรงงานไพ่ตระหนักได้ว่า การ
วางรากฐานและพัฒนากระบวนการภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจไพ่ และการยกระดับศักยภาพให้พร้อม
ต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ในอนาคต ตลอดจนการ
สร้างกลยุทธ์เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากโรงงานไพ่มีการก าหนด “กล
ยุทธ์การบริหารจัดการภายใน” เพื่อรองรับกระบวนการท างานทั้งสองธุรกิจหลัก ดังนั้น ในการนี้ โรงงานไพ่จึงทบทวน
และสร้างกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ Supporting Activities Strategy ขึ้นมาเป็น “กลยุทธ์การบริหารจัดการภายใน” โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 กลยุทธ์การบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานขายและการตลาด 

- ยกร่างระเบียบจัดตั้งองค์การสิ่งพิมพ์ และปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบในการด าเนินงานที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

- จัดท าข้อมูลทางการเงินและต้นทุนที่สอดคล้องกับโครงสร้างศูนย์ธุรกิจ 
- บริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจในอนาคต 
- บริหารและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
- พัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง: งานผลิตสิ่งพิมพ์งานกฎหมาย 
- จัดให้มีระบบการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเหมาะสม 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
- สารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มความสามารถทางการตลาดอาทิ Coding, 

Track&Trace, Security  
- พัฒนาศักยภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการด าเนินงาน (Transaction Processing)และการวิเคราะห์ 

(Analytic) ที่มีอยู่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

 



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  5-13 

กล่าวโดยสรุป การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 เป็นการ
ทบทวนเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2560 – 2564 ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจ การตลาด และ
การบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในด้านธุรกิจ เน้นการรักษารายได้หลักจากไพ่สัมปทานผ่าน
การบริหารระบบสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน โรงงานไพ่จะด าเนินงานขยายธุรกิจใหม่สู่ ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ดังนั้น โรงงานไพ่จึงต้องเตรียมความพร้อมในการท าการตลาดเชิงรุกสู่ลูกค้าทั้งทางตรง
และทางอ้อมมากขึ้นผ่านการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าและบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่ค้าอย่างบูรณาการ 
โดยการจัดให้มีการพัฒนาบริหารกระบวนการภายในรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2.3ความเสี่ยงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 – 2564  

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2561 – 2564 นี้ ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลให้โรงงานไพ่ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จได้  
 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2561-2564 

ของโรงงานไพ่นั้น ในเบื้องต้นพบว่า อาจมีประเด็นความเสี่ยงที่พึงระวังดังนี้ 

 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ  
ปี 2561 - 2564 ของโรงงานไพ่ 

ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาการลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

แผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ล่าช้าไม่เป็นไปตามงานที่ระบุ
ไว ้

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปรูปแบบแสตมป์ของกรมสรรพสามิต   
ที่อาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบแสตมป์ที่โรงงานไพ่
ผลิตให้ได้ 

แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสิง่พิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง ได้ศึกษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ณ โรงงาน
แห่งใหม่ อาทิ เครื่องพิมพ์เส้นนูนIntaglio และเครื่องพิมพ์
ลูกผสม เพื่อรองรับการผลิตแสตมป์ยาสูบแสตมป์ยาเส้นนูน
แสตมป์สุรา 
หากในอนาคตกรมสรรพสามิตมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบแสตมป์ในแบบที่เครื่องจักรใหม่ของโรงงานไพ่ไม่
สามารถด าเนินงาน จะส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อแผนการ
ลงทุนขนาดใหญ่นี้อย่างแน่นอน 

กระบวนการสรรหาบุคลากรและการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรที่ล่าช้า 

หากไม่ต่อการเกษียณของบุคลากรทั้งระดับบริหารและ
บุคลากรปฏิบัติงานท่ีถึงระยะเวลาเกษียณในปี 2560 นี้ส่งผล
ให้ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการส่วน
งานต่างๆตามความถนัดท าให้การจัดการภายในขาด
ประสิทธิภาพและทิศทางการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงในอนาคตเกิดความชะงักงัน 

การเปิดบริการจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบ e-Commerce และ
การขยายช่องทางการจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานไม่เป็นไป
อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์กรไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ ทั้งไพ่
ลักลอบและไพ่ท่ีจ าหน่ายออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถหารายได้
เ ข้ า สู่ อ งค์ ก ร ได้ นอกจากราย ไ ด้ สั มปทาน  ส่ งผล ให้
ความสามารถในการหารายได้ลดลงตามล าดับ 

ไม่สามารถสร้างการร่วมมือกับภาครัฐปราบปรามไพ่ผิด
กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

บัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงิน ณ ปัจจุบันไม่สามารถ
แยกประเภทตามธุรกิจหลักได้อย่างชัดเจน 

องค์กรไม่มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม ส าหรับใช้
ในการวิเคราะห์ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 
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 ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการน ากลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 –2564มา
พัฒนาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) 
ผ่านการก าหนดเป้าประสงค์ที่สนบัสนุนยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงาน พร้อมจัดท าตัวชี้วัดเพื่อการ
ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับสภาวะการด าเนินงานของโรงงานไพ่ต่อไป 
   โดยรายละเอียดของแผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map) ระบบการประเมินผลแบบสมดลุ (Balanced 
Scorecard – BSC) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นั้น จะอยู่ในรายงานเล่มถัดไปทีน่ าสง่ให้กับโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.: รายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือทบทวนบริบทแวดล้อมที่ส าคัญของโรงงานไพ่ 

 
รายงานสรุปผลการระดมสมองเพื่อทบทวนบริบทแวดล้อมทีส่ าคัญของ โรงงานไพ ่

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชุมโรงงานไพ ่
……………………………………………………………………………………………………  

 
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมสมองเพื่อทบทวนบริบทแวดล้อมที่ส าคัญของโรงงานไพ่ เพื่อน าเสนอจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน าเสนอเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับน าเสนอกระบวนการจัดการปัญหา โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม: ฝ่ายผลิตไพ่ ฝ่ายโรงพิมพ์ 
 
ฝ่ายผลิตไพ่ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 ด้านการเงิน (งบประมาณ, รายได้, รายจ่าย ฯลฯ) 
o รายได้ดี การมีสมัปทาน ช่วยให้รบัรู้รายได้จากสัมปทาน แต่หากขาดผู้รับสัมปทานรายได้จะลดลง 
o ขาดงบประมาณด้านการตลาด ในด้านการส่งเสริมการขายและด้านประชาสมัพันธ์ รวมถึงค่ารับรองลกูค้า (ค่า 

Entertain) 
o อัตราสญูเสียในการผลติไพ่อยู่ในระดับต่ า แตต่้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการผลิตไพ่กระดาษ 

ซึ่งจะต้องจัดซื้อกระดาษท่ีมีคณุลักษณะเฉพาะเท่าน้ัน จึงท าให้มีต้นทุนท่ีสูงกว่า 

1.2 ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร, อุปกรณ์, อาคาร, สถานท่ี, ภาพลักษณ์ ฯลฯ) 
o เป็นผู้ผูกขาด (ตามกฎหมาย) แต่มคีู่แข่งไม่เป็นทางการ (ธุรกิจขายไพ่ออนไลน์) 
o บุคลากรไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์ไพ่ และส่วนการตลาด 
o บุคลากรที่มีอยู่ยังไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ทดแทนกันได้ เพราะยังไมม่ีความช านาญเพียงพอ 
o เครื่องจักรในการผลติไพไ่ม่มคีวามทันสมัย โดยเฉพาะไพ่ตัวเล็กมีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก และมีคา่ซ่อม

บ ารุงค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
o ยังไม่มีเครื่องจักรทีส่ามารถท าขอบทองของไพ่ได้ โดยปัจจุบันได้น าเครื่องจักรประเภทอื่นมาดัดแปลงเพื่อ

น ามาใช้ทดแทน 
o บุคลากรด้านช่างมีการลาออกบ่อย อันเนื่องมาจากผลตอบแทนท่ีไดร้ับต่ ากว่าท่ีอื่นๆ 
o ขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดท าบรรจุภณัฑ์ (หีบห่อของผลติภณัฑ์)ซึ่งปัจจุบันต้องว่าจ้างบริษัทภายนอก

ด าเนินการแทนโรงงานไพ ่
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o การรับรูต้ราสินค้ายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 

1.3 ด้านการบริหารงานและกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร, การวางแผน, การติดตาม, การประเมนิผล, การ
ตัดสินใจ, การสั่งการ, การประสานงาน ฯลฯ) 
o เจ้าหน้าท่ีด้านการตลาด ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องราคาขายได้ต้องรอการอนุมตัิราคาจากฝ่ายบญัชี จึงท า

ให้เกิดความล่าช้าในการเสนอราคาให้แก่ผู้ซื้อ 
o ระบบการขายออนไลน์ (e-Commerce) ยังไม่พร้อมในการท าธุรกจิและการเข้าถึงระบบและการใช้งาน

ค่อนข้างยาก รวมทั้งการให้บริการยังไม่ครบวงจร 
o นโยบายการขายไพ่ท่ีระลึก เน้นลกัษณะการขายส่ง (Wholesale) มากกว่าการขายปลีก (Retail) 
o การประสานงานในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรในกรณีเครื่องเสีย ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามความตอ้งการ 

เนื่องจากมีขั้นตอนจ านวนมากในการขออนุมัติที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการ 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

2.1 ด้านกฎหมาย 
o มีกฎหมายรองรับการผลิตไพ่ ตามพรบ.ไพ่ ซึ่งควบคุมการผลิตและจ าหน่ายไพ ่
o การบังคับใช้กฎหมายตามพรบ. น้ัน ไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง อีกท้ังไม่มีผูด้ าเนินการบังคับใช้ให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกีย่วข้องในกรณีที่ไมม่กีารขออนุญาตในการน าเข้าและจ าหน่าย 
o ไม่สนับสนุนการเล่นการพนัน การปราบปรามการเล่นพนันของภาครัฐ ท าให้สามารถขายไพไ่ด้น้อยลง 

2.2 ด้านการแข่งขัน 
o มีไพ่ลักลอบที่ปลอมแปลงให้เหมือนกับผลิตภณัฑ์ของโรงงานไพ่ ขายในท้องตลาด ตัวอย่างเช่น ไพ่ตัวเล็กท่ีมี

การวางขายในท้องตลาดทางภาคใต้ 
o มีคู่แข่งแบบไม่เป็นทางการในตลาดออนไลน์ (ผดิกฎหมาย) 
o มีช่องทางในการขายเพิ่มขึ้นจากทางไปรษณยี์ไทย (เฉพาะไพ่ท่ีระลึก) 
o ไพ่ของประเทศเพื่อนบ้านมรีาคาถกูกว่าไพ่ท่ีผลติโดยโรงงานไพ่ 
o ไพ่ในระบบสัมปทานไม่สามารถด าเนินการขายเองได้ ยกเว้นไพ่ท่ีระลกึ 

2.3 ด้านการแข่งขัน 
o โอกาสในการขยายตลาดไพ่ท่ีระลกึ โดยการเอาไปวางขายในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการจัดท าเป็นของช าร่วยใน

งานแต่งงาน 
 
ฝ่ายโรงพิมพ์ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 ด้านการเงิน (งบประมาณ, รายได้, รายจ่าย ฯลฯ) 
o งบประมาณไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจงานพิมพ์ 
o ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการผลิตค่อนข้างมาก 

1.2 ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร, อุปกรณ์, อาคาร, สถานท่ี, ภาพลักษณ์ ฯลฯ) 
o บุคลากรไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน รวมถึงส่วนการตลาดด้วย 
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o บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความช านาญ เนื่องจากเป็นคนใหม่หมด ต้องมีการอบรมเพิ่มเติม 
o บุคลากรที่มคีวามช านาญ มคีวามช านาญส่วนใหญเ่ฉพาะในงานแบบพิมพ์ของกรมสรรพสามิต 
o เครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจบุันมีอายกุารใช้งานมาก และยังขาดแคลนเครื่องจักรบางประเภท เช่น เครื่องไดคัท 

เครื่องปั้มทอง และเครื่องกัดบล็อก จึงท าให้ไม่สามารถรับงานพิมพจ์ากลูกค้ารายใหม่ๆ  ได้ และอีกท้ัง
จ าเป็นต้องจ้างบริษัทภายนอกมาด าเนินการในส่วนดังกล่าวแทนตัวอย่างเช่น การท าสิ่งพิมพ์ปกแข็ง เนื่องจาก
บุคลากรที่เชี่ยวชาญลาออกไปแลว้ ท าให้ไม่มีความสามารถจัดท าในส่วนน้ี ยกเว้นสิ่งพิมพ์ปกอ่อน เช่น ใบเสร็จ 
นามบัตร ท่ีสามารถท าเองได้หมด 

o เครื่องจักรมีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ โดยเป็นการลงทุนโรงงานใหมท่ี่สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ โดยมีวงเงินลงทุน ประมาณ 400 ล้านบาท 

o ไม่มีปญัหาเรื่องสถานท่ีจัดเก็บสินค้า (เพราะผลิตและจัดส่งเลย) และถ้าหากมีการขยายการผลิต จะมปีัญหาใน
เรื่องสถานท่ีจัดเก็บสินค้าซึ่งอาจจะไมเ่พียงพอ รวมถึงสายพานการผลิตด้วย 

o การรับรูต้ราสินค้ายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 
o ไม่สามารถผลติสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงได้ครบถ้วนตามกระบวนการ เนื่องจากไมม่ีเครื่องจักรและอุปกรณ์

รองรับการด าเนินงาน จึงจ าเป็นตอ้งจ้างบริษัทภายนอกเพื่อด าเนินการให้แทน เช่น การผลิตไปรษณียบัตร ไม่มี
เครื่องจักรที่สามารถท าระบบตัวนูนและราคายังไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได ้

1.3 ด้านการบริหารงานและกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร, การวางแผน, การติดตาม, การประเมนิผล, การ
ตัดสินใจ, การสั่งการ, การประสานงาน ฯลฯ) 
o เจ้าหน้าท่ีด้านการตลาด ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องราคาขายได้ต้องรอการอนุมตัิราคาจากฝ่ายบญัชี จึงท า

ให้เกิดความล่าช้าในการเสนอราคาให้แก่ผู้ซื้อ 
o กระบวนการในการจัดซื้อจดัจ้างวตัถุดิบมีความล่าช้าจากขั้นตอนของการขออนุมัติ 
o สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาในการผลิต (ถ้าไม่มีปญัหาจากความล่าช้าของการจดัซื้อ) 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

2.1 ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ) 
o นโยบายส่งเสริมให้มีการท าธุรกรรมระหว่างรัฐต่อรัฐ ซึ่งเป็นผลดีต่อโรงงานไพ่ 

2.2 ด้านกฎหมาย 
o กฎหมายของรัฐ เปดิโอกาสให้เอกชนเข้ามาเสนอราคาได้เพิ่มขึ้น 
o ระเบียบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ เปิดโอกาสใหม้ีการแข่งขันกันมากข้ึน โดยเอกชนสามารถเข้ามาเสนอราคา

ได้มากข้ึน (e-bidding และ e-market)  
o งานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง จะต้องผลิตจากผู้ได้รับอนญุาตตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งโรงงานไพ่เป็นผู้

ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 
o กฎหมายเรื่องการเก็บภาษีเครื่องดืม่ที่มีปริมาณน้ าตาลผสมอยู่ เป็นโอกาสให้โรงงานสามารถเพิ่มรายได้ได้ ซึ่ง

คาดว่า ทางโรงงานไพ่จะสามารถผลิตแสตมป์ส าหรับเครื่องดื่มได้ในไตรมาสที่ 3 ตามแผนการลงทุนโรงงานใหม่ 

2.3 ด้านการแข่งขัน 
o ตลาด e-commerce เติบโตมากขึ้น จึงมีการแข่งขันมากขึ้น 
o งานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง มีการแข่งขันน้อยเนื่องจากจะต้องไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น 
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วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม: ฝ่ายอ านวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล ส่วนงานแผนกลยุทธ์ ส่วนงานบัญชีและการเงิน ส่วนงาน
สารสนเทศ พัสด ุ
 
ฝ่ายอ านวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล ส่วนงานแผนกลยุทธ ์
 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 ด้านการเงิน ทางโรงงานไพ่ไมม่ีการก่อหนี้ ไม่มีเงินกู้ และมีเงินลงทุนจ านวนมาก การบริหารค่าใช้จ่ายด้านค่า
รักษาพยาบาลสูงมาก โดยเงินเดือน และสวสัดิการนั้น คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ท้ังนี้คาดว่า
จะมีคนเกษียณออกไป  โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลลงได้ 

1.2 ด้านความพร้อมและความช านาญของบุคลากร ยังขาดการบรรจุคนเพิ่ม เนื่องจากต้องรอโครงสรา้งใหม่ จาก
การศึกษาของโครงการบริหารก าลังคนเพื่อจัดหาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ท าให้ในขณะนี้ยังมีปัญหาจ านวนพนักงานท่ีไม่
เพียงพอในหลายส่วนงาน เช่น ช่างพิมพ์ส าหรับโรงพิมพ์ ส่วนแผน สว่นตลาด  

o ส่วนงานแผน บุคลากรนั้นมีความช านาญ แต่ยังขาดจ านวนพนักงานในการท างาน  
o ส่วนตลาด บุคลากรยังขาดความพร้อมและความช านาญ และยังขาดจ านวนพนักงานในการท างาน และไมม่ี

อ านาจในการตัดสินใจ ต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้ฝ่ายตลาดมีอ านาจในการต่อรองกับลูกคา้ขององค์กร 
o ส่วนโรงพิมพ์ ขาดแคลนช่างส าหรบัเครื่องพิมพ์ เนื่องจากมีพนักงานท่ีเกษียณไป อีกท้ังพนักงานใหม่ยงัขาด

ความช านาญในการควบคมุเครื่องจักร 
o ส่วนบริหารงานบุคคล ยังมีจ านวนพนักงานน้อย ควรมีการบรรจุพนักงานเข้ามาเพิ่ม พนักงานยังขาดความรู้

ความสามารถ การถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อมีการโยกย้ายงานหรือลาออก ควรมีคู่มือของแต่ละคนซึ่งจะมี
รายละเอียดมากกว่า มิใช่ระดับส่วนซึ่งเป็นภาพรวม ส าหรับแผนการพัฒนาบุคลากร จะเสร็จสิ้นในปลายปี 
2560 ทั้งนี้ควรมีการทบทวนแผนแม่บท การก าหนด Action Plan และการก าหนดการติดตามการด าเนินการ
ตามแผน 

 1.3 ด้านกระบวนการในการท างาน 
o ปัญหาในกฎระเบียบธรุการ เรื่องระเบียบตา่งๆ ยังมีความล้าหลัง ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบพัสด ุท้ังด้าน

ธุรการ ไม่มีการจัดท าระเบียบที่ใช้อย่างชัดเจน ที่ใช้ในการจัดการบุคลากรและอ านวยการ การเบิกคา่ใช้จ่าย
ต่างๆ ซึ่งอาจยังมีความล้าหลัง จึงควรมีการปรับปรุงให้กับทางพนักงาน  

o ระบบงานสารบัญอเิล็กทรอนิกส์ ยังเป็นปัญหาอยู่ ด้วยระบบงานทีน่ าด้าน IT มาพัฒนานั้น ไม่ได้ลดขัน้ตอนการ
ท างาน แต่กลับท าให้เพิ่มขั้นตอนการท างานมากขึ้น อีกท้ังระบบท่ีมาพัฒนาไมไ่ดส้อดคล้องกับความต้องการ
ของ End-user 
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ส่วนงานบัญชีและการเงิน 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 ด้านการเงิน เนื่องจากทางโรงงานไพ่ต้องน าส่งคลังร้อยละ 80 ของก าไร ท าให้มีเงินลงทุนน้อย และไมส่ามารถ
ท าการลงทุนที่มีมลูค่าสูง ส าหรับการลงทุนในโรงงานใหม่ที่นิคมโรจนะ ท าให้ลงทุนได้เพียงครึ่งหนึ่ง และท าการเช่าอีกครึ่งหนึ่ง 

1.2 ด้านบุคลากร  
o มีบุคลากรที่เข้ามาใหม่ ท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีคณุภาพ แต่ยงัไม่สามารถมีบทบาท ในการน าเสนองาน 

และข้อเสนอแนะต่างๆ ได ้
o มีการเตรียมความพร้อม เช่นส่วนบัญชีได้มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยน เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความช านาญด้านบัญชี

โดยเฉพาะ  
o ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีนิติกร เพื่อศึกษาทางด้านกฎหมายและปรับระเบียบให้มีความทันสมัยมากข้ึน 
o ส่วนตลาดยังขาดอ านาจในการตดัสินใจ เวลาที่ต้องต่อรองกับลูกค้า ท าให้เสียโอกาสที่จะขยายลูกคา้ได้เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากขั้นตอนท่ีต้องก าหนด Pricing จากส่วนบัญชีและการเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 
วัน 

1.3 ด้านกฎหมาย การออกร่างพรบ.สรรพสามติฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในเดือนตลุาคม 2560 ร่าง
พรบ. ดังกล่าว มีการขึ้นภาษีสรรพสามิตไพ่ และก าหนดใหไ้พ่ทุกชนิดต้องเสียภาษี ยกเว้นไพ่ส่งออก และไพ่ท่ีระลึก ที่วางขาย
ที่ร้านปลอดภาษี (Duty free) King Power โดยจะต้องมี Packaging ที่แตกต่างจากท่ีจ าหน่ายในประเทศ อีกท้ังร่างพรบ.ใหม่ 
ก าหนดให้ต้องมีการช าระอากรแสตมป์ก่อน ท าให้มีภาระต้นทุนในการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้เตรียมที่จะแก้เงื่อนไขใน
สัญญาสัมปทานใหม่ เช่นค่าธรรมเนียมประทับตราอากรแสตมป์ และการช าระค่าสินคา้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  

1.4 ด้านกระบวนการในการท างาน  
o โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจน และการวางแผน 
o ระบบ ERP ยังต้องมีการปรบัปรุง การบันทึกรับ/จ่าย เช่น เครื่องจักร มีการบันทึก Standard Cost  มิใช่ 

Actual Cost การบันทึกค่าเสื่อม ไม่สามารถเข้าไปแกไ้ขระหว่างทางได้ หากมีการเปลีย่นแปลง 
o ระบบงานสารบัญอเิล็กทรอนิกส์มกีารลงทุนที่สูง แต่ยังไม่ตอบโจทยใ์นสิ่งที่ควรแก้ไขของทางโรงงานไพ่ 

ระบบงานท่ีน าด้าน IT มาพัฒนานัน้ ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของ End-user และสภาพปัจจุบนัของ
ทางโรงงานไพ่ โดยควรจะมุ่งเน้นการใช้งานระบบท่ีมีอยู่มากกว่าท่ีจะลงทุนเพิ่ม 

 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

2.1 นโยบายภาครัฐ  
o มีการผลักดันรัฐวิสาหกจิให้เป็นเอกชนมากขึ้น เช่น โรงงานยาสูบ หรือองค์การสุรา ท่ีมีแผนปฏิรูปเป็นนิติบุคคล 

ซึ่งจะสามารถท าการร่วมทุนได้และพัฒนาบุคลากรไดม้ากขึ้น 
o การออกพรบ.ไพ่ตัวใหม่ ท่ีอนุญาตให้เอกชนมาขออนุญาตจากอธิบดเีป็นผู้ผลิตไพ่ได้ และการน าเข้าก็ไม่

จ าเป็นต้องให้โรงงานไพเ่ป็นผู้น าเข้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เปิดให้มีการขออนุญาตเพื่อน าเข้าและจ าหนา่ย 

2.2 ด้านเทคโนโลยี E-commerce  ยังติดปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการ 
Approve จากส่วน IT ส าหรับการจัดส่งสินค้า ควรมีการติดต่อกับทางไปรษณยี์เพื่อแก้ไขปญัหาในการส่งสินค้า 
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ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 ด้านกระบวนการท างาน  
o ยังขาดขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน ไม่มี Manual ของกระบวนการท างานว่ามีระยะเวลาเท่าใด 
o การพัฒนาระบบ E-commerce จากเดิมที่เป็น B2B เป็น B2C ซึ่งจะมีความรวดเร็วในการช าระเงินมากข้ึน มี

การน า Payment Gateway เข้ามาใช้ ท้ังนี้มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าแรกเข้า และค่าบริการรายเดือน  
o ทางโรงงานไพ่เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส 
o มีการพัฒนา Software ของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ตามแผนของโครงการทีไ่ด้จดัท ากับม.ประสาน

มิตร ซึ่งจะสามารถตรวจนับจ านวนการพิมพ์ และการตรวจสอบย้อนกลับว่าเป็นสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
จริงหรือปลอม 

1.2 ด้านบุคลากร  
o ควรมีพัฒนาด้วยการ Train ในสายอาชีพให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาตัวเองด้วยการติดตามข่าวสารและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันสมัย 
o มีการฝึกอบรมให้กับทางบุคลากรที่เป็น Non-IT อยู่เสมอ 

1.3ด้านการเงิน มีข้อจ ากัดในการลงทุน เนื่องจากไม่ได้เป็นนติิบุคคล ไมส่ามารถกู้เงินได้ จึงต้องท าการเช่า 

1.4 ด้านพัสดุ ยังติดระเบยีบขั้นตอนของกรมบัญชีกลาง ท าให้มีความล่าช้า 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

2.1 นโยบายภาครัฐ  
o นโยบายภาครัฐ ยังไม่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไพ่ การห้ามการเล่นไพ่ 
o อาจไม่มีการใช้ Stamp ในอนาคตในการติดแสดงการช าระอากร 

2.1 ด้านสังคม อนาคตการใช้ไพ่ จ านวนคนใช้ไพ่อาจลดลง การเติบโตของธุรกิจ Online ที่จะเข้ามาทดแทน อีกทั้ง
งานพิมพ์ท่ัวไปที่ลดลงจากเทคโนโลยีดิจติอล 
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พัสด ุ

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 ด้านงบประมาณ ทางโรงงานไพ่มีความพร้อมทางด้านการเงิน 

1.2 ด้านกระบวนการท างาน ตดิระเบียบของการจดัซื้อจัดจ้างของทางรัฐบาล ท าให้มีความล่าช้าในการจัดซื้อวัตถดุิบ 
ทั้งด้านการสอบราคา และ E-auction 

o การจัดซื้อวัตถดุิบของธุรกิจไพ่ ไมม่ีปัญหามากนัก เนื่องจากเป็นระบบสัมปทาน มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน ท า
ให้มีการส ารองล่วงหน้า 

o การจัดซื้อวัตถดุิบงานพิมพ์ อาจตดิปัญหา เนื่องจากต้องได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า จึงจะซื้อของได้ ท าให้ซื้อของ
มาไดไ้ม่ทันกับความต้องการ และไม่สามารถสั่งซื้อมาส ารองได้ในปรมิาณมากได้ 

o การออกพรบ.การจดัซื้อจัดจ้างใหม่ ก าหนดขั้นตอน วิธีการตกลงราคา ซึ่งคาดว่าจะท าให้เกดิความสะดวกมาก
ขึ้น 

1.3 ด้านบุคลากร ยังขาดบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านนิติกร ในการร่างสัญญา หรือผู้ที่จะ
ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับใหม่ของทางภาครัฐ  
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ภาคผนวก ข.: รายงานสรุปผลการประชุมเรื่องการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวความคิด
EVM ประจ าป ี2560เสนอต่อคณะกรรมการก าหนดทิศทาง (Steering Committee) 

 
รายงานสรุปผลการประชุมเพือ่พิจารณาการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวความคิดEVM ประจ าปี 2560 

วันที่ 26เมษายน 2560 
เวลา 10.00 น. – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงงานไพ ่

……………………………………………………………………………………………………  
 
สรุปรายงานการประชุม  

 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวความคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ของ
โรงงานไพ่ประจ าปี 2560 ส าหรับการจดัท ากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ประจ าป ี 2561และการจดัท าร่าง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคญัประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. กระบวนการจดัท าหรือทบทวนแผนตามแนวคดิ EVM ปี 2560 โดยเริม่จากการวิเคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการ อุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่เป็นปัญหาต่อการด าเนินการการวิเคราะห์ PESTLE กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขัน (5 Forces Model) และการวเิคราะห์ปจัจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร ์

2. ภาพรวมสถานะปัจจบุันท่ีส าคญัของโรงงานไพ่ กรอบนโยบายโรงงานไพ่ในปัจจุบัน และเป้าหมายของโรงงานไพ ่
รวมทั้งพิจารณาถึงผลการด าเนินงานด้านการเงิน ของโรงงานไพ่ และปัจจัยดา้นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตอ่รายได้  

 3. การด าเนินงานตามแผนในปัจจบุัน  

 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563  

 แผนการด าเนินงานตามโครงการศกึษาสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

 แผนการด าเนินงานตามแผนแมบ่ทด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ปี 2559-2563  

 แผนปฏิบัติการดจิิทัล 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินการมีความสอดคล้องกันกับแผนแม่บทที่มีอยู่ 

 การวิเคราะห์ SWOT ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง จะพบว่าปัจจยัเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงจากปีท่ีแล้ว คือมีปจัจัยเสีย่งลดลง 1 ข้อ คือ การปิดงบล่าช้า โดยปีนีไ้ม่มีความเสีย่ง
ดังกล่าว 

4. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
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 คะแนนประเมินผลการด าเนินงาน ของโรงงานไพ่ พบว่า ปี 2559 มีคะแนนลดลงจากปีก่อน ปี 2558 ใน
ด้านการด าเนินงานตามนโยบาย และผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผลทางด้านการเงิน 

 ส าหรับตัวช้ีวัดโรงงานไพ่ ด้านการบริหารจดัการองค์กร การด าเนินงานท่ีมีคะแนนประเมินต่ ากว่า 3 คือ 
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 

5. ประเด็นบริบทแวดล้อมที่ส าคญัในปัจจุบัน มีบริบทแวดล้อมดังนี้ 

 รายได้ที่ลดลงจากการจ าหน่ายไพแ่ละงานพิมพ์ โดยเฉพาะไพ่ไทย 

 การบริหารสญัญาสัมปทานท่ีผ่านมาที่ไม่เป็นไปตามแผน 

 การตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างและงบด้าน R&D บุคลากรเฉพาะทางด้านกฎหมาย  

 ระบบสารสนเทศท่ีมีเขม้แข็ง แต่ยงัไม่สามารถสนับสนุนงานธุรกิจหลกัได้ 

 กรมสรรพสามิตทีม่ีความต้องการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 ร่างพรบ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ท่ีมผีลต่อภาระต้นทุน และเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันได้มากข้ึน 

 Thailand 4.0  

 ไพ่ต่างประเทศท่ีมีขายบนระบบ E-commerce 

6. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2561-2564 

 การเพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก และขยายสู่ธรุกิจใหม ่

 เร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก 

 สื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 การบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. การวิเคราะห์ปจัจัยขับเคลื่อนคา่ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Driver) และกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) 
ปี 2561 ในรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 แผนจ าหน่ายไพ่อ่ืนนอกเหนือสมัปทาน 

 การพัฒนาคุณภาพไพ่เพื่อจ าหน่ายไพ่ส่งออก (ไพ่ท่ีเข้ารหสั) 

 แผนการส่งเสริมไพไ่ทย 
 

หัวหน้าฝ่ายผลติไพ่ คุณกนิษฐ์ ศิริวฒัน์ได้ให้ข้อคิดเห็น ส าหรับการพฒันาไพ่ท่ีเข้ารหัส และมีข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

การพัฒนาไพ่ที่เข้ารหัสที่เป็นการพัฒนารูปแบบตัวสินค้าใหม่คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาซอฟแวร์ในปี 2560 
โดยเป็นการจ้างท่ีปรึกษา ทั้งนี้มีความล่าช้าในการขออนุมัติที่ปรึกษา ดังนั้น คาดว่าไพ่ท่ีเข้ารหสันั้นจะมี Action Plan ที่จะ
น าเสนอผลงานได้และปฏิบัตจิริงได้ในปี 2561 ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะยังไมส่ามารถผลิตและวางขายไดภ้ายในปี 2561 โดยจะ
ยังคงการส่งออกไพ่รูปแบบเดิมไปก่อน 

ทัง้นี้ ได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาด ของโรงงานไพ่ว่า ควรมีการปรับตัวรูปแบบการจ าหน่ายไพ่ทาง E-
commerce ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มที่ดีท่ีจะสื่อสารกับลูกค้า โดยทางส่วนตลาดและฝ่ายสารสนเทศควรมีการพัฒนาร่วมกันในการ
ให้ความส าคญักับการท าตลาดออนไลน์ โดยฝ่ายสารสนเทศจะเป็นทั้ง Back office และ Front office ในการช่วยตลาดใน
การเพิ่มยอดขาย อีกทั้งยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตในการบูรณาการการจดัเก็บภาษีท่ัวประเทศน้ัน ส่วนสารสนเทศควรจะ
ด าเนินการจัดการบริหารจัดเก็บ  



รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 (แผนวิสาหกิจประจ าปี 2561 - 2564) 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

       

ในส่วนไพ่ไทยนั้น ได้มีการด าเนินการโดยกรมสรรพสามติ โดยทางพิพิธภัณฑ์กรมสรรพสามิต ในการจัดท า 
Hologram เพื่อสอนเทคนิคการจ า การอัดเสยีง และขึ้นภาพ ประสานงานร่วมกับส่วนไพ่ตัวเล็ก ซึ่งจะให้คนซื้อไพ่ไทยได้ที่
พิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภณัฑด์ังกล่าว คาดว่าจะเปิดในปี 2561 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้การเล่นไพ่ไทย 
และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

ส าหรับการเพิ่มการจ าหนา่ยไพไ่ทยในปี 2561 จากการด าเนินการจัดท าแผนการส่งเสริมไพ่ไทยนัน้ ยังท าไม่ได้ 
เนื่องจากการขายไพไ่ทย ยังอยู่ในการจ าหน่ายภายใตส้ัมปทาน และการเพิ่มการจ าหน่ายไพ่น้ันคงเป็นไปได้ยาก 

 

ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ คุณธีระพันธ์  นิตย์วิบูลย์ได้ให้ข้อคิดเห็น และแสดงข้อเสนอแนะในรายละเอียดของกลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ปี 2561ดังต่อไปนี ้

ส าหรับแผนการจ าหน่ายไพ่น้ัน การให้มีการจ าหน่ายโดยพนักงานไม่น่าจักดีนัก โดยตัวเลขท่ี 45,000 ส ารับน่าจะ
มากเกินไป ควรให้เข้าไปขายในระบบจะดีกว่า ส าหรับการจ าหน่ายที่จุดจ าหน่ายกรมสรรพสามิตนั้น คาดว่าจะขายไดเ้พิ่มขึ้น
ไม่มากนัก เพราะคงเป็นกลุ่มคนท่ีมาติดต่อราชการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการจ าหนา่ยผ่านทาง Catalogue ของสายการ
บินน้ัน เห็นว่า หากมีการติดต่อโดยให้ Board อนุมัติ น่าจะน าเข้าไปจ าหน่ายได ้

 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตัิการได้ให้ข้อคิดเห็น ในเรื่องการจ าหน่ายผ่านทาง Catalogue ของสายการบิน ดังต่อไปนี้ 

ส าหรับการขยายตลาดผา่นการจ าหน่ายผ่านทาง Catalogue ของสายการบินนั้น ทางฝา่ยการตลาดไดเ้คยติดต่อ
แล้ว แต่ทางสายการบินมีนโยบายที่จะไมร่ับสินค้าท่ีเป็นอบายมุข ทั้งนี้ อาจให้ติดต่อทาง Thai Smile ที่มีดร. คณิศ แสง
สุพรรณ เป็นกรรมการอยู ่

 

คุณเอกชัย ตั้งประกอบกิจ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีได้ให้ข้อคิดเห็น และแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรายละเอียด
ของกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ปี 2561ดังต่อไปนี ้

การจ าหน่ายไพ่ไทยนั้น ยังคงต้องขายภายใตส้ัมปทานอยู่ แต่จะต้องรักษายอดขาย และเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมไพ่
ไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งปัจจบุันมีรายได้จากการจ าหนา่ยไพไ่ทยอยู่ที่ 90 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ควรมีตัวช้ีวัดว่า การเพิ่มกิจกรรม
ดังกล่าวตอบโจทย์ในการเพิ่มยอดขายไพ่ไทยได้หรือไม ่

 

ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ คุณธีระพนัธ์  นิตย์วิบูลย์ได้ให้ข้อคิดเห็น เพิ่มเติมในรายละเอียดของกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (SIP) ป ี2561ดังต่อไปนี้ 

การต่ออายุสัมปทานนั้นควรจัดท าเป็นแผนระยะยาว การพัฒนาระบบสัมปทานให้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งควรมีอย่างน้อย 3-
5 ปี ทั้งนี้ การแปรสภาพโดยการร่วมทุนยังไม่ควรท า เพราะอาจท าให้เปิดสัมปทานไม่ได้ ซึ่งหากต้องมีการร่วมทุน กรม
สรรพสามิตจะเป็นผูร้่วมทุน อย่างไรก็ดี ได้เน้นย้ าการจัดท า PPP เขียนแผนให้สอดคล้องกับแผนย้ายโรงงาน และไม่ควรท า
สัญญาสัมปทานที่ต่ ากว่า 3 ปี 

 

หัวหน้าฝ่ายผลติไพ่ คุณกนิษฐ์ ศิริวฒัน์ได้ให้ข้อคิดเห็นมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังต่อไปนี ้

เง่ือนไขการร่วมทุนนั้น องค์กรนั้นจะต้องท าธุรกิจเดียว ซึ่งขณะนี้ทางโรงงานไพ่มีอยู่ 2 ธุรกิจ โดยธุรกิจไพ่น้ัน จะร่วม
ทุนกับกรมสรรพสามิตได้เท่านั้น ท าให้ต้องมีการแยก Business Unit ก่อนท าการร่วมทุนไพ่ได้ 
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คุณเอกชัย ตั้งประกอบกิจ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้

การลงทุนโรงงานใหม่ในระยะเวลา 3 ปีนี้ จะสามารถพัฒนาสัมปทานให้ได้ 3 ปีได้หรือใหม่ ซึ่งการประมูลครั้งต่อไป
ควรเป็นสัญญาสัมปทาน 3 ปี ขึ้นไป เพื่อจะได้มีเงินทุนส าหรับการจัดท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ทั้งนี้ ได้กล่าวถึง
พรบ. ร่วมทุน ว่ามีการคิดมูลค่าสินทรัพย์อย่างไร โดยควรมีการศึกษาการร่วมทุนกับเอกชนในระยะต่อไป 

ส าหรับ SIP2 โครงการขยายธุรกิจงานพิมพ์ ซึ่งมี 3 ชนิดใหม่นั้น เนื่องจากมีเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว ท าให้
ด าเนินการงานพิมพ์ตัวใหม่ได้ชนิดเดียวคือ แสตมป์เครื่องดื่ม ที่ได้รับงานจากกรมสรรพสามิต ในปี 2561 

ส าหรับ SIP3 ได้มีการท าราคาโอนส าหรับงบการเงินแยกรายธุรกิจ และควรมีการท า Workshop ให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบเพื่อปูพ้ืนฐานการแยกธุรกิจในอนาคต 
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ภาคผนวก ค.: รายงานสรุปผลการประชุมเรื่องการทบทวนแผนวิสาหกิจตาม
แนวความคิดEVM ประจ าปี 2560เสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  

 
รายงานสรุปผลการประชุมเพือ่พิจารณาการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวความคิดEVM ประจ าปี 2560 

วันที่ 1 กรกฎาคม 255  
เวลา 0 .00 น. – 12.00น. 

ณชั้น   ห้องRoom B โรงแรมอมารีวอเตอร์เกทกรุงเทพฯ 
……………………………………………………………………………………………………  

 
สรุปรายงานการประชุม  

 

ประเด็นข้อสังเกต และประเด็นขอ้เสนอแนะ  

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ 
ประจ าปี 2561 – 2564 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 และการจัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 
ของโรงงานไพ่ รวมทั้งรายงานคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่อทราบถึงการจัดท าความคืบหน้าในการด าเนินงาน EVM ประจ าไตร
มาสที่ 2 ประจ าปี 2560 โดยมีประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการโรงงานไพ่ คุณวไิล ตันตินันท์ธนา ได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนั้น 

 การวิเคราะห์ บริบทแวดล้อม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2561 นั้นมีความละเอียด และเป็นไปตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในการด าเนินงานตามแผนที่จัดท า
ขึ้นนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมขององค์กรด้วย และให้ท าความเข้าใจกับบุคลากรโครงงานไพ่
อย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์ ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ช้ีแจงว่ากระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่นั้น เป็นการท างานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของ
โรงงานไพ่ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนรับรู้ เกณฑ์การประเมิน และ แผนปฏิบัติการของตัวเอง ดังนั้นทาง
โรงงานไพ่สามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่วางไว้ได้ 

 การจัดท า BSC หรือการก าหนดตัวช้ีวัด (KPIs)ต่างๆนั้น จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ
รับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 การจ าหน่ายสินค้าไพ่ผ่านระบบ E-Commerce ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการออนไลน์ 
รวมทั้งค านึงถึงข้อกฎหมายการจ าหน่ายไพ่ในประเทศไทยด้วย 

 จุดอ่อนของส่วนการตลาดคือ จ านวนบุคลากรไม่เพียงต่อการด าเนินงาน ควรมีการแบ่งงาน และลง
รายละเอียดงาน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กรสามารถยกระดับการด าเนินการทางการตลาด
ได้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ส่วนของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ต้องด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับกรมสรรพสามิต เพื่อให้เข้าถึง
รูปแบบสิ่งพิมพ์ทีท่างกรมสรรพสามิตต้องการ อาทิ แสตมป์ยาสูบ ยาเส้น และมีการปรับปรุงเครื่องจักรให้
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มีความทันสมัยและสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีการป้องกันการปลอมแปลงช้ันสูงเช่น แสตมป์สุรา 
ในอนาคต โดยให้พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการ
ลงทุนขององค์กร 

 โดยทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่นั้น หากได้ด าเนินการจัดท าแผนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานของโรงงานไพ่แล้ว และทางโรงงานไพ่สามารถด าเนินการตามแผนได้ทั้งหมด 
การด าเนินงานของโรงงานไพ่จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

นายอนุพันธ์ บุณโยดม รองผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าการขายสินค้าไพ่ผ่านระบบ E-Commerce จะ
เน้นการจ าหน่ายสินค้านอกสัมปทานกับคู่ค้าต่างประเทศ ดังนั้นไม่น่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าไพ่
ภายในประเทศ 
 
มติเห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการตลาดฯ คณุไพลนิรัตน ์สุพรรณรัตน์ แจ้งว่าโครงการในแผนปฏิบตัิการ ท้ัง 3 แผนในส่วนการตลาด
และพัฒนาธุรกิจนั้น ทางอนุกรรมการฯได้มีความเห็นชอบทั้ง 3 โครงการแล้ว 
 ดังนั้น การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ให้เห็นชอบตามคณะอนุกรรมฯการตลาด แต่ให้เขียนหมายเหตุแนบ
ท้ายรายงานว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการนั้นไดผ้่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการแล้ว และแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ระบบการบริหารฯEVM เป็นโครงการที่ทางโรงงานไพ่จัดท าทุกป ี
 


