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สารจากประธานกรรมการ

 ใน้ปี 2564 ท่ั่�ผ�าน้มูา เป็น้ปีทั่่�โรังงาน้ไพั�ติ้องดำาเน้ิน้กิิจกิารัภายใติ้สถืาน้กิารัณ์ทั่่�มู่กิารัเปล่�ยน้แปลงอย�างรัวดเรั็ว 
และความูผ่น้ผวน้ทั่างเศรัษัฐกิิจ โดยเฉพัาะอย�างยิ�งกิารัแพัรั�รัะบาดข้องโรัคติิดเชื�อไวรั่สโคโรัน้า 2019 (COVID-19)  
ทั่่�เกิิดมูากิว�า 2 ป ีส�งผลใหเ้ศรัษัฐกิิจชะลอติว่ โรังงาน้ไพั�ไดด้ำาเน้นิ้งาน้อย�างเติม็ูความูสามูารัถืทั่่�จะก้ิาวข้้ามูอปุสรัรัคดง่กิล�าว  
โดยใหมู้ก่ิารัพ่ัฒน้าดา้น้กิารัปร่ับเปล่�ยน้ภาพัลก่ิษัณ์องคก์ิรัให้มูเ่อกิลก่ิษัณ์เปน็้ทั่่�จดจำา (Rebranding) ริัเริั�มูให้บรักิิารัจด่กิารัข้้อมูลู 

ทั่่�สำาค่ญภาครั่ฐ (Total Solution) และมู่กิารัศึกิษัาแน้วทั่างกิารัดำาเน้ิน้งาน้รัองรั่บก่ิบโอกิาสทั่่�จะเกิิดข้ึ�น้ใน้ธุรักิิจรัูปแบบใหมู� ๆ 
อาทั่ิ Entertainment Complex สิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลง เป็น้ติ้น้
 กิารัเป็น้ผู้น้ำาด้าน้สิ�งพิัมูพ์ัปลอดกิารัปลอมูแปลงและดิจิทั่่ลปริั�น้ติิ�งโซลูช่�น้ภาคร่ัฐ คือ วิส่ยทั่่ศน์้ทั่่�จะต้ิองมู่กิารั
พั่ฒน้าองค์กิรั เพั่อผสมูผสาน้เทั่คโน้โลย่ น้ว่ติกิรัรัมู และความูคิดสร้ัางสรัรัค์ ให้ก่ิบผลิติภ่ณฑ์์และบริักิารัด้าน้สิ�งพัิมูพั์แบบ 

ครับวงจรั ให้รัองร่ับความูติ้องกิารัข้องหน้่วยงาน้ภาคร่ัฐ กิารัดำาเนิ้น้กิารัด่งกิล�าวจะไมู�ปรัะสบความูสำาเร็ัจ หากิองค์กิรั 
ไมู�ได้ร่ับความูรั�วมูมูือภายใน้องค์กิรัเป็น้อย�างด่
 ใน้น้ามูติ่วแทั่น้ข้องผู้บรัิหารัโรังงาน้ไพั� กิรัะผมูข้อข้อบพัรัะคุณทั่�าน้ผู้บรัิหารัทัุ่กิทั่�าน้ พัน้่กิงาน้และลูกิจ้างทัุ่กิทั่�าน้ 
สำาหร่ับความูมูุ�งมู่�น้ทัุ่�มูเทั่ ทั่่�งแรังกิายและแรังใจใน้กิารัปฏิบิต่ิหิน้า้ท่ั่�อย�างเข้้มูแข็้งและเต็ิมูความูสามูารัถื เพ่ัอรับ่มืูอก่ิบปัญหา
และอปุสรัรัคติ�าง ๆ  ใน้ช�วงวกิิฤติกิารัณด์ง่กิล�าว และข้อใหท้ั่กุิทั่�าน้เชอ่มู่�น้ว�าโรังงาน้ไพั�จะยง่คงมูุ�งมู่�น้ ทัุ่�มูเทั่ใน้กิารัดำาเน้นิ้งาน้ 

โดยมูุ�งมู่�น้กิารัพัฒ่น้าอย�างย่�งยนื้ ยกิรัะดบ่กิารัดำาเน้นิ้งาน้ติามูมูาติรัฐาน้สากิล โดยยดึหลก่ิธรัรัมูาภบิาลและจะมูุ�งมู่�น้พัฒ่น้า
องค์กิรัให้เติิบโติอย�างมู่คุณภาพัและย่�งยืน้สืบไป

 (น้ายณ่ฐกิรั อุเทั่น้สุติ)
     ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�
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สารจากผู้้�อำนวยการ

 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ ก้ิาวสู�ปีทั่่� 82 พัุทั่ธศ่กิรัาช 2564 ใน้ฐาน้ะองค์กิรัด้าน้กิารัพัิมูพั์ข้องร่ัฐ ภายใติ้ส่งก่ิด 

กิรัมูสรัรัพัสามิูติ กิรัะทั่รัวงกิารัคลง่ ท่ั่�ยง่คงมูุ�งมู่�น้ทัุ่�มูเทั่ทั่ำาหน้า้ท่ั่�ผลติิสิ�งพิัมูพัป์รัะเภทั่ติ�าง ๆ ทั่่�งสิ�งพิัมูพัป์ลอดกิารัปลอมูแปลง 
(Security Printing) สิ�งพิัมูพ์ัทั่่�วไป ให้ก่ิบองค์กิรัติ�างๆท่ั่�ให้ความูไว้วางใจอย�างติ�อเน่้องติลอดมูา และโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ 

เป็น้ส�วน้หน้ึ�งใน้กิารัจ่ดหารัายได้น้ำาส�งร่ัฐอย�างติ�อเน้่องติลอดมูา ถึืงแมู้ว�าใน้ปี 2564 สถืาน้กิารัณ์กิารัรัะบาดข้องโรัคติิดเชื�อ
ไวร่ัสโคโรัน้า 2019 (COVID-19) กิย็ง่คงอยู�ก่ิบปรัะเทั่ศไทั่ย โรังงาน้ไพั�ก็ิเป็น้หน้ึ�งหน่้วยงาน้ท่ั่�ไดร่้ับผลกิรัะทั่บอย�างติ�อเน่้อง
ทั่่�งทั่างติรังและทั่างอ้อมูใน้หลากิหลายด้าน้ ซึ�งกิ็เป็น้อ่กิหน้ึ�งความูทั่้าทั่ายใหญ�ทั่่�เกิิดขึ้�น้ถืึงแมู้ความูรัุน้แรังข้องโรัคติิดเชื�อ 
ไวร่ัสโคโรัน้า 2019 (COVID-19) จะมู่มูากิน้้อยเพ่ัยงใดด้วยกิารัดำาเน้ิน้งาน้ติามูพั่น้ธกิิจหล่กิข้ององค์กิรั จึงติ้องมู่กิารั 
เฝ้้ารัะว่งอย�างเข้้มูงวด เพั่อไมู�ให้ส�งผลกิรัะทั่บติ�อกิารัดำาเน้ิน้งาน้ติามูภารัะกิิจหล่กิติ�างๆทั่่�ง กิารัผลิติแสติมูป์ปรัะเภทั่ติ�าง ๆ  
กิารัผลิติไพั�ส่มูปทั่าน้ และไพั�น้อกิส่มูปทั่าน้ ติลอดจน้กิารัผลิติสิ�งพัิมูพั์ทั่่�วไปติ�างๆ ให้ก่ิบคู�ค้าทั่่�ให้ความูไว้วางใจโรังงาน้ไพั� 
ใน้กิารัผลิติสิ�งพัิมูพั์ติ�างๆอย�างติ�อเน้่องมูาโดยติลอดและติ�อไป
 โอกิาสน้่�ใน้ฐาน้ะผูน้้ำาองค์กิรั ข้อข้อบคณุคณะกิรัรัมูกิารั คู�ค้าทั่่�งภาคร่ัฐ ภาคเอกิชน้หน่้วยงาน้ก่ิบกิำาดูแล ผูมู้ส่�วน้ได้ส�วน้เส่ย 
ผูบ้ริัหารัและพัน้ก่ิงาน้ทุั่กิทั่�าน้ท่ั่�เปน็้กิำาลง่สำาคญ่ ใน้กิารัข่้บเคล่อน้องคก์ิรัสู�เปา้หมูายท่ั่�ติ่�งไว้ ถึืงแมูจ้ะเป็น้อก่ิปีหน้ึ�งทั่่�โรังงาน้ไพั� 
เต็ิมูไปด้วยความูท้ั่าทั่ายหลากิหลายจากิปัจจ่ยติ�าง ๆ ท่ั่�ส�งผลกิรัะทั่บติ�อกิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้องโรังงาน้ไพั�อย�างหน้่กิหน้่วง  
แติ�โรังงาน้ไพั�ก็ิสามูารัถืดำาเนิ้น้กิารัอย�างมูุ�งมู่�น้อดทั่น้ทั่ำาใหก้ิารัดำาเนิ้น้ธรุักิิจปรัะสบความูสำาเร็ัจเฉกิเช�น้ใน้ปัจจุบน่้ และมูค่วามู
เจริัญเติิบโติอย�างย่�งยืน้ติ�อไปใน้อน้าคติ

 (น้ายภูมูิจิติติ์ พังษ์ัพั่น้ธุ์งามู)
                                                                          ผู้อำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั�
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1. ข้้อมููลทั่�่วไปข้องรั่ฐวิสาหกิิจ
 1.1 ปรัะว่ติิความูเป็นมูา

 โรังงาน้ไพั�กิ�อติ่�งขึ้�น้ติามูพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิไพั� พัุทั่ธศ่กิรัาช 2481 ห้ามูมูิให้ผู้ใดทั่ำาหรืัอน้ำาไพั�เข้้ามูาใน้รัาชอาณาจ่กิรั 
เว้น้แติ�จะได้ร่ับอนุ้มู่ติิจากิอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

 พัรัะรัาชบ่ญญ่ติิด่งกิล�าวน้่�คณะร่ัฐมูน้ติร่ัได้อนุ้มู่ติิให้กิรัะทั่รัวงกิารัคล่งจ�ายเงิน้คงคล่งให้กิรัมูสรัรัพัสามิูติสำาหรั่บ
ดำาเน้ิน้กิารัจ่ดซื�อเครั่องพัิมูพั์และอุปกิรัณ์ใน้กิารัทั่ำาไพั�จากิโรังงาน้เอกิชน้ทั่่�ต้ิองเลิกิทั่ำาไพั�ไป มูาติิดติ่�งและทั่ำากิารัผลิติ 

ไพั�ไทั่ย ไพั�จน่้ และไพั�ปอ๊กิ ภายใน้สถืาน้ทั่่�กิองโรังงาน้ฝ่้�น้ (กิรัมูสรัรัพัสามูติิปจัจบุน่้) ติ่�งเปน็้หน่้วยทั่ำาไพั�เปน็้แผน้กิกิารัหนึ้�งเร่ัยกิว�า  
“แผน้กิโรังงาน้ไพั�” ให้อยู�ใน้ความูควบคุมูบ่งค่บบ่ญชาข้องกิองโรังงาน้ และเป่ดทั่ำากิารัต่ิ�งแติ�ว่น้ท่ั่� 1 กิรักิฎาคมู พั.ศ. 2482  
โดยใช้เงิน้งบปรัะมูาณปรั่บปรัุงภาษ่ัอากิรัพัิเศษั (เงิน้ค�าขุ้ดคลองสรัรัพัสามูิติ จ่งหว่ดสมูุทั่รัปรัากิารั) เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 
73,794.23 บาทั่ หล่งจากิน่้�น้กิรัะทั่รัวงกิารัคล่งได้จ�ายเงิน้ทุั่น้ค�าทั่ำาไพั�ครั่�งแรักิ จำาน้วน้ 80,000 บาทั่ เมู่อว่น้ท่ั่� 13 กิรักิฎาคมู 
พั.ศ. 2482 

 กิรัมูสรัรัพัสามิูติได้พัจิารัณาเห็น้ว�าเงิน้ทุั่น้ค�าทั่ำาไพั�จำาน้วน้ 80,000 บาทั่ ทั่่�กิรัะทั่รัวงได้อน้มุูต่ิไิมู�พัอท่ั่�ติอ้งใชห้มูนุ้เว่ยน้
ใน้กิารัดำาเน้ิน้กิิจกิารัจึงได้ข้อเงิน้ทัุ่น้เพัิ�มูเติิมูอ่กิเป็น้เงิน้จำาน้วน้ 100,000 บาทั่ ทั่่�งน้่�คณะร่ัฐมูน้ติร่ัได้อนุ้มู่ติิเพัิ�มูทัุ่น้ค�าทั่ำาไพั�
ติามูคำาข้อเมู่อว่น้ทั่่� 22 พัฤศจิกิายน้ พั.ศ. 2482 รัวมูเป็น้เงิน้ทัุ่น้ค�าทั่ำาไพั�จากิทั่่�คณะรั่ฐมูน้ติรั่อนุ้มู่ติิ และเงิน้ปรั่บปรัุงภาษั่
อากิรัพัิเศษัข้องจ่งหว่ดสมุูทั่รัปรัากิารัทั่่�ย่งมิูได้น้ำาส�งคืน้เป็น้เงิน้ทัุ่น้ค�าทั่ำาไพั�ทั่่�งสิ�น้ เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 253,794.23 บาทั่

 ใน้ปี พั.ศ. 2486 ได้มู่กิารัปรั่บปรัุงกิฎหมูายเก่ิ�ยวก่ิบไพั�เพั่อให้รั่ดกุิมูและเหมูาะสมูยิ�งข้ึ�น้ จึงได้ติรัาพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิไพั� 
พั.ศ. 2486 ขึ้�น้ โดยให้ยกิเลิกิพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิไพั� พั.ศ. 2481 และพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิไพั� (ฉบ่บทั่่� 2) พั.ศ. 2482 โรังงาน้ไพั� 
ได้ดำาเน้ิน้กิิจกิารัด้วยด่ติลอดมูา จน้ถึืงปี พั.ศ. 2510 จึงได้มู่กิารัแบ�งส�วน้รัาชกิารัข้องกิรัมูสรัรัพัสามูิติ โดยยุบกิองโรังงาน้
ทั่่�โรังงาน้ไพั�ส่งก่ิด และให้โรังงาน้ไพั�ดำาเน้ิน้กิิจกิารัผลิติไพั�ภายใติ้กิารักิำาก่ิบดูแลข้องกิองกิารัสามูิติ กิรัมูสรัรัพัสามูิติ จน้ถึืง
ปี พั.ศ. 2534 กิรัะทั่รัวงกิารัคล่งจึงได้ปร่ับฐาน้ะโรังงาน้ไพั�จากิส�วน้รัาชกิารักิรัมูสรัรัพัสามูิติ มูาเป็น้ร่ัฐวิสาหกิิจทั่่�ไมู�มู่ฐาน้ะ
เป็น้น้ิติิบุคคล ส่งก่ิดกิรัมูสรัรัพัสามูิติ ติ่�งแติ�ว่น้ทั่่� 1 มูกิรัาคมู พั.ศ. 2535 เป็น้ติ้น้มูา

  กิารับริัหารังาน้อยู�ภายใต้ิกิารัควบคุมูน้โยบายข้องคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�ปรัะกิอบด้วย อธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
หรืัอท่ั่�ปรึักิษัาหรืัอรัองอธิบด่ทั่่�ได้ร่ับมูอบหมูายจากิอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ เป็น้ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั ท่ั่�ปรึักิษัาหรัือรัองอธิบด่
ทั่่�ได้ร่ับมูอบหมูายจากิอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามิูติจำาน้วน้ 3 คน้เป็น้รัองปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั ผู้แทั่น้กิรัะทั่รัวงกิารัคล่ง 1 คน้ 

เป็น้กิรัรัมูกิารั ผู้อำาน้วยกิารัเป็น้กิรัรัมูกิารัและเลข้านุ้กิารัโดยติำาแหน่้ง และกิรัรัมูกิารัอ่น้อ่กิไมู�น้้อยกิว�า 3 คน้ 

เป็น้กิรัรัมูกิารั แติ�เมู่อรัวมูทั่่�งคณะแล้วต้ิองมู่จำาน้วน้ไมู�เกิิน้ 11 คน้ กิรัรัมูกิารัอ่น้ให้ร่ัฐมูน้ติร่ัเป็น้ผู้แติ�งติ่�งและถือดถือน้

หมวดที่่� 1 ข้้อมูลด้านรัฐวิสาหกิิจ
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 1.2 วิสย่ทั่ศ่น์/พัน่ธกิิจ/ยุทั่ธศาสติรั์
  วิสย่ทั่ศ่น์ (Vision)
  “เป็น้ผู้น้ำาด้าน้สิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลง และดิจิทั่่ลปริั�น้ติิ�งโซลูช่�น้ภาคร่ัฐ”
  พั่นธกิิจ (Mission)
  1. พั่ฒน้าองค์กิรัและปร่ับภาพัล่กิษัณ์เพั่อมูุ�งสู�กิารัให้บริักิารัผลิติรูัปแบบ Digital Printing Solution
  2. ผลิติและจ่ดหาเคร่ัองหมูายกิารัจ่ดเก็ิบภาษ่ัทัุ่กิปรัะเภทั่เพั่อรัองร่ับกิารัจ่ดเก็ิบรัายได้ข้องกิรัมูสรัรัพัสามูิติ
  3. ผสมูผสาน้เทั่คโน้โลย่ น้ว่ติกิรัรัมูและความูคิดสร้ัางสรัรัค์ เพั่อเพิั�มูมููลค�าผลิติภ่ณฑ์์และให้บริักิารั 
   งาน้พัิมูพั์ครับวงจรัแกิ�หน้่วยงาน้ภาคร่ัฐ
  4. ดำาเน้ิน้กิารัผลิติและจำาหน้่ายไพั�เพั่อมูุ�งเน้้น้กิารัร่ับรู้ัส�วน้แบ�งติลาดไพั�ภายใน้ปรัะเทั่ศ
  5. บริัหารัจด่กิารัทั่นุ้มูน้ษุัย์และองค์กิรัด้วยความูรับ่ผดิชอบติ�อส่งคมูและผูมู้ส่�วน้ได้ส�วน้เส่ยติามูหลก่ิธรัรัมูาภบิาลทั่่�ด่
  ยุทั่ธศาสติรั์ (Strategic) 
  1. กิารัยกิบทั่บาทั่สู� Digital Security Printing Solution รัองร่ับกิารัจ่ดเก็ิบรัายได้ภาคร่ัฐ
  2. กิารับริัหารัติลาดสิ�งพัิมูพั์ Digital Solution ใน้ปรัะเทั่ศอย�างเติ็มูปรัะสิทั่ธิภาพั
  3. กิารัสร้ัางความูโดดเด�น้ใน้ธุรักิิจผลิติและจำาหน้่ายไพั�
  4. กิารัพั่ฒน้ามูาติรัฐาน้กิารับริัหารัจ่ดกิารัองค์กิรัและทั่ร่ัพัยากิรัองค์กิรัอย�างติ�อเน้่อง
  5. กิารัส่อสารัคุณค�าข้องภาพัล่กิษัณ์องค์กิรัติามูหล่กิธรัรัมูาภิบาลทั่่�ด่

 1.3 ปรัะเภทั่กิิจกิารั 

 โรังงาน้ไพั�จ่ดติ่�งข้ึ�น้ติามูพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิไพั� พั.ศ. 2481 เมู่อว่น้ทั่่� 1 กิรักิฎาคมู พั.ศ. 2482 มู่ฐาน้ะเป็น้ส�วน้
รัาชกิารัส่งก่ิดกิรัมูสรัรัพัสามิูติ ใน้ปี พั.ศ. 2535 กิรัะทั่รัวงกิารัคล่งออกิรัะเบ่ยบกิรัะทั่รัวงกิารัคล่ง ว�าด้วยกิารัจ่ดติ่�งโรังงาน้ไพั�  
กิรัมูสรัรัพัสามิูติพั.ศ. 2535 ให้โรังงาน้ไพั�เป็น้ร่ัฐวิสาหกิิจท่ั่�ไมู�มู่ฐาน้ะเป็น้นิ้ติิบุคคล ติ่�งแติ�ว่น้ท่ั่� 1 มูกิรัาคมู พั.ศ. 2535  
มู่ว่ติถุืปรัะสงค์จ่ดติ่�งและว่ติถุืปรัะสงค์เพัิ�มูเติิมูใน้รัะยะติ�อมูา ด่งน้่� 

  1. ผลิติไพั�ติามูพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิไพั� พั.ศ. 2486 และร่ับจ้างพัิมูพั์สิ�งพัิมูพั์เพั่อหารัายได้ให้ร่ัฐ 

  2. ดำาเน้ิน้ธุรักิิจทั่่�เก่ิ�ยวข้้องหรืัอติ�อเน้่องก่ิน้ เพั่อให้บรัรัลุว่ติถุืปรัะสงค์ด่งกิล�าวข้้างติ้น้ 

  3. ทั่ำากิารัค้าเก่ิ�ยวก่ิบผลิติภ่ณฑ์์ข้องโรังงาน้ไพั� 

  4. ติ่�งและร่ับเป็น้สาข้าติ่วแทั่น้ ติ่วแทั่น้กิารัค้าติ�าง ๆ อ่น้เก่ิ�ยวก่ิบกิิจกิารัติามูว่ติถุืปรัะสงค์
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 1.4 ทั่่�อยู� โทั่รัศพ่ัทั่์ โทั่รัสารั เว็บไซต์ิและอ่เมูล์

 ทั่่�อยู� : โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

   1488 ถืน้น้น้ครัไชยศร่ั แข้วงถืน้น้น้ครัไชยศร่ั เข้ติดุสิติ กิรุังเทั่พัมูหาน้ครั 10300

 โทั่รัศ่พัทั่์ : 02 – 243 – 6493 – 4  , 02 – 241 – 0777 

 โทั่รัสารั : 02 – 241 – 0777 ติ�อ 10

 Website : www.playingcard.or.th

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

 1.5 ส่ดส�วนกิารัถืือหุ้น

   ส่ดส�วน้กิารัถืือหุน้้ข้องโรังงาน้ไพั� โดยมูก่ิรัะทั่รัวงกิารัคล่งเป็น้ผูถื้ือหุน้้ 100 % เป็น้ไปติามูรัะเบ่ยบกิรัะทั่รัวง
กิารัคล่ง ว�าด้วยกิารัจ่ดติ่�งโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ พั.ศ. 2535 ซึ�งได้กิำาหน้ดทัุ่น้ข้องโรังงาน้ไพั� ปรัะกิอบด้วย 

  1. เงิน้สดและทั่ร่ัพัย์สิน้ข้องโรังงาน้ไพั�ท่ั่�ได้ร่ับโอน้มูาจากิกิารัท่ั่�โรังงาน้ไพั�ได้ดำาเนิ้น้กิารัอยู�กิ�อน้รัะเบ่ยบน้่�ใช้บ่งคบ่

  2. เงิน้ทัุ่น้หมูุน้เว่ยน้ทั่่�ร่ับโอน้มูาจากิกิรัะทั่รัวงกิารัคล่ง

  3. เงิน้ทั่่�ร่ัฐบาลจ่ดสรัรัเพัิ�มูเติิมูให้เป็น้ครัาวๆ เพั่อดำาเน้ิน้งาน้หรืัอข้ยายกิิจกิารั

  4. เงิน้หรืัอทั่ร่ัพัย์สิน้ทั่่�มู่ผู้อุทั่ิศให้
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1.6 ปัจจย่หลก่ิทั่่�มูผ่ลกิรัะทั่บหลก่ิติ�อกิิจกิารั

 จากิปัญหากิารัชะลอติ่วข้องเศรัษัฐกิิจไทั่ยใน้ปีพั.ศ. 2563 ท่ั่�ผ�าน้มูา ส�งผลกิรัะทั่บโดยติรังติ�อแผน้กิารัดำาเนิ้น้กิารัหล่กิ 
ข้องโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ หลากิหลายด้าน้ ทั่่�งกิารับริัหารัจ่ดกิารัองค์กิรั และกิารัดำาเน้ิน้กิารัด้าน้กิารัติลาด โดยปัจจ่ย
หล่กิทั่่�ส�งผลติ�อกิารัดำาเน้ิน้กิิจกิารัใน้ปีงบปรัะมูาณ 2564 สามูารัถืสรุัปปรัะเด็น้สำาค่ญได้ด่งน้่� 

 • สถืาน้กิารัณแ์พัรั�รัะบาดข้องไวรัส่ COVID-19 มูผ่ลกิรัะทั่บโดยติรังก่ิบกิารัดำาเน้นิ้กิิจกิารัข้องโรังงาน้ไพั�โดยเฉพัาะ
กิารัจำาหน้า่ยไพั�ใน้ปรัะเทั่ศ และคาสโิน้ใน้ติ�างปรัะเทั่ศ เน้อ่งจากิรัฐ่บาลปรัะกิาศสถืาน้กิารัณฉ์กุิเฉนิ้ทั่่�วรัาชอาณาจก่ิรัมูค่ำาส่�ง
ห้ามูปรัะชาชน้ไมู�ให้ออกิน้อกิเคหะสถืาน้รัะหว�างเวลา 22.00 น้. - 04.00 น้. น้อกิจากิน่้� ทั่ำาให้กิารัดำาเนิ้น้กิิจกิารัข้องธุรักิิจไพั� 
เกิิดกิารัหยุดชะง่กิ ส�งผลให้ปริัมูาณกิารัจำาหน่้ายไพั�ไมู�เป็น้ไปติามูเป้าหมูาย จากิผลกิรัะทั่บด่งท่ั่�ได้กิล�าวมูาน้่�น้ โรังงาน้ไพั� 
ได้ดำาเน้ิน้กิารัทั่บทั่วน้ปร่ับแผน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ใน้ปีงบปรัะมูาณ 2564 ด้วยกิารัทั่ำากิารัติลาดเชิงรุักิ ด้วยกิารัปร่ับแผน้เข้้าสู�
กิลุ�มูลูกิค้าเป้าหมูายใน้รูัปแบบกิารัทั่ำาติลาดออน้ไลน้์มูากิขึ้�น้ 

 • กิารัเปล่�ยน้แปลงพัฤติิกิรัรัมูข้องผู้บริัโภคโดยอุปสงค์ข้องติลาดไพั�ท่ั่�ลดลงทั่่�งใน้ปรัะเทั่ศและติ�างปรัะเทั่ศ  
จากิกิารัสำารัวจรัาคาข้ายปลก่ิข้องไพั�ป๊อกิทั่่�ผลิติโดยโรังงาน้ไพั� พับว�า มูร่ัาคาค�อน้ข้้างสูงเมูอ่เทั่ย่บก่ิบรัาคาข้องผูผ้ลิติรัายอ่น้
ทั่่�จำาหน้า่ยอยู�ใน้ติลาดออน้ไลน้ ์ซึ�งส�วน้ใหญ�เป็น้ไพั�ผดิกิฎหมูายและมูร่ัาคาถืกูิ อย�างไรักิต็ิามู ดว้ยปจัจย่ทั่างดา้น้รัาคาทั่่�จงูใจ
ผูซื้�อเมูอ่เทั่ย่บก่ิบรัาคาติลาด จงึเปน็้เหติผุลใหมู้ป่รัมิูาณความูติอ้งกิารับรัโิภคไพั�ผดิกิฎหมูายทั่่�จำาหน้า่ยผ�าน้ช�องทั่างออน้ไลน้์
เพัิ�มูมูากิขึ้�น้ ถึืงแมู้จะมู่กิารัป้องก่ิน้และปรัาบปรัามูอย�างเข้้มูงวดจากิหน้่วยงาน้ภาคร่ัฐก็ิติามู ปรัะกิอบก่ิบกิารัเปล่�ยน้แปลง
พัฤติกิิรัรัมูข้องผูบ้รัโิภคทั่่�มูอ่ยู�เดมิู โดยผูบ้รัโิภคบางส�วน้เปล่�ยน้พัฤติกิิรัรัมูจากิกิารัไปคาสโิน้ หรัอืกิารัใชไ้พั�ดว้ยว่ติถืปุรัะสงค์
อ่น้ๆ เป็น้ไปใน้ล่กิษัณะออน้ไลน้์มูากิขึ้�น้เช�น้ก่ิน้ จากิปัญหากิารัจำาหน้่ายไพั�ผิดกิฎหมูายใน้ติลาดออน้ไลน้์ด่งกิล�าว โรังงาน้ไพั� 
ได้เสน้อรัางว่ลน้ำาจ่บให้ก่ิบผู้ท่ั่�แจ้งเบาะแสกิารัจำาหน่้ายไพั�ผิดกิฎหมูาย และกิารัปรัะชาส่มูพ่ัน้ธ์ให้ความูรู้ัเกิ่�ยวก่ิบโทั่ษั 

ทั่างกิฎหมูายจากิกิารัซื�อและจำาหน้่ายไพั�ผิดกิฎหมูายติามูพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิภาษ่ัสรัรัพัสามูิติ พั.ศ.2560 

   สำาหร่ับธุรักิิจสิ�งพัิมูพ์ัเป็น้ธุรักิิจท่ั่�มู่กิารัปร่ับเปล่�ยน้แปลงพัฤติิกิรัรัมูข้องผู้บริัโภค ค�อน้ข้้างมูากิใน้ช�วง 2 - 3 ปี 
ทั่่�ผ�าน้มูา โดยปัจจุบ่น้กิลุ�มูผู้บริัโภคได้ปร่ับพัฤติิกิรัรัมูกิารับริัโภคสิ�งพิัมูพ์ัทั่่�วไป มูาเป็น้สิ�งพิัมูพั์ท่ั่�อยู�ใน้รูัปแบบแพัลติฟอร์ัมู
ดจิทิั่ล่และออน้ไลน้ม์ูากิขึ้�น้ เน้อ่งจากิมูต่ิน้้ทั่นุ้รัาคาทั่่�ถูืกิกิว�า ปรัะหยด่ สามูารัถืเข้้าถืงึข้้อมูลูไดง้�าย รัวมูถืงึมูก่ิารัอพ่ัเดทั่ข้้อมูลู 

ติลอดเวลา และมู่รูัปแบบแพัลติฟอรั์มูกิารัน้ำาเสน้อทั่่�น้่าสน้ใจ จากิผลกิรัะทั่บด่งกิล�าวทั่ำาให้ผู้ปรัะกิอบกิารัธุรักิิจสิ�งพิัมูพั์ 
หลายแห�งต้ิองป่ดกิิจกิารั และปร่ับเปล่�ยน้รูัปแบบกิารัดำาเนิ้น้ธุรักิิจใหมู�ให้สอดคล้องกิ่บติลาดความูต้ิองกิารัข้องผู้บริัโภค 
สำาหร่ับกิารัดำาเนิ้น้กิิจกิารัใน้ธุรักิิจกิารัร่ับจา้งผลิติสิ�งพัมิูพ์ัข้องโรังงาน้ไพั�ใน้ปีงบปรัะมูาณ 2564 ได้ร่ับผลกิรัะทั่บค�อน้ข้้างมูากิ 
ทั่่�งธุรักิิจสิ�งพิัมูพั์ทั่่�วไปและสิ�งพัิมูพ์ัปลอดกิารัปลอมูแปลง โรังงาน้ไพั�จึงปร่ับทั่บทั่วน้แน้วทั่างกิารัดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้กิารัติลาด
ด้วยกิารัมูุ�งเน้้น้ใน้กิารัพั่ฒน้ากิารัให้บริักิารัและข้ยายฐาน้ลูกิค้าสู�ธุรักิิจสิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลงมูากิขึ้�น้ โดยกิารัจ่ดทั่ำา 
แผน้กิารัเพิั�มูจำาน้วน้สิ�งพัิมูพ์ัปลอดกิารัปลอมูแปลงรัูปแบบใหมู� เพ่ัอเป็น้ปรัะชาส่มูพ่ัน้ธ์ และสำารัวจความูต้ิองกิารัใน้กิารั 
ส่�งจ้างงาน้พิัมูพ์ัทั่่�งลูกิค้ารัายเกิ�า และรัายใหมู�ข้องโรังงาน้ไพั� รัวมูถึืงกิารัดำาเนิ้น้กิารัโครังกิารักิ�อสร้ัางอาคารัโรังพิัมูพ์ั  
ด้วยงบปรัะมูาณ 209 ล้าน้บาทั่ เพั่อเติร่ัยมูความูพัร้ัอมูด้าน้สถืาน้ทั่่� และกิารัจ่ดหาเคร่ัองจ่กิรั ใน้กิารัให้บริักิารัผลิติสิ�งพัิมูพั์
ปลอดกิารัปลอมูแปลงด้วยเทั่คโน้โลย่ข่้�น้สูง และครัอบคลุมูความูติ้องกิารัข้องกิลุ�มูลูกิค้ารัายสำาค่ญ 

 • กิารัเปล่�ยน้แปลงด้าน้เทั่คโน้โลยดิ่จท่ิั่ล เน่้องจากิกิารัเปล่�ยน้แปลงรูัปแบบข้องแสติมูป์แบบใหมู�ข้องกิรัมูสรัรัพัสามิูติ
ทั่่�มู่กิารัรูัปแบบกิารัพิัมูพั์ท่ั่�ติ้องใช้รัายละเอ่ยดและเทั่คโน้โลย่กิารัพิัมูพ์ัข่้�น้สูงใน้กิารัดำาเนิ้น้กิารัผลิติ ซึ�งปัจจุบ่น้โรังงาน้ไพั�ฯ 
ย่งไมู�สามูารัถืดำาเน้ิน้กิารัผลิติและทั่ำากิารัติลาดเชิงรุักิให้ครัอบคลุมูแสติมูป์ทัุ่กิปรัะเภทั่ได้ โดยใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564  
โรังงาน้ไพั�ฯ จึงได้ทั่บทั่วน้ทิั่ศทั่างข้ององค์กิรัใน้ช�วงรัะหว�างปี 2565 – 2569 โดยดำาเนิ้น้กิารัปร่ับเปล่�ยน้เป้าหมูายและวิส่ยทั่ศ่น์้ 

ข้ององค์กิรัใหมู� เพั่อความูย่�งยืน้และสอดคล้องก่ิบกิารัพั่ฒน้าด้าน้เทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลใน้อน้าคติ โดยกิารั “เป็น้ผู้น้ำาด้าน้ 

สิ�งพัมิูพ์ัปลอดกิารัปลอมูแปลงและดจิทิั่ล่ปริั�น้ติิ�งโซลชู่�น้ภาคร่ัฐ” ซึ�งใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2565 โรังงาน้ไพั�ฯ ได้กิำาหน้ดกิารัวิเครัาะห์ 

แน้วทั่างกิารัจ่ดหาจ่ดซื�อทั่่�ดิน้และศึกิษัาความูเหมูาะสมูข้องสถืาน้ทั่่�ติ่�งโรังพัิมูพ์ัผลิติสิ�งพิัมูพ์ัปลอดกิารัปลอมูแปลงแห�งใหมู�  
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เพั่อเติร่ัยมูความูพัร้ัอมูสำาหร่ับงาน้ผลิติสิ�งพิัมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลงรูัปแบบใหมู� เน่้องจากิโครังกิารัลงทุั่น้เดิมูท่ั่�จะมู่กิารั
ปร่ับปรุังกิิจกิารัและข้ยายกิิจกิารั ณ พัื�น้ทั่่�ติ่�งโรังงาน้เดิมู น้่�น้ อยู�ใกิล้อาคารัโบรัาณสถืาน้และใกิล้ชุมูชน้ทั่่�อาจส�งผลกิรัะทั่บ 

ด้าน้สิ�งแวดล้อมูใน้เรั่องน้ำ�าเส่ยจากิโรังงาน้รั่�วไหลปน้เป้�อน้แหล�งน้ำ�าสาธารัณะ และเรั่องแรังส่�น้สะเทั่ือน้ข้องเครั่องจ่กิรั 
ท่ั่�จะติอ้งเพิั�มูกิำาล่งกิารัผลติิ อก่ิทั่่�งสถืาน้ทั่่�ติ่�งปัจจบุ่น้ยง่มูค่วามูเส่�ยงใน้เรัอ่งกิารัปอ้งก่ิน้อค่คภ่ย่และอทุั่กิภย่ ทั่ำาใหโ้รังงาน้ไพั�ฯ 
ติ้องรัะง่บกิารัปร่ับปรุังกิิจกิารัและข้ยายกิิจกิารั ณ พัื�น้ทั่่�ติ่�งโรังงาน้เดิมู

1.7 ภาวะอุติสาหกิรัรัมูและแนวโน้มูในอนาคติ
 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ ใน้ฐาน้ะหน้่วยงาน้ข้องร่ัฐ ทั่่�ดำาเนิ้น้งาน้ภายใติ้บทั่บาทั่หน้้าท่ั่�ใน้กิารัถื�ายทั่อดน้โยบาย 

ข้องชาติิสู�กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ข้ององค์กิรั โดยยุทั่ธศาสติรั์รัะด่บชาติิใน้ด้าน้ติ�างๆ อาทั่ิ ยุทั่ธศาสติรั์ชาติิ 20 ปี แผน้พั่ฒน้า
เศรัษัฐกิิจและส่งคมูแห�งชาติิ ฉบ่บทั่่� 12 กิารัน้้อมูน้ำาปร่ัชญาเศรัษัฐกิิจพัอเพั่ยงมูาปรัะยุกิติ์ใช้ รัวมูไปถึืง Thailand 4.0, 
Digital Economy และยุทั่ธศาสติร์ักิรัะทั่วงกิารัคล่ง อ่น้เป็น้กิรัอบเป้าหมูายทั่่�ทั่้าทั่ายสำาหร่ับโรังงาน้ไพั�ใน้อน้าคติ กิล�าวคือ 
Thailand 4.0 อน่้เป็น้วิสย่ทั่ศ่น์้เชิงน้โยบายท่ั่�มูุ�งเน้น้้กิารัเปล่�ยน้แปลง จากิเศรัษัฐกิิจแบบเดิมูไปสู�เศรัษัฐกิิจท่ั่�ข่้บเคล่อน้ดว้ย 

น้ว่ติกิรัรัมูโรังงาน้ไพั� จึงต้ิองวางแน้วทั่างกิารัพ่ัฒน้าผลิติภ่ณฑ์์ไปสู�สิน้ค้าเชิง “น้ว่ติกิรัรัมู” มูากิขึ้�น้ พัร้ัอมูสร้ัางกิารัข่้บเคล่อน้
ด้วยเทั่คโน้โลย่ความูคิดสร้ัางสรัรัค์และน้ว่ติกิรัรัมู โดยสร้ัางความูพัร้ัอมูใน้ด้าน้องค์กิรัข้องโรังงาน้ไพั� ให้สามูารัถืก้ิาวไปสู�กิารัเป็น้  
Smart Enterprises ทั่่�มู่ศ่กิยภาพัสูง สามูารัถืสร้ัางบริักิารัทั่่�มู่มููลค�าสูง และพั่ฒน้าแรังงาน้ทั่่�มู่ความูรู้ัและทั่่กิษัะสูงขึ้�น้
  ใน้ข้ณะเด่ยวก่ิน้ Digital Economy ทั่่�เน้้น้กิารัน้ำาเทั่คโน้โลย่มูาใช้เป็น้ช�องทั่างกิารัซื�อข้ายแลกิเปล่�ยน้สิน้ค้า 
หรืัอบริักิารัท่ั่�มู่อยู�เดิมูและกิารัใช้เทั่คโน้โลย่ Digital มูาปรัะยุกิต์ิเพ่ัอให้ได้ปรัะสิทั่ธิภาพัใน้กิารัทั่ำาธุรักิิจติ�างๆ จะเห็น้ได้ว�า  
แน้วน้โยบายด่งกิล�าว จะสร้ัางให้เกิิดกิารัเปล่�ยน้ทั่่�งแน้วคิด กิรัะบวน้ทั่่ศน้์ กิรัะบวน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ และผลิติภ่ณฑ์์ข้องโรังงาน้ไพั�
อย�างหล่กิเล่�ยงไมู�ได้ โดยโรังงาน้ไพั�ฯ จำาเป็น้ต้ิองเติร่ัยมูความูพัร้ัอมูเพ่ัอรัองร่ับกิารัเปล่�ยน้แปลงสู�องค์กิรัอ่น้ทั่่น้สมู่ย 

และสร้ัางสรัรัค์ผลิติภ่ณฑ์์เชิงน้ว่ติกิรัรัมูติ�อไปใน้อน้าคติ
  จากิทั่ิศทั่างน้โยบายด่งกิล�าว โรังงาน้ไพั�ฯ ได้กิำาหน้ดแน้วทั่างกิารัดำาเน้ิน้งาน้ใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2565 – 2569 
ติามูวิสย่ทั่ศ่น้ ์“เปน็้ผูน้้ำาดา้น้สิ�งพัมิูพัป์ลอดกิารัปลอมูแปลงและดจิทิั่ล่ปริั�น้ติิ�งโซลชู่�น้ภาคร่ัฐ” เพัอ่ติอบสน้องติ�อว่ติถืปุรัะสงค์
และภารักิิจหล่กิข้ององค์กิรัใน้กิารัมูุ�งสู�กิารัพั่ฒน้าผลิติภ่ณฑ์์สู�ธุรักิิจ Digital Solution สำาหร่ับส่อสิ�งพัิมูพั์ กิารัยกิบทั่บาทั่
บุคลากิรัใน้องค์กิรัเพั่อรัองร่ับกิารัเปล่�ยน้แปลงทั่างเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ล กิารัศึกิษัาช�องทั่างกิารัพั่ฒน้าธุรักิิจ ฯลฯ ด้วยกิารัน้ำา
รัะบบเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ล มูาสรั้างสรัรัค์ผลิติภ่ณฑ์์ใหมู�ๆ เพั่อกิ้าวสู�ธุรักิิจสิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลงใน้อน้าคติทั่่�ข้ยายติ่ว 
สู�ธุรักิิจ Digital Solution สำาหร่ับส่อสิ�งพัิมูพั์ อ่น้เป็น้กิารัวางรัากิฐาน้ไปสู�กิารัเติิบโติอย�างย่�งยืน้ข้ององค์กิรั
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2. โครังสรั้างกิารับรัิหารัองค์กิรั
 2.1 ผ่งโครังสรั้างองค์กิรัและอ่ติรัากิำลง่รัวมู 144 อ่ติรัา สำหรับ่ปีงบปรัะมูาณ 
2564

 

  

                  

   

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

      

คณะกรรมการโรงงานไพ

ผูอำนวยการโรงงานไพ (1)
นายภูมิจิตต พงษพันธุงาม

รองผูอำนวยการโรงงานไพ (1)
นายกนิษฐ ศิริวัฒน

รักษาการหัวหนาฝายโรงพิมพ (27)
นายกานแกว พวกขุนทด(2)

หัวหนาฝายผลิตไพ (61)
(วาง)(2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน (3)
น.ส.ปราณี วิศาลอนันตกูล หัวหนาฝายฯจนท. ความปลอดภัยโรงงาน (2)

หัวหนาฝายอำนวยการ (41)
นายวิวัฒนชัย ต้ังประกอบกิจ(2)

สวนทรัพยากรบุคคล (4)
นางวิชิตา ศิริวัฒน หัวหนาสวน

สวนบัญชีและการเงิน (6)
นางพนารัตน กระปุกนาค หัวหนาสวน

สวนพัสดุและอาคารสถานท่ี (10)
น.ส.วิมลรัตน บุณโยดม หัวหนาสวน

สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ (5)
นายสมภพ สุขประสงค หัวหนาสวน

สวนแผนงานและกลยุทธ (4)
น.ส.พรพรรณ วิเศษกิจ หัวหนาสวน

สวนบริหารงานกลาง (10)
น.ส.วชิราภรณ เพงบุญ หัวหนาสวน

สวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด (6)
นายศักดิ์ระพี ผองปญญา หัวหนาสวน

สวนผลิตไพปอก (37)
น.ส.จิตรรัตน ชินวร หัวหนาสวน

สวนผลิตไพตัวเล็ก (24)
นายกานแกว พวกขุนทด หัวหนาสวน

สวนผลิตสิ่งพิมพ (18)
นายชัยวัฒน นาวานิช หัวหนาสวน

สวนเตรียมการพิมพ (7)
น.ส.มนตนภา หอมสุวรรณ หัวหนาสวน
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2.2 คณะกิรัรัมูกิารัโรังงานไพั�  (ข้้อมููล ณ ว่น้ทั่่� 30 กิ่น้ยายน้ 2564)

นายปิยกิรั  อภิบาลศรั ่
ปรัะธานกิรัรัมูกิารั 

(ดำรังติำแหน�ง 9 ติ.ค. 2563 – 24 พั.ค. 2564)

อาย ุ51 ปี

กิารัศึกิษา

- เศรัษัฐศาสติรับ่ณฑ์ิติ สาข้าเศรัษัฐศาสติร์ักิารัคล่ง มูหาวิทั่ยาล่ยธรัรัมูศาสติร์ั

- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION สาข้าบริัหารัธุรักิิจ DREXEL UNIVERSIT

กิารัอบรัมู

- หล่กิสูติรั ผู้บริัหารัรัะด่บสูงด้าน้กิารัค้าและกิารัพัาณิชย์ (TEPCoT)  รุั�น้ทั่่� 13 สถืาบ่น้วิทั่ยากิารัค้ากิรัะทั่รัวงพัาน้ิชย์

- หล่กิสูติรั ผู้บริัหารัรัด่บสูงด้าน้วิทั่ยาล่ยพัล่งงาน้ สถืาบ่น้วิทั่ยาล่ยพัล่งงาน้ (วพัน้.) รุั�น้ทั่่� 14

- หล่กิสูติรั หล่กิน้ิติิธรัรัมูเพั่อปรัะชาธิปไติย (น้ธป.) รุั�น้ทั่่� 6 วิทั่ยาล่ยศาลร่ัฐธรัรัมูนู้ญ

- หล่กิสูติรั น้่กิบริัหารังาน้ติำารัวจช่�น้สูง รุั�น้ทั่่� 42 วิทั่ยาล่ยกิารัติำารัวจ

- หล่กิสูติรั น้่กิบริัหารัรัะด่บสูง รุั�น้ทั่่� 6 สำาน้่กิงาน้ กิ.พั.

- หล่กิสูติรั น้่กิบริัหารัรัะด่บสูง รุั�น้ทั่่� 4 กิรัะทั่รัวงกิารัคล่ง

- หล่กิสูติรั กิารัเป็น้ผู้น้ำากิารัเปล่�ยน้แปลง (Change Agent) รุั�น้ทั่่� 1 มูหาวิทั่ยาล่ยธรัรัมูศาสติร์ั

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

- 

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- ทั่่�ปรึักิษัาด้าน้ยุทั่ธศาสติร์ัภาษ่ัสรัรัพัสามูิติ

- รัองอธิบด่ ร่ักิษัากิารัใน้ติำาแหน้่งทั่่�ปรึักิษัาด้าน้ยุทั่ธศาสติร์ัภาษ่ัสรัรัพัสามูิติ

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิติรัวจสอบ ป้องก่ิน้และปรัาบปรัามู

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิงาน้สรัรัพัสามูิติภาคทั่่� 8
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นายณฐ่กิรั  อุเทั่นสุติ
ปรัะธานกิรัรัมูกิารั 

(ดำรังติำแหน�ง 23 กิ.ค 2564)

อายุ 54 ปี

กิารัศึกิษา

- ปริัญญาโทั่ (เศรัษัฐศาสติร์ั) The American University ปรัะเทั่ศสหร่ัฐอเมูริักิา พั.ศ. 2536

- ปริัญญาติร่ั (เศรัษัฐศาสติร์ั) Carleton University ปรัะเทั่ศแคน้าดา พั.ศ. 2534

กิารัอบรัมู

- หล่กิสูติรัวิทั่ยาล่ยป้องก่ิน้รัาชอาณาจ่กิรั (วปอ.)

- หล่กิสูติรักิารับริัหารังาน้ติำารัวจใน้ยุคดิจิทั่่ล

- หล่กิสูติรักิารับริัหารังาน้ยุติิธรัรัมูรัะด่บสูง (ยธส.)

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

- 

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- ทั่่�ปรึักิษัาด้าน้พั่ฒน้ารัะบบควบคุมูทั่างสรัรัพัสามูิติ กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิแผน้ภาษ่ั
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นายวิว่ฒน์  เข้าสกิุล
รัองปรัะธานกิรัรัมูกิารั

อายุ 58 ปี

กิารัศึกิษา

- ปริัญญาโทั่ ร่ัฐศาสติร์ัมูหาบ่ณฑ์ิติ สาข้ากิารับริัหารัจ่ดกิารัสาธารัณะ 
 มูหาวิทั่ยาล่ยธรัรัมูศาสติร์ั

- ปริัญญาโทั่ พั่ฒน้บริัหารัศาสติรัมูหาบ่ณฑ์ิติ สาข้าพั่ฒน้ากิารัเศรัษัฐกิิจ 
 สถืาบ่น้บ่ณฑ์ิติพั่ฒน้บริัหารัศาสติร์ั

- ปริัญญาติร่ั เศรัษัฐศาสติร์ับ่ณฑ์ิติ (เก่ิยรัติิน้ิยมูอ่น้ด่บ 2) สาข้าเศรัษัฐมูิติิ 
 มูหาวิทั่ยาล่ยรัามูคำาแหง

กิารัอบรัมู

- หล่กิสูติรั กิารัเสริัมูสร้ัางพัล่งความูเป็น้ผู้น้ำา รุั�น้ทั่่� 5

- หล่กิสูติรั กิารับริัหารังาน้ติำารัวจช่�น้สูง รุั�น้ทั่่� 45

- หล่กิสูติรั เสริัมูหล่กิสูติรัน้่กิบริัหารัรัะด่บสูง (ส.น้บส.) รุั�น้ทั่่� 3

- หล่กิสูติรั น้่กิบริัหารังาน้คล่ง รุั�น้ทั่่� 2

- หล่กิสูติรั Leading Change for Executive of Excise Department รุั�น้ทั่่� 1

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

- 

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- รัองอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิติรัวจสอบ ป้องก่ิน้และปรัาบปรัามู กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิบริัหารักิารัคล่งและรัายได้

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิงาน้สรัรัพัสามูิติภาคทั่่� 9
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นางสิรัิพัรั  ธนนน่ทั่นสกิุล
รัองปรัะธานกิรัรัมูกิารั 

(ดำรังติำแหน�ง 15 มู.ค. 2563 – 22 กิ.ค. 2564)

อายุ 58 ปี

กิารัศึกิษา

- ปริัญญาโทั่ พั่ฒน้บริัหารัศาสติรั มูหาบ่ณฑ์ิติทั่างพั่ฒน้าส่งคมู สถืาบ่น้บ่ณฑ์ิติพั่ฒน้บริัหารัศาสติร์ั

- ปริัญญาติร่ั ร่ัฐศาสติรับ่ณฑ์ิติ มูหาวิทั่ยาล่ยเช่ยงใหมู�

กิารัอบรัมู

- หล่กิสูติรั ปรัะกิาศน้่ยบ่ติรัช่�น้สูงกิารับริัหารังาน้ภาคร่ัฐและกิฎหมูายมูหาชน้ รุั�น้ทั่่� 13 
 สถืาบ่น้พัรัะปกิเกิล้า

- หล่กิสูติรั เสริัมูหล่กิสูติรัน้่กิบริัหารัรัะด่บสูง (ส.น้บส) รุั�น้ทั่่� 8 สำาน้่กิงาน้ กิ.พั.

- หล่กิสูติรั กิารัป้องก่ิน้รัาชอาณาจ่กิรั รุั�น้ทั่่� 60 (วปอ.60) วิทั่ยาล่ยป้องก่ิน้รัาชอาณาจ่กิรั สถืาบ่น้ป้องก่ิน้ปรัะเทั่ศ

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

- 

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- รัองอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิบริัหารัทั่ร่ัพัยากิรับุคคล (อำาน้วยกิารัสูง)
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นายอ่ครัุติมู์  สนธยานนทั่์
รัองปรัะธานกิรัรัมูกิารั

อายุ 56 ปี 

กิารัศึกิษา
- 2530 บริัหารัธุรักิิจบ่ณฑ์ิติ มูหาวิทั่ยาล่ยหอกิารัค้าไทั่ย
- 2550 น้ิติิศาสติร์ับ่ณฑ์ิติ มูหาวิทั่ยาล่ยสุโข้ทั่่ยธรัรัมูาธิรัาช
- 2534 M.B.A. Marketing NORTHROP UNIVERSITY ปรัะเทั่ศสหร่ัฐอเมูริักิา

กิารัอบรัมู
- 2547 กิารับริัหารัเศรัษัฐกิิจ – กิารัคล่ง สำาหร่ับผู้บริัหารัรัะด่บกิลาง 
- 2549 กิฎหมูายปกิครัองเทั่่�เก่ิ�ยวข้้องก่ิบกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ข้องข้้ารัาชกิารักิรัมูสรัรัพัสามูิติ
- 2550 ปักิธงช่ยข้องกิรัมูสรัรัพัสามูิติ (Flag Ship for Excise Department Seminar)
- 2551 กิารัเป็น้ผู้น้ำากิารัเปล่�ยน้แปลง (Change Agent) รุั�น้ทั่่� 1
- 2556 น้่กิปกิครัองรัะด่บสูง รุั�น้ทั่่� 61
- 2559 ส่มูมูน้ามูาติรักิารัป้องก่ิน้และปรัาบปรัามูกิารักิรัะทั่ำาผิดเก่ิ�ยวก่ิบป่โติรัเล่ยมูข้องหน้่วยงาน้ทั่่�เก่ิ�ยวข้้อง
- 2561 กิารับริัหารังาน้ยุติิธรัรัมู (ยธส.) รุั�น้ทั่่� 10
- 2562 โครังกิารัพ่ัฒน้าศก่ิยภาพัผูบ้ริัหารัรัะดบ่สูงเพ่ัอรัองร่ับกิารัปร่ับสมูดุลและกิารัพ่ัฒน้ารัะบบบริัหารัจด่กิารัภาคร่ัฐ (ปพัรั)
- 2563 กิารัป้องก่ิน้รัาชกิารัอาณาจ่กิรั (วปอ.) รุั�น้ทั่่� 63
- 2565 Director Certification Program (DCP) รุั�น้ทั่่� 321/2022

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่
- รัองอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
- ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารับริัหารักิิจกิารัข้ององค์กิารัสุรัา กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่
- เลข้านุ้กิารักิรัมู สำาน้่กิงาน้เลข้านุ้กิารักิรัมู กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
- สรัรัพัสามูิติพัื�น้ทั่่� สำาน้่กิงาน้สรัรัพัสามูิติพัื�น้ทั่่�รัาชบุร่ั
- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิงาน้สรัรัพัสามูิติภาค สำาน้่กิงาน้สรัรัพัสามูิติภาคทั่่� 10 กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิบริัหารักิารัคล่งและรัายได้ สำาน้่กิบริัหารักิารัคล่งและรัายได้ กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
- รัองอธิบด่ กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
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นางจิติิธาดา  ธนะโสภณ
รัองปรัะธานกิรัรัมูกิารั 

(ดำรังติำแหน�ง 23 กิ.ค 2564)

อายุ 58 ปี

กิารัศึกิษา

- ปริัญญาโทั่ น้ิติิศาสติรัมูหาบ่ณฑ์ิติ

- ปริัญญาติร่ั น้ิติิศาสติรับ่ณฑ์ิติ

กิารัอบรัมู

- โครังกิารัส่มูมูน้ากิารัถื�ายรัะด่บองค์กิรัสู�กิารัปฏิิบ่ติิและกิารับริัหารัความูเส่�ยงกิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- โครังกิารัส่มูมูน้าผู้บริัหารัรัะด่บสูงเพั่อกิำาหน้ดแน้วทั่างกิารัจ่ดเก็ิบภาษ่ัและปรัาบปรัามู

- โครังกิารัส่มูมูน้าผู้บริัหารัรัะด่บสูงกิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- โครังกิารัพั่ฒน้าศ่กิยภาพัผู้บริัหารัรัะด่บสูงเพั่องรัองร่ับกิารัปร่ับสมูดุลและกิารัพั่ฒน้ารัะบบบริัหารัจ่ดกิารัภาคร่ัฐ 
(ปพัรั) รุั�น้ทั่่� 2/2562 มููลน้ิธิสถืาบ่น้วิจ่ยน้โยบายเศรัษัฐกิิจกิารัคล่ง

- โครังกิารัส่มูมูน้ามูาติรักิารัป้องก่ิน้และปรัาบปรัามูกิารักิรัะทั่ำาผิดเก่ิ�ยวก่ิบป่โติรัเล่ยมูข้องหน้่วยงาน้ทั่่�เก่ิ�ยวข้้อง

- โครังกิารัปร่ับปรุังพั่ฒน้ารัะบบสารัสน้เทั่ศหล่กิด้าน้กิารัจ่ดเก็ิบภาษ่ัเพั่อรัองร่ับพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิภาษ่ัสรัรัพัสามูิติ พั.ศ. 
2560 รัะยะทั่่� 1 หล่กิสูติรั ผู้ใช้งาน้สำาหร่ับผู้บริัหารั

- โครังกิารัส่มูมูน้าพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิภาษ่ัสรัรัพัสามูิติ พั.ศ. 2560 สำาหร่ับผู้บริัหารั กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- โครังกิารัส่มูมูน้าเชิงปฏิิบ่ติิกิารั หล่กิสูติรักิารัทั่บทั่วน้และจ่ดทั่ำาแผน้ยุทั่ธศาสติร์ัองค์กิรัเช่อมูโยงแผน้ยุทั่ธศาสติร์ัชาติิ 
รุั�น้ทั่่� 1 บริัษ่ัทั่ พั่ค เทั่รัน้น้ิ�ง แอน้ด์ ด่เวลลอปเมูน้ทั่์ จำาก่ิด

- โครังกิารัส่มูมูน้าเติร่ัยมูความูพัร้ัอมูพัรัะรัาชบ่ญญ่ติิภาษ่ัสรัรัพัสามูิติ พั.ศ. 2560 สำาหร่ับผู้บริัหารั

- โครังกิารัส่มูมูน้าผู้บริัหารัรัะด่บสูงเพั่อกิารับูรัณากิารัเชิงยุทั่ธศาสติร์ั

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบ่น

- 

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- รัองอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

- ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิมูาติรัฐาน้และพั่ฒน้ากิารัจ่ดเก็ิบภาษ่ั 1
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นางสาววิลาวรัรัณ  พัยาน้อย
กิรัรัมูกิารัผู้แทั่นกิรัะทั่รัวงกิารัคลง่

อายุ 55 ปี

กิารัศึกิษา

- ปริัญญาโทั่ บริัหารัธุรักิิจมูหาบ่ณฑ์ิติ (วิทั่ยากิารัจ่ดกิารั) มูหาวิทั่ยาล่ยสุโข้ทั่่ยธรัรัมูาธิรัาช

- ปริัญญาติร่ั บริัหารัธุรักิิจบ่ณฑ์ิติ (กิารับ่ญช่) วิทั่ยาล่ยเทั่คโน้โลย่และอาช่วศึกิษัา วิทั่ยาเข้ติภาคติะว่น้ออกิเฉ่ยงเหน้ือ

กิารัอบรัมู

- หล่กิสูติรั กิารัเสริัมูสร้ัางพัล่งความูเป็น้ผู้น้ำา (Enhancing Leadership Presence) รุั�น้ทั่่� 4 (2561)

- หล่กิสูติรั น้่กิบริัหารัรัะด่บสูง “ผู้น้ำาทั่่�มู่วิส่ยทั่่ศน้์และคุณธรัรัมู” (น้บส.) รุั�น้ 87 (2561)

- หล่กิสูติรั พั่ฒน้าน้่กิบริัหารั (Executive Development Program : EPD) (2556)

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

- 

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- รัองอธิบด่ กิรัมูบ่ญช่กิลาง

- ผู้อำาน้วยกิารัสถืาบ่น้พั่ฒน้าบุคลากิรัด้าน้กิารัคล่งและบ่ญช่ภาคร่ัฐ

- คล่งจ่งหว่ดอ�างทั่อง
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นางสาวไพัลินรัต่ิน์  สุพัรัรัณรัต่ิน์
กิรัรัมูกิารั

อายุ 57 ปี

กิารัศึกิษา

- Master of Science (Mathematics) ,Southern University, USA

- Master of Public and Private Management สถืาบ่น้บ่ณฑ์ิติพั่ฒน้บริัหารัศาสติร์ั

- วิทั่ยาศาสติรับ่ณฑ์ิติ (ฟ่สิกิส์) มูหาวิทั่ยาล่ยรัามูคำาแหง 

กิารัอบรัมู

- แน้วปฏิิบ่ติิทั่่�ด่เพั่อกิารัพั่ฒน้ารัะบบธรัรัมูาภิบาลข้ององค์กิรั บริัษ่ัทั่ ทั่ริัส คอร์ัปอเรัช่�น้ จำาก่ิด

- บทั่บาทั่ร่ัฐวิสาหกิิจก่ิบมูาติรัฐาน้กิารัแสดงความูร่ับผิดชอบติ�อส่งคมูและสิ�งแวดล้อมู บริัษ่ัทั่ ทั่รัิส คอร์ัปอเรัช่�น้ จำาก่ิด

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

- กิรัรัมูกิารัผู้จ่ดกิารั บริัษ่ัทั่ บ้าน้ทั่่วร์ั จำาก่ิด

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- 
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นายอนุรัก่ิษ์  นิยมูเวช
กิรัรัมูกิารั

อายุ 57 ปี

กิารัศึกิษา

- ปริัญญาติร่ั คณะน้ิติิศาสติร์ั จุฬาลงกิารัณ์มูหาวิทั่ยาล่ย (เก่ิยรัติิน้ิยมูอ่น้ด่บหน้ึ�ง เหร่ัยญทั่อง พั.ศ. 2530)

- ปริัญาติร่ั บริัหารัธุรักิิจ (กิารัเงิน้กิารัธน้าคารั) มูหาวิทั่ยาล่ยสุโข้ทั่่ยธรัรัมูธิรัาช พั.ศ. 2541

- เน้ติิบ่ณฑ์ิติไทั่ย สำาน้่กิอบรัมูศึกิษัากิฏิหมูายแห�งเน้ติิบ่ณฑ์ิติยสภา พั.ศ. 2531

- ปริัญญาโทั่ทั่างกิฏิหมูาย (กิฎหมูายธุรักิิจ) มูหาวิทั่ยาล่ยฮาร์ัวาร์ัด สหร่ัฐอเมูริักิา พั.ศ. 2533

- ปริัญญาโทั่ ทั่างบริัหารัธุรักิิจ มูหาวิทั่ยาล่ยเกิษัติรัศาสติร์ั พั.ศ. 2538

- ปริัญญาโทั่ ทั่างบริัหารัธุรักิิจ จากิศศิน้ทั่ร์ั จุฬาลงกิรัณ์มูหาวิทั่ยาล่ย พั.ศ. 2542

กิารัอบรัมู
- หล่กิสูติรั ผู้บริัหารัรัะด่บสูง (วติทั่.) รุั�น้ทั่่� 7 พั.ศ. 2551 สถืาน้บ่น้วิทั่ยากิารัติลาดทัุ่น้
- หล่กิสูติรั วิทั่ยาล่ยป้องก่ิน้รัาชอาณาจ่กิรั (วปอ.) รุั�น้ทั่่� 55 พั.ศ. 2555 วิทั่ยาล่ยป้องก่ิน้รัาชอาณาจ่กิรั 
 สถืาบ่น้วิชากิารัป้องก่ิน้ปรัะเทั่ศ
- หล่กิสูติรั ผู้บริัหารักิรัะบวน้กิารัยุติิธรัรัมูรัะด่บสูง (บยส.) รุั�น้ทั่่� 18 พั.ศ. 2557 วิทั่ยาล่ยกิารัยุติิธรัรัมู 
 สำาน้่กิงาน้ศาลยุติิธรัรัมู
- หล่กิสูติรั กิารัพั่ฒน้ากิารัเมูืองและกิารัเลือกิติ่�งรัะด่บสูง (พัติส.) รุั�น้ทั่่� 7 พั.ศ.2559 สถืาบ่น้พั่ฒน้ากิารัเมูือง
 และกิารัเลือกิติ่�ง สำาน้่กิงาน้คณะกิรัรัมูกิารักิารัเลือกิติ่�ง

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

- กิรัรัมูกิารัผู้จ่ดกิารั บริัษ่ัทั่ กิฏิหมูายธุรักิิจอนุ้ร่ักิษ์ั จำาก่ิด

ปรัะสบกิารัณท์ั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่

- 
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นายวรักิฤติ  จารัุวงศ์ภค่
กิรัรัมูกิารั

อายุ 60 ปี

กิารัศึกิษา

 - ปร่ัชญาดุษัฏิ่บ่ณฑ์ิติกิิติติิมูศ่กิดิ� สาข้าวิชาบริัหารัธุรักิิจ มูหาวิทั่ยาล่ยเวสเทั่ิร์ัน้

 - บริัหารัธุรักิิจมูหาบ่ณฑ์ิติ สถืาบ่น้บ่ณฑ์ิฒพั่ฒน้บริัหารัศาสติร์ั

 - เศรัษัฐศาสติร์ับ่ณฑ์ิติ มูหาวิทั่ยาล่ยเช่ยงใหมู�

กิารัอบรัมู

 - Directors Certification Program (DCP 179/2013) สมูาคมูส�งเสริัมูสถืาบ่น้กิรัรัมูกิารับริัษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)

 - Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมูาคมูส�งเสริัมูสถืาบ่น้กิรัรัมูกิารับริัษ่ัทั่ไทั่ย (IOD)

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

 - รัองกิรัรัมูกิารัผู้จ่ดกิารัใหญ� ปรัะธาน้สายปฏิิบ่ติิกิารั ธน้าคารัเก่ิยรัติิน้าคิน้ จำาก่ิด (มูหาชน้)

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่
 - ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั บริัษ่ัทั่ ซ่ เอ็มู ไอ ซ่ ดิเวลล็อปเมูน้ทั่์ จำาก่ิด
 - ผู้ช�วยกิรัรัมูกิารัผู้จ่ดกิารัใหญ� ธน้าคารักิรุังศร่ัอยุธยา (มูหาชมู)
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นายวิรัต่ิน์  กิิติิพัิพัฒ่น์
กิรัรัมูกิารั

อายุ 64 ปี

กิารัศึกิษา

 - ปริัญญาติร่ั วิศวกิรัรัมู สาข้าเคร่ัองกิล มูหาวิทั่ยาล่ยสงข้ลาน้คริัน้ทั่ร์ั

กิารัอบรัมู

 - หล่กิสูติรั มูิน้ิเอ็มูบ่เอ คณะบริัหารัธุรักิิจ มูหาวิทั่ยาล่ยเกิษัติรัศาสติร์ั

 - หล่กิสูติรั ธรัรัมูาภิบาลข้องผู้บริัหารัรัะด่บกิลาง สถืาบ่น้พัรัะปกิเกิล้า

 - หล่กิสูติรั 8th SEACEN Advanced Leadership Course, SEACEN Research and Training Centre

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

 - 

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่
 - ผู้อำาน้วยกิารัอาวุโส โรังพัิมูพั์ธน้บ่ติรั
 - ผู้อำาน้วยกิารั สำาน้่กิพั่ฒน้าและสน้่บสนุ้น้กิารัผลิติ โรังพัิมูพั์ธน้บ่ติรั
 - ผู้จ่ดกิารัส�วน้ ส�วน้วิศวกิรัรัมูเทั่คน้ิค โรังพัิมูพั์ธน้บ่ติรั
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นายภูมูิจิติต์ิ  พังษ์พัน่ธ์ุงามู
กิรัรัมูกิารัและเลข้านุกิารั

อายุ 54 ปี

กิารัศึกิษา
 - ปร่ัชญาดุษัฎ่บ่ณฑ์ิติ สาข้าร่ัฐปรัะศาสน้ศาสติร์ั (ปริัญญาเอกิ) วิทั่ยาล่ยกิารัจ่ดกิารั มูหาวิทั่ยาล่ยทั่่กิษิัณ
 - บริัหารัธุรักิิจ มูหาบ่ณฑ์ิติ สาข้ากิารัจ่ดกิารัโลจิสติิกิส์ มูหาวิทั่ยาล่ยรัาชภ่ฎสวน้สุน้่น้ทั่า
 - มูหาวิทั่ยาล่ยศิลปากิรั คณะโบรัาณคด่ (ภาคภาษัาติ�างปรัะเทั่ศ หล่กิสูติรัมู่คคุเทั่ศกิ์)
 - West Coast University, Los Angeles, California USA (MBA)
 - University Extension, University of California, Los Angeles (UCLA) Westwood, California USA Post  
  Secondary Studies in the Profession (Professional in Computer graphic)
 - มูหาวิทั่ยาล่ยกิรุังเทั่พั ปริัญญาติร่ั คณะน้ิเทั่ศศาสติร์ั เอกิโฆษัณา – ปรัะชาส่มูพั่น้ธ์

กิารัอบรัมู

 - หล่กิสูติรัผู้บริัหารัรัะด่บสูง สถืาบ่น้วิทั่ยากิารัติลาดทัุ่น้

 - หล่กิสูติรัผู้บริัหารัรัะด่บสูง ด้าน้กิารับริัหารังาน้พั่ฒน้าเมูือง (มูหาน้ครั 4) วิทั่ยาล่ยพั่ฒน้ามูหาน้ครั มูหาวิทั่ยาล่ยน้วมูิ
น้ทั่รัาธิรัาช

 - สถืาบ่น้พั่ฒน้ากิารัเมูือง และกิารัเลือกิติ่�ง หล่กิสูติรักิารัพั่ฒน้ากิารัเมูือง และกิารัเลือกิติ่�งรัะด่บสูง (พัติส.5)

 - Leadership Succession Program (LSP) มููลน้ิธิสถืาบ่น้วิจ่ย และพั่ฒน้าองค์กิรัภาคร่ัฐ (IRDP)

 - สถืาบ่น้พัรัะปกิเกิล้า หล่กิสูติรักิารัเมูืองกิารัปกิครัองใน้รัะบอบปรัะชาธิปไติย สำาหร่ับน้่กิบริัหารัรัะด่บสูง (ป.ป.รั.16)

 - ITBS : International Transportation and Business School

ติำแหน�งงานอื�นในปัจจุบน่

 - ผู้อำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

ปรัะสบกิารัณ์ทั่ำงานในรัะยะ 5 ปีย้อนหลง่
 - ผู้อำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
 - รัองผู้อำาน้วยกิารั รัะด่บ 10 (ด้าน้ธุรักิิจ) องค์กิารัสะพัาน้ปลา กิรัะทั่รัวงเกิษัติรัและสหกิรัณ์
 - ร่ักิษัากิารัผู้อำาน้วยกิารั องค์กิารัสะพัาน้ปลา กิรัะทั่รัวงเกิษัติรัและสหกิรัณ์
 - อาจารัย์พัิเศษั ปริัญญาโทั่ มูหาวิทั่ยาล่ยศร่ัปทัุ่มู
 - ทั่่�ปรึักิษัาปรัะจำาคณะกิรัรัมูาธิกิารักิารัติำารัวจ สภาผู้แทั่น้รัาษัฎรั
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1. นายภูมูิจิติต์ิ พังษ์พัน่ธ์ุงามู (ผู้อำนวยกิารัโรังงานไพั�)

2. นายกินิษฐ์  ศิรัิว่ฒน์ (รัองผู้อำนวยกิารัโรังงานไพั�)

3. นายวิว่ฒน์ช่ย ติ�่งปรัะกิอบกิิจ (ห่วหน้าฝ่่ายอำนวยกิารั)

4. นางสาวปรัาณ่ วิศาลอน่นติกิูล (ห่วหน้าฝ่่ายติรัวจสอบภายใน)

5. นายกิ้านแกิ้ว พัวกิขุ้นทั่ด (ห่วหน้าส�วนผลิติไพั�ติ่วเล็กิ)

   (รัก่ิษากิารัในติำแหน�งหว่หน้าฝ่่ายโรังพัิมูพั์)

 2.3 คณะผู้บรัิหารัโรังงานไพั�
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3. โครังสรั้างเงินทัุ่น

 3.1 ทัุ่นและโครังสรั้างผู้ถืือหุ้นข้องรั่ฐวิสาหกิิจ

 โรังงาน้ไพั�เป่ดทั่ำากิารัติ่�งแติ�ว่น้ทั่่� 1 กิรักิฎาคมู พั.ศ. 2482 โดยใช้เงิน้งบปรัะมูาณปร่ับปรุังภาษ่ัอากิรัพัิเศษั 
(เงิน้ค�าขุ้ดคลองสรัรัพัสามูิติ จ่งหว่ดสมูุทั่รัปรัากิารั) เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 73,794.23 บาทั่ หล่งจากิน้่�น้กิรัะทั่รัวงกิารัคล่งได้จ�าย
เงิน้ทัุ่น้ค�าทั่ำาไพั�คร่ั�งแรักิ จำาน้วน้ 80,000 บาทั่ เมู่อว่น้ทั่่� 13 กิรักิฎาคมู พั.ศ. 2482

 กิรัมูสรัรัพัสามูิติได้พัิจารัณาเห็น้ว�าเงิน้ทัุ่น้ค�าทั่ำาไพั�จำาน้วน้ 80,000 บาทั่ ทั่่�กิรัะทั่รัวงได้อนุ้มู่ติิไมู�พัอทั่่�ติ้องใช ้

หมุูน้เว่ยน้ใน้กิารัดำาเนิ้น้กิิจกิารัจึงได้ข้อเงิน้ทั่นุ้เพัิ�มูเติมิูอก่ิ เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 100,000 บาทั่ ทั่่�งน้่�คณะร่ัฐมูน้ติร่ัได้อน้มุูต่ิเิพัิ�มูทั่นุ้
ค�าทั่ำาไพั�ติามูคำาข้อเมูอ่ว่น้ทั่่� 22 พัฤศจกิิายน้ พั.ศ. 2482 รัวมูเปน็้เงนิ้ทั่นุ้ค�าทั่ำาไพั�จากิทั่่�คณะรัฐ่มูน้ติร่ัอน้มุูต่ิ ิและเงนิ้ปรับ่ปรังุ
ภาษ่ัอากิรัพัิเศษัข้องจ่งหว่ดสมูุทั่รัปรัากิารัทั่่�ย่งมูิได้น้ำาส�งคืน้เป็น้เงิน้ทัุ่น้ค�าทั่ำาไพั�ทั่่�งสิ�น้ เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 253,794.23 บาทั่

 3.2 หน่�เงินกิู้ข้องรัฐ่วิสาหกิิจ

 โรังงาน้ไพั�ไมู�มู่หน้่�เงิน้กู้ิ

 3.3 เงินงบปรัะมูาณทั่่�ได้รั่บและกิารัจ�ายเงินนำส�งรัฐ่

 เงิน้งบปรัะมูาณท่ั่�ได้ร่ับข้องโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ น้่�น้มูิได้เป็น้กิารัข้ออนุ้มู่ติิเงิน้งบปรัะมูาณจากิส�วน้กิลาง  
โดยเปน็้กิารัจด่สรัรัเงนิ้งบปรัะมูาณทั่่�มูอ่ยู�ข้องโรังงาน้ไพั�เอง ทั่่�งน้่�งบปรัะมูาณและงบลงทั่นุ้ปรัะจำาปีจะติอ้งไดร่้ับกิารัเหน็้ชอบ 

จากิสำาน้่กิงาน้สภาพั่ฒน้ากิารัเศรัษัฐกิิจและส่งคมูแห�งชาติิ   ใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ  
ได้ร่ับอนุ้มูต่ิงิบลงทั่นุ้จำาน้วน้เงิน้ 152.361 ลา้น้บาทั่ (รัวมูสำารัองรัาคาและสำารัองกิรัณจ่ำาเปน็้เรั�งด�วน้) มูบ่างรัายกิารัไมู�สามูารัถื
ดำาเนิ้น้กิารัได้ใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 จงึข้อผูกิพ่ัน้กิารัเบิกิจ�ายไปใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2565  จำาน้วน้  88.000 ลา้น้บาทั่

 สำาหร่ับผลกิารัดำาเน้นิ้งาน้ปงีบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูติิ จ�ายเงนิ้น้ำาส�งรัฐ่เปน็้จำาน้วน้ 98.972 
ล้าน้บาทั่ ติามูผลกิำาไรัทั่่�ดำาเน้ิน้งาน้ได้ใน้ปีงบปรัะมูาณ
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4. กิารัลงทัุ่นทั่่�สำคญ่ในปัจจุบน่และอนาคติ

 4.1 แผนงานและโครังกิารัติ�างๆ ในปีงบปรัะมูาณ 2564

  กิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้องโรังงาน้ไพั�ติามูแผน้ปฏิิบ่ติิงาน้องค์กิรั ปรัะจำาปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 ปรัะกิอบด้วย  
3 โครังกิารัทั่่�สำาค่ญ ได้แกิ�

 1) โครังกิารัพัฒ่นากิารัติลาดเพัื�อสรั้างภาพัลก่ิษณ์ธุรักิิจ (Business Rebranding) 

 สำาหร่ับโครังกิารัพ่ัฒน้ากิารัติลาดเพ่ัอสร้ัางภาพัล่กิษัณ์ (Rebranding) เป็น้องค์กิรัจ่ดทั่ำาสิ�งพิัมูพั์ และ Digital  
Solution ให้สอดคล้องก่ิบเป้าหมูายทั่างธุรักิิจ เพ่ัอส่อถึืงภาพัล่กิษัณ์ท่ั่�สะท้ั่อน้ให้เห็น้จุดเด�น้ข้ององค์กิรัท่ั่�จะส่อสารั 
ถืึงบุคลิกิภาพั รัูปแบบเฉพัาะเจาะจง ส�งผลถืึงกิารักิำาหน้ดภาพัล่กิษัณ์ข้องธุรักิิจสู�ผลิติภ่ณฑ์์สิน้ค้า หรัือบรัิกิารัท่ั่�มู่คุณภาพัด่ 

น้่าเช่อถืือ ทั่่น้สมู่ย โดดเด�น้ แน้วคิดรูัปแบบกิลยุทั่ธ์กิารัพั่ฒน้าอ่ติล่กิษัณ์ข้องแบรัน้ด์ธุรักิิจ จึงเป็น้กิารัวางติำาแหน่้ง  
กิารัสร้ัางความูแติกิติ�าง จึงมู่ความูสำาค่ญสำาหร่ับกิารัสร้ัางความูช่ดเจน้ใน้บุคลิกิข้องแบรัน้ด์ทั่่�เหมูาะสมูใน้ปรัะเทั่ศไทั่ย 4.0 
ยุคแห�งรัะบบเศรัษัฐกิิจและส่งคมูทั่่�เช่อมูโยงด้วยรัะบบเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ล ด้วยความูมู่�น้คง มู่�งค่�ง ย่�งยืน้

 โดยรัูปแบบกิารัดำาเนิ้น้โครังกิารัติามูแผน้รัะยะทั่่� 1 ใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 เป็น้กิารัเติร่ัยมูเครั่องมูือพืั�น้ฐาน้ 

ทั่างด้าน้กิารัติลาด เพ่ัอใช้เป็น้เคร่ัองมืูอหรืัอช�องทั่างกิารัเผยแพัรั�ข้้อมูลูข้�าวสารัท่ั่�เก่ิ�ยวก่ิบข้้อมูลูองค์กิรั ผลิติภณ่ฑ์ ์และกิารัใหบ้ริักิารั 
ผ�าน้ส่อติ�างๆ ท่ั่�งช�องทั่าง Online และ Offline เช�น้ นิ้ทั่รัรัศกิารั เว็บไซติ์ เฟสบุ�ค เป็น้ติ้น้ โดยเป็น้กิารัเน้้น้กิารัให้ข้้อมููล 

และส่อสารัก่ิบลูกิค้าเป็น้หล่กิ รัวมูถึืงกิารัออกิแบบและจ่ดทั่ำาเว็บไซติ์ใหมู� ให้เป็น้ไปติามูมูาติรัฐาน้เว็บไซติ์ภาครั่ฐ เวอรั์ช่�น้ 2.0 
กิารัออกิแบบอต่ิลก่ิษัณ์องค์กิรั ไมู�ว�าจะเป็น้โลโก้ิ มูาสคอส กิาร์ัตูิน้แทั่น้ความูรู้ัสึกิ หรืัอ ชุดยนิู้ฟอร์ัมู เป็น้ต้ิน้ ซึ�งมูผ่ลกิารัดำาเนิ้น้งาน้
เป็น้ไปติามูเป้าหมูายท่ั่�กิำาหน้ดไว้

  2) โครังกิารักิารัเพัิ�มูปรัะสทิั่ธิภาพัและยกิรัะดบ่ความูสามูารัถื ข้อง สถืาปัติยกิรัรัมู
องค์กิรั (Enterprise Architecture Governance & Development: EA)

 สถืาปัติยกิรัรัมูองค์กิรั (Enterprise Architecture: EA) เป็น้เสมูือน้พิัมูพ์ัเข่้ยวข้ององค์กิรัใน้กิารัวางรัากิฐาน้
โครังสรัา้งพืั�น้ฐาน้ดา้น้เทั่คโน้โลยด่จิิทั่ล่ข้ององคก์ิรัใหมู้ค่วามูเหมูาะสมู ซึ�งสามูารัถืน้ำามูาช�วยใน้กิารัสน้บ่สน้นุ้กิารัดำาเนิ้น้งาน้
ข้ององค์กิรัให้บรัรัลุว่ติถุืปรัะสงค์และเป้าหมูายทั่างธุรักิิจ (Business Objective) ติามูทั่่�องค์กิรักิำาหน้ด โดยมู่องค์ปรัะกิอบ 

ทั่่�สำาค่ญ ได้แกิ� สถืาปัติยกิรัรัมูด้าน้ธุรักิิจ (Business Architecture) สถืาปัติยกิรัรัมูด้าน้ข้้อมููล (Data/Information 
Architecture) สถืาปตัิยกิรัรัมูดา้น้แอปพัลเิคช่น้ (Application Architecture) สถืาปตัิยกิรัรัมูดา้น้เทั่คโน้โลย ่(Technology 
/Infrastructure Architecture) และสถืาปัติยกิรัรัมูด้าน้ความูมู่�น้คงปลอดภ่ย (Security Architecture)
 กิารัจด่ทั่ำาสถืาปัติยกิรัรัมูองค์กิรัจงึเป็น้กิลไกิสำาคญ่ใน้กิารัข่้บเคล่อน้องค์กิรัใน้ทุั่กิกิิจกิรัรัมู และกิรัะบวน้งาน้ทั่างธุรักิิจ
ให้สามูารัถืทั่ำางาน้รั�วมูก่ิน้ได้อย�างเป็น้รัะบบ ปรัาศจากิกิารัทั่ำางาน้ทั่่�ซำ�าซ้อน้ และกิ�อให้เกิิดกิารัลงทัุ่น้ทั่่�คุ้มูค�า (Cost Saving) 
โดยจะเห็น้ได้ว�าสำาน้่กิงาน้คณะกิรัรัมูกิารัน้โยบายรั่ฐวิสาหกิิจ (สครั.) ใน้ฐาน้ะหน้่วยงาน้กิำาก่ิบดูแลรั่ฐวิสาหกิิจได้ติรัะหน้่กิ 
และเล็งเห็น้ถึืงความูสำาค่ญด่งกิล�าว จึงได้กิำาหน้ดให้ร่ัฐวิสาหกิิจทัุ่กิแห�งติ้องดำาเน้ิน้กิารัวิเครัาะห์และจ่ดทั่ำาสถืาปัติยกิรัรัมู
องค์กิรั เพ่ัอมูุ�งเน้้น้กิารัน้ำาเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลมูาปร่ับใช้ก่ิบทุั่กิส�วน้ข้ององค์กิรั (Digital Transformation) และทุั่กิส�วน้ 

ข้องธรุักิิจทั่่�งใน้ส�วน้ข้องกิรัะบวน้กิารัทั่ำางาน้ กิารัสร้ัางสรัรัค์ผลติิภณ่ฑ์ ์กิารัติลาด ว่ฒน้ธรัรัมูองค์กิรั และกิารักิำาหน้ดเป้าหมูาย 

กิารัเติิบโติใน้อน้าคติ โดยแสดงให้เห็น้ภาพัใน้ปัจจุบ่น้กิ�อน้น้ำาเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลมูาปรั่บใช้ก่ิบทัุ่กิส�วน้ข้ององค์กิรั (As is)  
และภาพัใน้อน้าคติใน้กิารัน้ำาเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลมูาปร่ับใช้ก่ิบทัุ่กิส�วน้ข้ององค์กิรั (To be)

 ท่ั่�งน่้� เน่้องจากิโรังงาน้ไพั�ฯ ได้กิำาหน้ดวิส่ยท่ั่ศน์้ใน้กิารัเป็น้ผู้น้ำาด้าน้สิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลง และดิจิท่ั่ลปรัิ�น้ติิ�ง  
โซลชู่�น้ (Digital Printing Solution) ภาครัฐ่ กิารัดำาเน้นิ้งาน้ข้ององคก์ิรัเพัอ่ติอบสน้องวสิย่ทั่ศ่น้ด์ง่กิล�าวน้่�น้ กิารัวางรัากิฐาน้
ข้องสถืาปัติยกิรัรัมูองค์กิรัอย�างเป็น้รัะบบ เพั่อปรัะยุกิต์ิเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลใน้กิารัข่้บเคล่อน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ใน้ทัุ่กิภาคส�วน้ 

ข้องธุรักิิจอย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั มู่ความูคุ้มูค�าใน้กิารัลงทัุ่น้ และสอดคล้องก่ิบหล่กิเกิณฑ์์ทั่่� สครั. กิำาหน้ด
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 ดง่น้่�น้ โรังงาน้ไพั�ฯ จงึเห็น้ความูสำาคญ่ใน้กิารัดำาเน้นิ้กิารัจด่ทั่ำาโครังกิารัเพิั�มูปรัะสทิั่ธภิาพัและยกิรัะดบ่ความูสามูารัถื
ข้องสถืาปัติยกิรัรัมูองค์กิรั(Enterprise Architecture Governance & Development: EA) เพั่อให้ได้สถืาปัติยกิรัรัมูองค์กิรั
ข้องโรังงาน้ไพั�ฯ ทั่่�เป็น้มูาติรัฐาน้สากิล และเป็น้พัื�น้ฐาน้ใน้กิารัพัฒ่น้าโรังงาน้ไพั�ฯ ให้เป็น้ผูน้้ำาด้าน้สิ�งพัมิูพ์ัปลอดกิารัปลอมูแปลง 
และดิจิทั่่ลปริั�น้ติิ�ง โซลูช่�น้ ภาคร่ัฐ ได้อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพัติ�อไป

 3) โครังกิารัจ้างทั่่�ปรัึกิษาจด่ทั่ำแผนบริัหารัความูติ�อเนื�องทั่างธุรักิิจ (Business 
Continuity Plan: BCP) รัองรับ่กิารัดำเนินงาน BCM รัะด่บองค์กิรั ข้อง โรังงานไพั� 
กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
 จากิกิารัทั่่�ปรัะเทั่ศไทั่ยเผชิญก่ิบสถืาน้กิารัณ์ภ่ยคุกิคามูติ�างๆ เช�น้ กิารักิ�อกิารัรั้าย แผ�น้ดิน้ไหว อุทั่กิภ่ยเหติุกิารัณ์ 

ความูไมู�สงบทั่างกิารัเมูอืง และโรัครัะบาด (Covid-19) เปน็้ติน้้ ส�งผลใหก้ิารัแกิไ้ข้ปญัหาเปน็้ไปโดยข้าดรัะบบบรัหิารัจด่กิารัทั่่�ด ่

ซึ�งองค์กิรัหน่้วยงาน้ ทั่่�งภาคร่ัฐ และเอกิชน้ติ้องมูาปรั่บกิรัะบวน้กิารัทั่ำางาน้ใหมู� เพ่ัอให้องค์กิรัสามูารัถืดำาเน้ิน้งาน้  
หรัือให้บรัิกิารัได้อย�างติ�อเน้่องไมู�หยุดลงแมู้ว�าจะปรัะสบก่ิบวิกิฤติกิารัณ์ภ่ยพิับ่ติิ หรืัอความูเส่�ยงจากิภ่ยคุกิคามูติ�าง ๆ  
และเพ่ัอเป็น้กิารัปฏิิบ่ติิติามูพัรัะรัาชกิฤษัฎ่กิา ว�าด้วยหล่กิเกิณฑ์์ และวิธ่กิารับริัหารักิิจกิารับ้าน้เมูืองทั่่�ด่ คณะร่ัฐมูน้ติร่ั 
ได้มู่มูติิใน้กิารัปรัะชุมูเมู่อว่น้ทั่่� 24 เมูษัายน้ 2555 ซึ�งกิำาหน้ดให้ทัุ่กิส�วน้รัาชกิารั ทั่่�งรัะด่บกิรัมู จ่งหว่ด สถืาบ่น้อุดมูศึกิษัา 
องค์กิรัปกิครัองส�วน้ท้ั่องถิื�น้ องค์กิารัมูหาชน้และร่ัฐวิสาหกิิจ ดำาเนิ้น้กิารัเพ่ัอสร้ัางความูพัร้ัอมูให้แกิ�หน่้วยงาน้เมู่ออยู�ใน้
สภาวะวิกิฤติ
 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ ได้เห็น้ความูสำาคญ่ข้องกิารับริัหารัความูติ�อเน่้องทั่างธุรักิิจกิรัณท่่ั่�เกิิดเหตุิกิารัณ์ไมู�คาดคิด
หรัือเกิิดภาวะวิกิฤติิองค์กิรั ซึ�งติ้องมู่แผน้สำารัองเพ่ัอไมู�ให้ธุรักิิจหยุดชะง่กิเพั่อให้สามูารัถืติอบสน้องกิารัให้บริักิารัลูกิค้า
ได้อย�างติ�อเน้่องและให้บริักิารัแกิ�หน้่วยงาน้ติ�างๆ ภายใน้องค์กิรัได้อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั โดยได้มู่กิารัปร่ับปรุังแผน้บริัหารั 
ความูติ�อเน่้องทั่างธุรักิิจสำาหร่ับองค์กิรั, แผน้บริัหารัความูติ�อเน่้องด้าน้เทั่คโน้โลย่สารัสน้เทั่ศและจ่ดทั่ำาแผน้บริัหารั 
ความูติ�อเน้่องสำาหรั่บสถืาน้กิารัณ์โรัครัะบาด (Covid-19) แติ�ย่งไมู�มู่กิรัะบวน้กิารัหรัือข่้�น้ติอน้กิารับรัิหารัความูติ�อเน้่อง  
และติอ้งสอดคลอ้งติามูเกิณฑ์ป์รัะเมูนิ้ผลรัฐ่วสิาหกิิจและมูติคิณะรัฐ่มูน้ติร่ัเมูอ่ว่น้ทั่่� 31 มูน่้าคมู 2563 มูมู่ติเิหน็้ชอบมูาติรักิารั
เติร่ัยมูความูพัร้ัอมูข้องหน้ว่ยงาน้ภาคร่ัฐใน้กิารับริัหารัรัาชกิารั และให้บรักิิารัปรัะชาชน้ใน้ใน้สภาวะวิกิฤติ (รัองร่ับสถืาน้กิารัณ์
กิารัรัะบาดข้องโรัคติิดเชื�อไวร่ัสโคโรัน้า 2019 หรืัอโรัคโควิด 19) 
 ด่งน้่�น้ ใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั�ฯ จึงเห็น้ความูสำาค่ญใน้กิารัจ่ดจ้างทั่่�ปรัึกิษัา เพั่อดำาเน้ิน้งาน้ 

ติามูกิรัะบวน้กิารับรัหิารัความูติ�อเน้อ่งทั่างธรุักิิจสำาหรับ่องคก์ิรั (Business Management System : BCMS) ติามูแน้วทั่าง
มูาติรัฐาน้ ISO 22301:2019 สำาหร่ับกิารัเติร่ัยมูความูพัร้ัอมูใน้กิารัสร้ัางข่้ดความูสามูารัถืใหอ้งคก์ิรัมูค่วามูยดืหยุ�น้ เพัอ่พัร้ัอมู
รัองรั่บกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ภายใติ้สภาวะกิารัณ์ด่งกิล�าว ได้อย�างติ�อเน้่องและมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั และเพั่อดำารังไว้ซึ�งความูเช่อมู่�น้ 

ติ�อปรัะชาชน้ผู้บริักิารัใน้ศ่กิยภาพัใน้กิารัให้บริักิารัข้องโรังงาน้ไพั�ฯ ติ�อไป

4.2 กิารัรั�วมูดำเนินงานกิบ่เอกิชน
 ใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั�ไมู�มู่กิารัดำาเน้ิน้งาน้รั�วมูก่ิบเอกิชน้
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5. ผลกิารัดำเนินงานข้ององค์กิรั

 5.1 รัายงานวิเครัาะห์ผลกิารัดำเนินงาน
ภาพัรัวมูผลกิารัดำเนินงาน
 สำาหร่ับผลกิารัดำาเนิ้น้งาน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ มูร่ัายได้รัวมูทั่่�งสิ�น้ จำาน้วน้ 371.120 
ลา้น้บาทั่ โดยปรัะกิอบดว้ยกิารัดำาเนิ้น้งาน้จากิกิารัจำาหน่้ายไพั�รัะบบสมู่ปทั่าน้ และจากิกิารัดำาเน้นิ้งาน้ติามูน้โยบายสำาหร่ับกิารั
ร่ับจ้างผลิติเคร่ัองหมูายแสดงกิารัเส่ยภาษ่ัข้องกิรัมูสรัรัพัสามูิติ เป็น้หล่กิ  มู่กิำาไรัสุทั่ธิจากิกิารัดำาเน้ิน้งาน้จำาน้วน้ 112.054 
ล้าน้บาทั่

  5.1.1 รัายได้จากิกิารัจำหน�ายไพั�
 ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ มู่รัายได้จากิกิารัจำาหน้่ายไพั�จำาน้วน้ 275.853 ล้าน้บาทั่  
สูงกิว�าปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 ซึ�งมู่รัายได้จากิกิารัจำาหน้่ายไพั�เป็น้จำาน้วน้ 233.553 ล้าน้บาทั่ เน้่องจากิกิารัแพัรั�รัะบาด 

ข้องโรัคติดิเชื�อไวร่ัสโคโรัน้า (โควิด-19)  ส�งผลกิรัะทั่บติ�อกิารัจำาหน่้ายไพั�ทั่่�วปรัะเทั่ศทั่ำาให้ผูร่้ับสมู่ปทั่าน้ไพั�ข้อชะลอกิารัส่�งซื�อไพั� 
ออกิไปเป็น้รัะยะเวลา 3 เดือน้ติ่�งแติ�เดือน้มูกิรัาคมูถึืงเดือน้มู่น้าคมู 2564  จึงทั่ำาให้รัายได้กิารัจำาหน้่ายไพั�ใน้ปีงบปรัะมูาณ 
พั.ศ. 2564 ไมู�เป็น้ไปติามูเป้าหมูาย

  5.1.2 รัายได้จากิกิารัรับ่จ้างพัิมูพั์สิ�งพัิมูพั์
 ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ มู่รัายได้จากิกิารัผลิติสิ�งพัิมูพั์รัวมูจำาน้วน้ 93.268 ล้าน้บาทั่ 
สูงกิว�าปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 ค�อน้ข้้างมูากิ ซึ�งมู่รัายได้จากิกิารัผลิติสิ�งพัิมูพั์ เพั่ยง 14.804 ล้าน้บาทั่  เน้่องจากิได้ร่ับ
ผลกิรัะทั่บจากิกิารัแพัรั�รัะบาดข้องโรัคติิดเชื�อไวร่ัสโคโรัน้า (โควิด-19) โดยใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 กิรัมูสรัรัพัสามูิติ 
ได้มู่กิารัส่�งจ้างผลิติแสติมูป์สรัรัพัสามูิติปรัะเภทั่ติ�างๆ เพัิ�มูมูากิขึ้�น้ ส�วน้รัายได้อ่น้ จำาน้วน้ 1.999 ล้าน้บาทั่ ปรัะกิอบด้วย
ดอกิเบ่�ยร่ับจากิเงิน้ฝ้ากิปรัะจำา จำาน้วน้ 1.819 ล้าน้บาทั่ และรัายได้อ่น้ๆ เช�น้ กิารัข้ายสิน้ทั่ร่ัพัย์ จำาน้วน้ 0.179 ล้าน้บาทั่
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 5.1.3 ต้ินทัุ่นข้าย
 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติมู่ติ้น้ทัุ่น้ข้ายรัวมู จำาน้วน้ 180.634 ล้าน้บาทั่ เพัิ�มูขึ้�น้จากิปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563  
เป็น้จำาน้วน้ 65.420 ล้าน้บาทั่ เน่้องจากิปรัิมูาณกิารัผลิติเพิั�มูขึ้�น้ทั่่�งผลิติภณ่ฑ์์ไพั�และสิ�งพิัมูพั์ โดยแบ�งเป็น้ติ้น้ทัุ่น้ข้ายไพั�
จำาน้วน้ 122.457 ล้าน้บาทั่ และติ้น้ทัุ่น้ข้ายสิ�งพัิมูพั์จำาน้วน้ 58.176 ล้าน้บาทั่

 5.1.4 ค�าใช้จ�ายในกิารับรัิหารั
 ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 มู่ค�าใช้จ�ายใน้กิารัข้ายและกิารับริัหารั จำาน้วน้ 78.432 ล้าน้บาทั่ สูงกิว�าปีงบปรัะมูาณ 
พั.ศ. 2563 เป็น้จำาน้วน้ 12.800 ล้าน้บาทั่ เน้่องจากิมู่กิารัจ้างท่ั่�ปรึักิษัาใน้โครังกิารัทั่่�สำาค่ญติ�าง ๆ เพิั�มูขึ้�น้เพ่ัอรัองร่ับ 

กิารัข้ยายติ่วข้องธุรักิิจจากิกิารัข้ยายโรังงาน้ใน้อน้าคติ

 5.1.5 กิำไรัสุทั่ธจิากิกิารัดำเนนิงาน
 สำาหร่ับผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ มู่กิำาไรัสุทั่ธิจากิกิารัดำาเน้ิน้งาน้
จำาน้วน้ 112.054 ล้าน้บาทั่ เพัิ�มูขึ้�น้จากิปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 จำาน้วน้ 40.629 ล้าน้บาทั่ เน้่องจากิรัายได้จากิกิารัข้าย
เพิั�มูขึ้�น้ โดยเฉพัาะรัายได้จากิสิ�งพิัมูพ์ัท่ั่�เพิั�มูขึ้�น้ใน้ปริัมูาณท่ั่�ค�อน้ข้้างสูง  จึงส�งผลให้รัายได้จากิกิารัข้ายเพิั�มูขึ้�น้จากิปีกิ�อน้หน้า้
ค�อน้ข้้างมูากิ จึงส�งผลติ�อกิำาไรัสุทั่ธิเพัิ�มูขึ้�น้ด้วยเช�น้ก่ิน้
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 5.2 รัายงานวิเครัาะห์ฐานะกิารัเงนิ
  5.2.1 สินทั่รัพ่ัย์
 ณ ว่น้ทั่่� 30 ก่ิน้ยายน้ 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ มู่สิน้ทั่ร่ัพัย์รัวมูจำาน้วน้ 624.944 ล้าน้บาทั่ ปรัะกิอบด้วย
สิน้ทั่ร่ัพัย์หมูุน้เว่ยน้ จำาน้วน้ 483.657 ล้าน้บาทั่ ลดลงจากิปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 จำาน้วน้24.269 ล้าน้บาทั่ ปัจจ่ยหล่กิ
มูาจากิกิารัลดลงข้องเงิน้ลงทัุ่น้ช่�วครัาวหรืัอเงิน้ฝ้ากิปรัะจำารัะยะเวลา 3 - 12 เดือน้ ใน้ข้ณะทั่่�ด้าน้สิน้ทั่ร่ัพัย์ไมู�หมูุน้เว่ยน้ 

มู่จำาน้วน้ 141.287 ล้าน้บาทั่ เพัิ�มูข้ึ�น้จากิปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 เน่้องจากิมู่กิารัซื�อเครั่องจ่กิรัใหมู� เพั่อทั่ดแทั่น้เครั่องจ่กิรัเดิมู
และเป็น้กิารัเพัิ�มูปรัะสิทั่ธิภาพัใน้กิารัผลิติ

  5.2.2 หน่�สิน
 ณ ว่น้ทั่่� 30 ก่ิน้ยายน้ 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ มู่หน้่�สิน้รัวมูจำาน้วน้ 162.181 ล้าน้บาทั่  ปรัะกิอบด้วย
หน้่�สิน้หมูุน้เว่ยน้ จำาน้วน้ 82.472 ล้าน้บาทั่ ลดลงจากิปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 เป็น้จำาน้วน้ 16.138 ล้าน้บาทั่ เน้่องจากิ
กิารัลดลงข้องเจ้าหน้่�กิารัค้า รัายได้ร่ับล�วงหน้้าและหน้่�สิน้หมูุน้เว่ยน้อ่น้
 สำาหรั่บหน่้�สิน้ไมู�หมูุน้เว่ยน้มู่จำาน้วน้ 79.709 ล้าน้บาทั่ เพัิ�มูข้ึ�น้จากิปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 เป็น้จำาน้วน้ 7.906 ล้าน้บาทั่ 
มูาจากิกิารัเพัิ�มูข้ึ�น้ข้องรัายกิารักิองทุั่น้บำาเหน็้จและกิารัปรัะมูาณกิารัหน่้�สิน้ผลปรัะโยชน์้พัน่้กิงาน้

  5.2.3 ส�วนข้องทัุ่น
 ณ ว่น้ทั่่� 30 ก่ิน้ยายน้ 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ มู่ทัุ่น้จำาน้วน้ 0.254 ล้าน้บาทั่ และมู่กิำาไรัสะสมูจำาน้วน้ 
462.509 ล้าน้บาทั่ เพัิ�มูขึ้�น้จากิปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563 จำาน้วน้ 4.318 ล้าน้บาทั่

 5.2.4 กิรัะแสเงนิสดสิ�นงวด ณ วน่ทั่่� 30 กิน่ยายน 2564 มู่รัายละเอ่ยดดง่น่�
 กิรัะแสเงิน้สดจากิกิารัดำาเน้ิน้งาน้ 86.508 ล้าน้บาทั่
 กิรัะแสเงิน้สดจากิกิิจกิรัรัมูลงทัุ่น้ 29.599 ล้าน้บาทั่
 กิรัะแสเงิน้สดจากิกิารัจ่ดหาเงิน้ทัุ่น้ 111.210 ล้าน้บาทั่
 เงิน้สดและรัายกิารัเทั่่ยบเทั่�าเงิน้สด (ติ้น้งวด) 166.307 ล้าน้บาทั่
 เงิน้สดและรัายกิารัเทั่่ยบเทั่�าเงิน้สด (ปลายงวด) 112.006 ล้าน้บาทั่
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6. กิารับรัิหารัจด่กิารัองค์กิรั
 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ ได้ดำาเนิ้น้กิารับริัหารัความูเส่�ยงและควบคุมูภายใน้ติามูเกิณฑ์์ กิารัปรัะเมิูน้ผล 

กิารัดำาเน้ิน้งาน้ร่ัฐวิสาหกิิจติามูรัะบบปรัะเมูิน้ผลใหมู� (SE-AM : Statement Enterprise Assessment Model) ทั่่�ปรัะยุกิติ ์

มูาจากิหล่กิเกิณฑ์์กิารัดำาเน้ิน้งาน้สากิล COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway  
Commission) ปรัะกิอบไปด้วยหล่กิเกิณฑ์์ COSO-ERM 2017 และมูาติรัฐาน้ ISO 31000: 2018 น้ำามูาใช้ใน้กิารับริัหารั
จ่ดกิารัความูเส่�ยง และ COSO 2013 internal control น้ำามูาใช้ใน้กิารัควบคุมูภายใน้ และเพั่อให้กิารับริัหารัจ่ดกิารั 
ความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้เป็น้ไปอย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั

 6.1 กิารับรัิหารัความูเส่�ยง
 ใน้กิารับรัหิารัความูเส่�ยงข้องโรังงาน้ไพั� ใน้ปงีบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 สภาพักิารับรัหิารัความูเส่�ยงความูเส่�ยงทั่่�งหมูด 
3 ปรัะเภทั่ ด่งน้่�
 1. ความูเส่�ยงทั่างด้าน้กิลยุทั่ธ์ (S : Strategic Risk)  หมูายถึืง ความูเส่�ยงใน้กิารัดำาเน้ิน้กิารัติามูกิลยุทั่ธ์หรืัอ
น้โยบายทั่่�สำาค่ญและความูเส่�ยงจากิสภาพัแวดล้อมูภายน้อกิทั่่�ส�งผลกิรัะทั่บติ�อความูสำาเรั็จติามูเป้าหมูายหล่กิข้ององค์กิรั 
โดยใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั�มู่เร่ัองกิารักิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ ปร่ับปรุังภูมูิทั่่ศน้์ และติิดติ่�งเคร่ัองพัิมูพั ์

ข้องโรังงาน้ไพั�อาจไมู�เป็น้ไปติามูเป้าหมูาย โดยมู่ว่ติถุืปรัะสงค์เพั่อติอบสน้องติ�อยุทั่ธศาสติร์ัข้องโรังงาน้ไพั�ใน้กิารัเป็น้ 

ผู้น้ำาด้าน้สิ�งพิัมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลงอย�างเติ็มูรัูปแบบ โรังงาน้ไพั�จึงได้กิำาหน้ดปัจจ่ยเส่�ยงทั่างด้าน้กิลยุทั่ธ์ขึ้�น้มูา 
เพั่อวิเครัาะห์แผน้และมูาติรักิารัลดความูเส่�ยง (Treat) ท่ั่�อาจส�งผลกิรัะทั่บให้โรังงาน้ไพั�ไมู�สามูารัถืดำาเนิ้น้กิารัติามูกิารั
กิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ฯ กิำาหน้ดเอาไว้ ด่งน้่�
 ความูเส่�ยงกิารักิ�อสร้ัางอาคารัโรังพิัมูพั์ ปร่ับปรุังภูมิูทั่่ศน์้ และติิดติ่�งเคร่ัองพิัมูพั์ข้องโรังงาน้ไพั�อาจไมู�เป็น้ไป 

ติามูเป้าหมูาย เพั่อติิดติามูกิรัะบวน้กิารัและติามูแผน้กิารัดำาเนิ้น้งาน้โรังงาน้ไพั�ฯ ติ้องได้ส่ญญาครับทั่่�งหมูด 3 ส่ญญา 
ได้แกิ� 1.ส่ญญาผู้ควบคุมูงาน้กิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ฯ (CM) 2.ส่ญญาผู้ร่ับเหมูางาน้กิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ฯ 3. ส่ญญา
จ้างผลิติทั่่�ง 3 ส่ญญาจะติ้องได้ภายใน้เดือน้กิรักิฎาคมู 2564 เพั่อให้กิารัดำาเน้ิน้งาน้เป็น้ไปติามูแผน้ ทั่่�งน้่�ใน้แติ�ละส่ญญา
มู่ความูซ่บซ้อน้มู่ข่้�น้ติอน้กิรัะบวน้กิารัทั่่�มู่ความูเก่ิ�ยวข้้องก่ิบบุคคลภายน้อกิ อาจมู่ผลกิรัะทั่บเรั่องรัะยะเวลาทั่่�กิำาหน้ดไว ้
อาจไมู�เป็น้ไปติามูแผน้ 
 2. ความูเส่�ยงทั่างด้าน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ (O : Operational Risk) หมูายถึืง ความูเส่�ยงทั่่�เกิิดจากิกิรัะบวน้กิารัวิธ่กิารั
หรืัอรัะบบใน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ภายใน้องค์กิรั ซึ�งใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 กิารักิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ ปร่ับปรุังภูมูิทั่่ศน้์ 
และติิดติ่�งเครั่องพัิมูพั์ข้องโรังงาน้ไพั�อาจไมู�เป็น้ไปติามูเป้าหมูาย และกิารัเบิกิจ�ายงบลงทุั่น้ไมู�เป็น้ไปติามูเป้าหมูาย โรังงาน้ไพั�
จึงได้กิำาหน้ดปัจจ่ยเส่�ยงทั่างด้าน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ขึ้�น้มูาเพั่อลดความูเส่�ยง (Treat) ท่ั่�อาจเกิิดขึ้�น้จากิกิารัท่ั่�โรังงาน้ไพั�อาจไมู�
สามูารัถืสรัรัหาและลงน้ามูผู้ร่ับปรัะโยชน้์ได้ติามูเป้าหมูายทั่่�กิำาหน้ด ด่งน้่�
 ความูเส่�ยงกิารักิ�อสร้ัางอาคารัโรังพิัมูพั์ ปร่ับปรุังภูมิูทั่่ศน์้ และติิดติ่�งเคร่ัองพิัมูพั์ข้องโรังงาน้ไพั�อาจไมู�เป็น้ไป 

ติามูเป้าหมูาย เพั่อติิดติามูกิรัะบวน้กิารัและติามูแผน้กิารัดำาเนิ้น้งาน้โงงาน้ไพั�ฯ ติ้องได้ส่ญญาครับทั่่�งหมูด 3 ส่ญญา ได้แกิ� 
1.ส่ญญาผู้ควบคุมูงาน้กิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ฯ (CM) 2.ส่ญญาผู้ร่ับเหมูางาน้กิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ฯ 3. ส่ญญาจ้างผลิติ 

ทั่่�ง 3 ส่ญญาจะติ้องได้ภายใน้เดือน้กิรักิฎาคมู 2564 เพั่อให้กิารัดำาเน้ิน้งาน้เป็น้ไปติามูแผน้ ทั่่�งน้่�ใน้แติ�ละส่ญญามู่ความู
ซ่บซ้อน้มู่ข่้�น้ติอน้กิรัะบวน้กิารัทั่่�มู่ความูเก่ิ�ยวข้้องก่ิบบุคคลภายน้อกิ อาจมู่ผลกิรัะทั่บเร่ัองรัะยะเวลาทั่่�กิำาหน้ดไว้อาจไมู�เป็น้
ไปติามูแผน้ 
 ความูเส่�ยงกิารัเบิกิจ�ายงบลงทุั่น้ไมู�เป็น้ไปติามูเป้าหมูาย โดยโรังงาน้ไพั�ฯ คด่เลือกิโครังกิารักิ�อสร้ัางอาคารัโรังพิัมูพั์ 
ปร่ับปรุังภูมูิทั่่ศน้์ คิดเป็น้เงิน้ 177,650,000 ล้าน้บาทั่ ซึ�งมู่มููลค�ากิารัลงทัุ่น้สูงมูาพัิจารัณาและน้ำามูาบริัหารัความูเส่�ยง ทั่่�งน้่�
โครังกิารักิ�อสร้ัางอาคารัโรังพัิมูพั์ฯ ติ้องดำาเน้ิน้กิารัใน้เร่ัองกิารักิ�อสร้ัาง
 3. ความูเส่�ยงทั่างด้าน้กิารัเงนิ้ (F : Financial Risk) หมูายถึืง ความูเส่�ยงท่ั่�กิรัะทั่บติ�อผลกิารัดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้กิารัเงนิ้ 

ใน้กิารัดำาเน้ิน้กิารัทั่างด้าน้กิารัเงิน้ข้องโรังงาน้ไพั�จะปรัะกิอบไปด้วยกิารัควบคุมูติ้น้ทัุ่น้ และกิารัหารัายได้เพั่อให้สามูารัถื 
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ทั่ำากิำาไรัได้ติามูเป้าหมูายทั่่�กิำาหน้ด ทั่่�งน้่� ทั่างด้าน้รัายได้ข้องโรังงาน้ไพั�จะมูาจากิธุรักิิจไพั� และธุรักิิจสิ�งพัิมูพั์ และมู่ติ้น้ทัุ่น้
ข้องฝ้่ายอำาน้วยกิารั ติ้น้ทุั่น้กิารัผลิติสิ�งพัิมูพ์ั และต้ิน้ทัุ่น้กิารัผลิติไพั�ทั่่�จะติ้องควบคุมูไมู�ให้สูงกิว�าเป้าหมูายทั่่�กิำาหน้ด ทั่่�งน้่� 
เพั่อให้กิารัดำาเน้ิน้กิารัทั่างด้าน้กิารัเงิน้ข้องโรังงาน้ไพั�เป็น้ไปติามูเป้าหมูายใน้ทัุ่กิมิูติิ จึงได้มู่กิารักิำาหน้ดปัจจ่ยเส่�ยงทั่างด้าน้
กิารัเงิน้เพั่อลดความูเส่�ยง (Treat) ทั่่�อาจเกิิดขึ้�น้จากิกิารัทั่่�โรังงาน้ไพั�ไมู�สามูารัถืทั่ำากิำาไรัได้ติามูเป้าหมูายทั่่�กิำาหน้ด ด่งน้่� 
 ความูเส่�ยงจากิกิำาไรัเบื�องติ้น้ไมู�เป็น้ไปติามูเป้าหมูาย โดยโรังงาน้ไพั�ได้มู่กิารัติิดติามูกิารับรัิหารัติ้น้ทัุ่น้ และกิารั
แสวงหารัายได้ เพ่ัอให้สามูารัถืทั่ำากิำาไรัได้ติามูเป้าหมูายท่ั่�กิำาหน้ด และใน้กิรัณท่่ั่�มูต้่ิน้ทั่นุ้สูงกิว�า หรืัอมูร่ัายได้ติำ�ากิว�าเป้าหมูาย
ทั่่�กิำาหน้ดจะมู่แผน้กิารัและมูาติรักิารัรัองร่ับเพั่อติอบสน้องแน้วทั่างกิารัดำาเน้ิน้กิารัติ�อไป

 6.2 กิารัควบคุมูภายใน
ใน้ปงีบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั�ถืือปฏิบิต่ิติิามูหลก่ิเกิณฑ์ท่์ั่�กิรัะทั่รัวงกิารัคลง่ว�าด้วยมูาติรัฐาน้และหลก่ิเกิณฑ์ป์ฏิบิต่ิิ
กิารัควบคุมูภายใน้สำาหร่ับหน้่วยงาน้ข้องร่ัฐ พั.ศ. 2561 และสอดคล้องก่ิบเกิณฑ์์กิารัปรัะเมูิน้ผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ร่ัฐวิสาหกิิจ
ติามูรัะบบปรัะเมูิน้ผลใหมู� (SE-AM : Statement Enterprise Assessment Model) และให้ความูสำาค่ญก่ิบกิารัควบคุมู
ภายใน้อย�างติ�อเน้่อง เพั่อให้กิารัดำาเนิ้น้งาน้ติามูภารักิิจมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั ปรัะสิทั่ธิผล และช�วยป้องก่ิน้หรัือลดความูเส่�ยง 
จากิกิารัผิดพัลาด ความูเส่�ยงจากิความูสิ�น้เปลือง ความูสูญเปล�าข้องกิารัใช้ทั่ร่ัพัย์สิน้ หรืัอกิารักิรัะทั่ำาอ่น้เป็น้กิารัทุั่จริัติ  
โดยมูค่ณะอน้กุิรัรัมูกิารับริัหารัความูเส่�ยงและควบคุมูภายใน้กิำาก่ิบดแูลและควบคุมูใหก้ิรัะบวน้กิารัควบคุมูภายใน้ดำาเนิ้น้กิารั
ได้อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพัเพั่ยงพัอ และเหมูาะสมูเป็น้รัะบบ 
 ทั่่�งน้่� โรังงาน้ไพั�มู่ฝ้่ายติรัวจสอบภายใน้ทั่ำาหน้้าทั่่�สอบทั่าน้และปรัะเมูิน้ความูเพั่ยงพัอข้องรัะบบกิารัควบคุมูภายใน้ 
ติามูมูาติรัฐาน้และหล่กิเกิณฑ์์ปฏิิบ่ติิกิารัควบคุมูภายใน้สำาหรั่บหน้่วยงาน้ข้องรั่ฐ พั.ศ. 2561 และปฏิิบ่ติิติามูแน้วทั่าง 
กิารัควบคมุูภายใน้ 5 องคป์รัะกิอบ ข้อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
: COSO 2013 โดยปร่ับให้เหมูาะสมูก่ิบองค์กิรั เพั่อใช้เป็น้แน้วทั่างใน้กิารักิำาหน้ด ปรัะเมูิน้และปร่ับปรุังรัะบบกิารัควบคุมู
ภายใน้ข้ององค์กิรั อ่น้จะทั่ำาให้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ และกิารับริัหารังาน้บรัรัลุว่ติถุืปรัะสงค์ เป้าหมูายและมู่กิารักิำาก่ิบดูแลทั่่�ด่
 โดยใน้ปงีบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูติิ ไดว้เิครัาะหผ์ลกิารับรัหิารัความูเส่�ยงและกิารัควบคมุู
ภายใน้เก่ิ�ยวก่ิบแน้วโน้้มูและผลกิรัะทั่บท่ั่�อาจส�งผลติ�อกิารับรัรัลุว่ติถุืปรัะสงค์และเป้าหมูายองค์กิรั สรุัปได้ว�า โรังงาน้ไพั� 
มู่กิารัติิดติามูและควบคุมูดูแลใน้ข่้�น้ติอน้กิรัะบวน้กิารัทั่ำางาน้ได้อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั และสามูารัถืบริัหารัความูเส่�ยง 
และกิารัควบคุมูภายใน้ได้ติามูเป้าหมูายทั่่�กิำาหน้ดครับทัุ่กิปรัะเด็น้

 6.3 กิารัติรัวจสอบภายใน
 กิารัติรัวจสอบภายใน้ เป็น้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้เพั่อให้ความูเช่อมู่�น้ และให้คำาปรัึกิษัาอย�างเทั่่�ยงธรัรัมูและเป็น้อิสรัะ  
เพั่อเพิั�มูคุณค�าและปร่ับปรุังกิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้องโรังงาน้ไพั�ให้บรัรัลุว่ติถุืปรัะสงค์ โดยมู่กิารัปรัะเมูิน้ปรัะสิทั่ธิผล 

และปรัะสิทั่ธิภาพัข้องกิรัะบวน้กิารับริัหารัความูเส่�ยง กิารัควบคุมูภายใน้และกิารักิำาก่ิบดูแล เพ่ัอน้ำาไปสู�กิารัปร่ับปรัุง
กิรัะบวน้กิารับริัหารัและกิารัปฏิิบ่ติิงาน้
 กิารัติรัวจสอบภายใน้ย่งเป็น้กิลไกิหล่กิใน้กิรัะบวน้กิารักิำาก่ิบดูแลกิิจกิารัทั่่�ด่ โดยสน้่บสนุ้น้กิารัปฏิิบ่ติิหน้้าท่ั่� 
ข้องคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบใน้กิารัสอบทั่าน้รัะบบควบคุมูภายใน้ กิารับริัหารัความูเส่�ยง และกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ติามูกิฎหมูาย 
รัะเบ่ยบ และข้้อบ่งค่บ
 ฝ้่ายติรัวจสอบภายใน้มู่กิารัจ่ดทั่ำากิฎบ่ติรัและคู�มูือกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ติรัวจสอบภายใน้ เพ่ัอยึดเป็น้แน้วปฏิิบ่ติ ิ

ติามูมูาติรัฐาน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้วิชาช่พั และสอดคล้องก่ิบหล่กิเกิณฑ์์กิารัปฏิิบ่ติิงาน้กิารัติรัวจสอบภายใน้รั่ฐวิสาหกิิจ  
โดยฝ้่ายติรัวจสอบภายใน้จะปฏิิบ่ติิงาน้ติามูแผน้งาน้กิารัติรัวจสอบปรัะจำาปีทั่่�ได้ร่ับอนุ้มู่ติิจากิคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ
 กิารัติรัวจสอบภายใน้ข้องโรังงาน้ไพั�ปฏิิบต่ิงิาน้ติรัวจสอบโดยใช้หลก่ิ Risk-Based Audit และมูก่ิารับรูัณากิารัรั�วมูก่ิน้
รัะหว�างกิารัติรัวจสอบด้าน้ติ�าง ๆ เพ่ัอให้กิารัติรัวจสอบมูค่วามูช่ดเจน้มูป่รัะสิทั่ธภิาพั และมูค่วามูครับถ้ืวน้สมูบรูัณ์ โดยกิารั 
จ่ดทั่ำาแผน้กิารัติรัวจสอบเชิงกิลยุทั่ธ์และแผน้กิารัติรัวจสอบปรัะจำาปีจะพิัจารัณาให้สอดคล้องก่ิบแผน้ยุทั่ธศาสติร์ั 
และความูเส่�ยงข้ององค์กิรัใน้กิารักิำาหน้ดแผน้กิารัติรัวจสอบภายใต้ิทั่รั่พัยากิรัข้องฝ่้ายติรัวจสอบภายใน้ให้เกิิดปรัะสิทั่ธิภาพัสูงสุด 
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ผลกิารัติรัวจสอบได้รัายงาน้กิารัติรัวจสอบติ�อผู้บรัิหารัหน้่วยรั่บติรัวจ ผู้อำาน้วยกิารัและคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ  
รัวมูทั่่�งจะมู่กิารัติิดติามูผลให้หน้่วยร่ับติรัวจดำาเน้ิน้กิารัปรั่บปรัุงแก้ิไข้ ติามูข้้อเสน้อแน้ะข้องผู้ติรัวจสอบอย�างสมูำ�าเสมูอ  
และจ่ดทั่ำารัายงาน้สรัุปผลกิารัติิดติามูกิารัปรั่บปรัุงแกิ้ไข้ข้องหน้่วยรั่บติรัวจ น้ำาเสน้อคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบเพั่อทั่รัาบ 

เป็น้ปรัะจำาทัุ่กิเดือน้และรัายงาน้ผลติ�อผู้อำาน้วยกิารัเป็น้รัายไติรัมูาส
 กิารัพั่ฒน้าคุณภาพังาน้ติรัวจสอบอย�างติ�อเน่้อง มู่กิารักิำาหน้ดแน้วทั่างกิารัสอบทั่าน้คุณภาพัข้องงาน้ติรัวจสอบ
ภายใน้ทั่่�งกิารัปรัะเมิูน้ภายใน้และภายน้อกิองค์กิรั และเพ่ัอกิารัพ่ัฒน้าคณุภาพัข้องผูต้ิรัวจสอบภายใน้ โรังงาน้ไพั�ได้ส�งเสริัมู
ให้ผูต้ิรัวจสอบภายใน้ไดร้ับ่กิารัพัฒ่น้าความูรู้ัทั่างวชิาช่พัอย�างติ�อเน้อ่งทั่่�งดา้น้ความูรู้ั มูาติรัฐาน้วชิาช่พั และดา้น้เทั่คโน้โลย่
สารัสน้เทั่ศ โดยฝ้า่ยติรัวจสอบภายใน้มูผู่ไ้ดร่้ับวฒิุบต่ิรัดา้น้กิารัติรัวจสอบภายใน้ (Internal Auditing Certificate Program 
: IACP) ข้องสภาวิชาช่พับ่ญช่ จำาน้วน้ 1 คน้ และผู้ติรัวจสอบภายใน้ทัุ่กิคน้ได้ร่ับกิารัอบรัมูใน้หล่กิสูติรัปรัะกิาศน้่ยบ่ติรั 
ผู้ติรัวจสอบภายใน้แห�งปรัะเทั่ศไทั่ย (Certified Professional Internal Auditor : CPIAT)

 6.4 กิารับรัิหารัทั่รัพ่ัยากิรับุคคล
 โรังงาน้ไพั�ได้เห็น้ความูสำาคญ่ข้องกิารับริัหารัทั่ร่ัพัยากิรับุคคลโดยเฉพัาะคุณภาพัข้องบุคลากิรัน้บ่เป็น้ปัจจย่สำาคญ่ทั่่�จะพัาองค์กิรั
ไปสู�เป้าหมูายได้สำาเร็ัจและงาน้ด้าน้กิารับริัหารัทั่ร่ัพัยากิรับคุคลเป็น้งาน้ท่ั่�มูุ�งเลอืกิสรัรัคน้ด ่ มูค่วามูรู้ั ความูสามูารัถืเข้้ามูาปฏิบ่ิติงิาน้ 

ใน้โรังงาน้ไพั�และพัร้ัอมูทั่่�งได้จด่ฝึ้กิอบรัมูและพ่ัฒน้าให้บุคลากิรัได้มูค่วามูรู้ัความูสามูารัถืและมูป่รัะสบกิารัณ์เพิั�มูมูากิยิ�งขึ้�น้พัร้ัอมูร่ับ
ก่ิบกิารัเปล่�ยน้แปลงทั่างธุรักิิจ และความูก้ิาวหน้้าด้าน้เทั่คโน้โลยท่่ั่�ทั่น่้สมูย่ 
ผลการบัริหารงานด้้านการบัริหารทรัพยากรบุัคคล ปีีงบัปีระมาณ พ.ศ. 2564 มีดั้งนี�
 1. โครังกิารับริัหารัผลงาน้ (Performance Management) เพั่อพ่ัฒน้าข่้ดความูสามูารัถืข้องพัน้่กิงาน้ทัุ่กิรัะด่บ 

  ใน้องค์กิรัให้ด่ยิ�งขึ้�น้
 2. โครังกิารับรัหิารัจด่กิารัความูกิา้วหน้า้ใน้สายอาช่พั (Career Management) เพัอ่กิำาหน้ดเสน้้ทั่างความูกิา้วหน้า้ 
  ใน้ทัุ่กิสายอาช่พั และแติ�งติ่�ง เล่อน้ติำาแหน้่ง และโอน้ย้ายหมูุน้เว่ยน้งาน้
 3. โครังกิารับริัหารัองค์ความูรู้ั (Knowledge Management) เพ่ัอจ่ดเก็ิบและรัวบรัวมูองค์ความูรู้ัท่ั่�มู่อยู�ภายใน้ 

  องค์กิรัข้องบุคคลและเอกิสารัและน้ำามูาถื�ายทั่อดความูรู้ัให้ก่ิบผู้อ่น้ เพั่อใช้ใน้กิารัทั่ำางาน้ให้ด่ยิ�งขึ้�น้
 4. โครังกิารัเสรัิมูสร้ัางค�าน้ิยมู CARDS เพั่อปลูกิฝ้ังค�าน้ิยมู จิติสำาน้ึกิ และสรั้างว่ฒน้ธรัรัมูใน้องค์กิรัทั่่�ด่ให้ก่ิบ 

  พัน้่กิงาน้โรังงาน้ไพั�
 5. โครังกิารัพั่ฒน้าปรัะสิทั่ธิภาพังาน้ฝ้ึกิอบรัมู เพั่อพั่ฒน้าบุคลากิรัข้องโรังงาน้ไพั�ให้มู่ความูรู้ัเพัิ�มูขึ้�น้
 6. โครังกิารัเสริัมูสร้ัางคณุภาพัช่วติิใน้กิารัทั่ำางาน้ (Quality of Work Life) เพัอ่ใหบุ้คลากิรัมูส่มูรัรัถืน้ะและความูพัรัอ้มู 

  ทั่่�จะข่้บเคล่อน้ภารักิิจข้องโรังงาน้ไพั�สำาเร็ัจติามูแผน้วิสาหกิิจ
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 6.5 กิารับรัหิารังานด้านเทั่คโนโลย่สารัสนเทั่ศดจิทิั่ล่
 ปจัจบุน่้โลกิไดก้้ิาวเข้้าสู�ยคุดจิทิั่ล่ (Digital Era) อย�างสมูบรูัณแ์บบ เทั่คโน้โลยด่จิทิั่ล่ไดเ้ข้้ามูามูบ่ทั่บาทั่ก่ิบทั่กุิกิิจกิรัรัมู
ทั่างส่งคมูใน้ด้าน้ติ�าง ๆ ทั่่�งใน้ด้าน้ข้องเศรัษัฐกิิจ กิารัเมูือง ส่งคมู และว่ฒน้ธรัรัมู รัวมูทั่่�งสิ�งแวดล้อมู ล้วน้แล้วแติ�มู่ปัจจ่ย
ดา้น้เทั่คโน้โลยดิ่จทิั่ล่เปน็้องคป์รัะกิอบสำาคญ่ใน้กิารัช�วยสน้บ่สนุ้น้กิารัดำาเนิ้น้งาน้ให้มูป่รัะสิทั่ธภิาพัมูากิขึ้�น้ ใน้หลาย ๆ  องค์กิรั
ช่�น้น้ำาทั่่�วโลกิติ�างใชเ้ทั่คโน้โลยด่จิทิั่ล่เพัอ่เพิั�มูข่้ดความูสามูารัถืใน้กิารัดำาเน้นิ้งาน้ ด้วยวธิก่ิารัน้ำาเทั่คโน้โลยด่จิทิั่ล่มูาปรัะยกุิต์ิ
ใช้ก่ิบกิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้ององค์กิรัหรืัอทั่่�เร่ัยกิว�า “Digital Transformation” เพั่อลดติ้น้ทัุ่น้กิารัผลิติ สร้ัางมููลค�าเพัิ�มูจากิกิารั 
ดำาเนิ้น้งาน้ หรืัอสร้ัางธุรักิิจใหมู�ท่ั่�กิ�อให้เกิิดรัายได้แกิ�องค์กิรัได้มูากิขึ้�น้ ซึ�งสอดคล้องก่ิบน้โยบายร่ัฐบาล ยุทั่ธศาสติร์ั  
และแผน้งาน้สำาค่ญติ�าง ๆ ท่ั่�ได้มูุ�งเน้้น้และสน้่บสนุ้น้กิารัน้ำาเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลมูาใช้เพั่อกิารัพั่ฒน้าปรัะเทั่ศและให้บรัิกิารั
ปรัะชาชน้ เช�น้ ยุทั่ธศาสติร์ัชาติิ 20 ปี ใน้ปรัะเด็น้ยุทั่ธศาสติร์ัด้าน้กิารัปร่ับสมูดุลและพั่ฒน้ารัะบบกิารับริัหารัจ่ดกิารัภาคร่ัฐ  
ทั่่�ได้มูุ�งเน้้น้กิารัน้ำาน้ว่ติกิรัรัมู เทั่คโน้โลย่ข้้อมููลข้น้าดใหญ� รัะบบกิารัทั่ำางาน้ทั่่�เป็น้ดิจิทั่่ลเข้้ามูาปรัะยุกิติ์ใช้อย�างคุ้มูค�า  
แผน้แมู�บทั่ภายใติ้ยุทั่ธศาสติร์ัชาติิ (7) ปรัะเด็น้โครังสร้ัางพัื�น้ฐาน้ รัะบบโลจิสติิกิส์ และดิจิทั่่ล โดยจะมูุ�งเน้้น้กิารัพั่ฒน้า
โครังสร้ัางพืั�น้ฐาน้ทั่่�งใน้ด้าน้ข้องกิารัคมูน้าคมู รัะบบโลจิสติิกิส์และด้าน้ดิจิทั่่ล หรืัอแผน้ปฏิิรูัปปรัะเทั่ศ ต่ิ�งแติ�ปี 2563 เป็น้ต้ิน้มูา 
(ดา้น้สอ่มูวลชน้ เทั่คโน้โลยส่ารัสน้เทั่ศ) ทั่่�มูุ�งเน้น้้เรัอ่งกิารัปฏิริัปูเทั่คโน้โลยส่ารัสน้เทั่ศ และกิารับรัหิารัจด่กิารัความูปลอดภย่ 

ไซเบอร์ั เป็น้ติ้น้ เช�น้เด่ยวก่ิน้ก่ิบสำาน้่กิงาน้คณะกิรัรัมูกิารัน้โยบายร่ัฐวิสาหกิิจ (สครั.) ทั่่�ได้ติรัะหน้่กิและเล็งเห็น้ถึืง 
ความูสำาค่ญด่งกิล�าว จึงได้กิำาหน้ดให้รั่ฐวิสาหกิิจทัุ่กิแห�งจะติ้องมู่กิารัจ่ดทั่ำาแผน้ปฏิิบ่ติิกิารัดิจิทั่่ล (Digital Roadmap)  
ข้ององค์กิรั ไว้ใน้หล่กิเกิณฑ์์กิารัปรัะเมิูน้กิรัะบวน้กิารัปฏิิบ่ติิกิารัปฏิิบ่ติิงาน้และกิารัจ่ดกิารั (Core Business Enablers) 
ด้าน้กิารัพั่ฒน้าเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ล เพั่อให้ร่ัฐวิสาหกิิจใช้เป็น้แน้วทั่างกิารัดำาเน้ิน้งาน้สาหรั่บกิารัจ่ดทั่ำาแผน้ปฏิิบ่ติิกิารัดิจิทั่่ล
ข้ององค์กิรั
 น้อกิจากิน้่�น้แล้ว เมู่อพัิจารัณาจากิวิส่ยทั่่ศน้์ข้องโรังงาน้ไพั�ฯ ได้แกิ� เป็น้ผู้น้ำาด้าน้สิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลง
และดิจิทั่่ลปริั�น้ติิ�งโซลูช่�น้ภาคร่ัฐ และแผน้ยุทั่ธศาสติร์ัข้องโรังงาน้ไพั�ฯ ปรัะจำาปี พั.ศ. 2564 – 2569 จะพับว�าข้้อมููล 

และเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลมู่ส�วน้สำาค่ญอย�างยิ�งติ�อกิารัน้ำาพัาโรังงาน้ไพั�ฯ ให้บรัรัลุวิส่ยทั่่ศน้์และยุทั่ธศาสติรั์ติามูทั่่�กิำาหน้ด  
ทั่่�งใน้ด้าน้ข้องกิารัยกิบทั่บาทั่สู� Digital Security Printing Solution รัองร่ับกิารัจ่ดเก็ิบรัายได้ภาคร่ัฐ กิารับริัหารัติลาด 

สิ�งพัิมูพั์ Digital Solution ใน้ปรัะเทั่ศอย�างเติ็มูปรัะสิทั่ธิภาพั และกิารัสร้ัางความูโดดเด�น้ใน้ธุรักิิจผลิติและจำาหน้่ายไพั�
 ด่งน้่�น้ ด้วยหล่กิกิารัและความูสำาค่ญด่งกิล�าว โรังงาน้ไพั�ฯ จึงได้ดำาเน้ิน้กิารัศึกิษัาทั่บทั่วน้แผน้ปฏิิบ่ติิกิารัดิจิทั่่ล 
ปงีบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 – 2569 เพ่ัอใชเ้ป็น้แน้วทั่างใน้กิารัดำาเน้นิ้งาน้ด้าน้เทั่คโน้โลยดิ่จิทั่ล่ และบริัหารัจด่กิารัเทั่คโน้โลย่
ดิจิทั่่ลให้เกิิดปรัะโยชน้์อย�างสูงสุด สามูารัถืช�วยสน้่บสนุ้น้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้ององค์กิรัได้อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั
วิิสัยทัศน์
“เป็น้องคก์ิรัดจิทิั่ล่ บูรัณากิารัและพัฒ่น้าโครังสรัา้งพัื�น้ฐาน้มูค่วามูมู่�น้คงปลอดภย่สงู เพัอ่ข่้บเคลอ่น้น้ว่ติกิรัรัมูกิารัใหบ้ริักิารั
ทั่่�สะดวกิปลอดภ่ย”
พันธกิจ
 1) พั่ฒน้าปรัะสิทั่ธิภาพัโครังสร้ัางพัื�น้ฐาน้ทั่่�มู่สมูรัรัถืน้ะสูง สามูารัถืรัองร่ับกิารัปฏิิบ่ติิงาน้และกิารัให้บริักิารั
 2) พั่ฒน้ารัะบบสารัสน้เทั่ศเพั่อกิารับรัิหารัจ่ดกิารั ภายใน้โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติให้เกิิดกิารับูรัณากิารั  
  สามูารัถืน้ำามูาใช้ปรัะโยชน้์เพั่อกิารัวางแผน้และติ่ดสิน้ใจ อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั
 3) รัองร่ับกิารัพั่ฒน้าน้ว่ติกิรัรัมูดิจิทั่่ลเพั่องาน้สิ�งพัิมูพั์ภาคร่ัฐและ Digital Security Printing Solution ให้เกิิด 

  กิารัพ่ัฒน้ารัะบบสารัสน้เทั่ศ ให้บรักิิารัท่ั่�รัวดเร็ัวครัอบคลมุู และกิารัยกิรัะดบ่ความูปลอดภย่บน้รัะบบสารัสน้เทั่ศ 

  ข้ององค์กิรัอย�างบูรัณากิารั
 4) ส�งเสริัมูและสร้ัางมูาติรัฐาน้ด้าน้กิารับูรัณากิารัด้าน้สารัสน้เทั่ศ เพ่ัอเพิั�มูช�องทั่างกิารัใหบ้ริักิารัภายใน้หน่้วยงาน้ 

  และส่งคมูภายน้อกิ อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั ทั่่�วถึืงและครัอบคลุมู
 5) พั่ฒน้าศ่กิยภาพัทั่รั่พัยากิรับุคคลรัองรั่บกิารัทั่ำางาน้ใน้ยุคดิจิทั่่ล เพั่อให้สามูารัถืข่้บเคล่อน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ด้าน้ 

  เทั่คโน้โลย่สารัสน้เทั่ศและกิารัส่อสารัได้อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั
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ยุทธศาสตร์
 ยุทั่ธศาสติร์ัทั่่� 1 เสริัมูสร้ัางปรัะสิทั่ธิภาพัโครังสร้ัางพัื�น้ฐาน้ด้าน้ ICT
 ยุทั่ธศาสติร์ัทั่่� 2 เสริัมูสร้ัางและพั่ฒน้ารัะบบสารัสน้เทั่ศเพั่อกิารัจ่ดกิารั
 ยุทั่ธศาสติร์ัทั่่� 3 พั่ฒน้าน้ว่ติกิรัรัมูดิจิทั่่ลเพั่องาน้ Digital Solution
 ยุทั่ธศาสติร์ัทั่่� 4 เพัิ�มูข่้ดความูสามูารัถืและสร้ัางมูาติรัฐาน้กิารัให้บริักิารัด้าน้ ICT
 ยุทั่ธศาสติร์ัทั่่� 5 เสริัมูสร้ัางศ่กิยภาพัทั่ร่ัพัยากิรับุคคลด้าน้ ICT

โครงการด้ำาเนินงานที�สำาคัญ มีดั้งนี�
 1. โครังกิารัจด่หาอุปกิรัณค์อมูพิัวเติอรัแ์ละซอฟต์ิแวร์ัปรัะจำาป ีเพัอ่เพิั�มูปรัะสทิั่ธภิาพัโครังสร้ัางพืั�น้ฐาน้เทั่คโน้โลย่
สารัสน้เทั่ศ (IT Infrastructure)
 เพั่อกิารัดำาเน้ิน้กิารัจ่ดหาอุปกิรัณ์ทั่างด้าน้เทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ล เพั่อรัองร่ับกิารัข้ยายอ่ติรัาส�วน้ข้องผู้ใช้งาน้ติ�อจำาน้วน้
คอมูพัิวเติอรั์ และปรั่บปรัุงปรัะสิทั่ธิภาพั ทั่างด้าน้เทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ล ข้องโรังงาน้ไพั� ให้มู่ปรัะสิทั่ธิภาพั และสามูารัถื 
ใช้เคร่ัองมูือด่งกิล�าว ช�วยส�งเสริัมูกิารัดำาเนิ้น้งาน้ภายใน้องค์กิรัให้สามูารัถื แข้�งข่้น้ก่ิบหน่้วยงาน้ หรืัอองค์กิรัภายน้อกิ 
ไดอ้ย�างทั่ด่เทั่ย่มู รัวมูถึืงมูร่ัะบบเครืัอข้�ายทั่างด้าน้ความูมู่�น้คงปลอดภย่ทั่่�มูป่รัะสทิั่ธิภาพั เปน็้ไปติามูมูาติรัฐาน้ด้าน้ความูมู่�น้คง
ปลอดภ่ยสารัสน้เทั่ศ รัวมูถึืงสอดคล้องติามูกิฎหมูายติ�าง ๆ ทั่างด้าน้คอมูพัิวเติอรั์ โดยมู่งบปรัะมูาณใน้กิารัดำาเน้ิน้กิารัทั่่�งสิ�น้ 
จำาน้วน้ 1,191,280 บาทั่
 2. โครังกิารั กิารัเพิั�มูปรัะสทิั่ธภิาพัและยกิรัะดบ่ความูสามูารัถืข้องสถืาปตัิยกิรัรัมูองคก์ิรั (Enterprise Architecture 
Governance & Development: EA)
 สถืาปัติยกิรัรัมูองค์กิรั (Enterprise Architecture: EA) เป็น้เสมืูอน้พัิมูพ์ัเข่้ยวข้ององค์กิรัใน้กิารัวางรัากิฐาน้
โครังสร้ัางพืั�น้ฐาน้ด้าน้เทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลข้ององค์กิรัให้มู่ความูเหมูาะสมู สามูารัถืน้ำามูาช�วยใน้กิารัสน้่บสนุ้น้กิารัดำาเนิ้น้งาน้ 

ข้ององค์กิรัให้บรัรัลุว่ติถุืปรัะสงค์และเป้าหมูายทั่างธุรักิิจ (Business Objective) ติามูทั่่�องค์กิรักิำาหน้ด โดยมู่องค์ปรัะกิอบ
ทั่่�สำาค่ญ ได้แกิ� สถืาปัติยกิรัรัมูด้าน้ธุรักิิจ (Business Architecture) สถืาปัติยกิรัรัมูด้าน้ข้้อมููล (Data/Information  
Architecture) สถืาปตัิยกิรัรัมูดา้น้แอปพัลเิคช่น้ (Application Architecture) สถืาปตัิยกิรัรัมูดา้น้เทั่คโน้โลย ่(Technology 
/Infrastructure Architecture) และสถืาปัติยกิรัรัมูด้าน้ความูมู่�น้คงปลอดภ่ย (Security Architecture) ด่งน้่�น้ กิารัจ่ดทั่ำา
สถืาปตัิยกิรัรัมูองคก์ิรัจงึเป็น้กิลไกิสำาคญ่ใน้กิารัข่้บเคล่อน้องคก์ิรัใน้ทั่กุิกิิจกิรัรัมู และกิรัะบวน้งาน้ทั่างธุรักิิจใหส้ามูารัถืทั่ำางาน้
รั�วมูก่ิน้ได้อย�างเป็น้รัะบบ ปรัาศจากิกิารัทั่ำางาน้ทั่่�ซำ�าซ้อน้ และกิ�อให้เกิิดกิารัลงทัุ่น้ทั่่�คุ้มูค�า (Cost Saving) โดยจะเห็น้ได้ว�า
สำาน้่กิงาน้คณะกิรัรัมูกิารัน้โยบายรั่ฐวิสาหกิิจ (สครั.) ใน้ฐาน้ะหน้่วยงาน้กิำาก่ิบดูแลรั่ฐวิสาหกิิจได้ติรัะหน้่กิและเล็งเห็น้ถึืง
ความูสำาค่ญดง่กิล�าว จึงไดก้ิำาหน้ดใหร้ัฐ่วสิาหกิิจทั่กุิแห�งติอ้งดำาเน้นิ้กิารัวเิครัาะหแ์ละจด่ทั่ำาสถืาปตัิยกิรัรัมูองคก์ิรั เพัอ่มูุ�งเน้น้้
กิารัน้ำาเทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ลมูาปร่ับใช้ก่ิบทัุ่กิส�วน้ข้ององค์กิรั (Digital Transformation) และทัุ่กิส�วน้ข้องธุรักิิจทั่่�งใน้ส�วน้ข้อง
กิรัะบวน้กิารัทั่ำางาน้ กิารัสร้ัางสรัรัค์ผลิติภ่ณฑ์์ กิารัติลาด ว่ฒน้ธรัรัมูองค์กิรั และกิารักิำาหน้ดเป้าหมูายกิารัเติิบโติใน้อน้าคติ 
โดยแสดงให้เห็น้ภาพัใน้ปัจจบุน่้กิ�อน้น้ำาเทั่คโน้โลยดิ่จทิั่ล่มูาปร่ับใช้ก่ิบทุั่กิส�วน้ข้ององค์กิรั (As is) และภาพัใน้อน้าคติใน้กิารัน้ำา
เทั่คโน้โลยดิ่จทิั่ล่มูาปร่ับใชก่้ิบทุั่กิส�วน้ข้ององค์กิรั (To be) โดยมูง่บปรัะมูาณใน้กิารัดำาเนิ้น้กิารัทั่่�งสิ�น้ จำาน้วน้ 3,600,000 บาทั่

 6.6 กิารับรัิหารังานด้านกิารัติลาด
 โรังงาน้ไพั�ได้ให้สิทั่ธิกิารัซื�อไพั� แกิ� บริัษั่ทั่ ซ่.เอส.ไทั่ย เทั่รัดดิ�ง จำากิ่ด เป็น้ผู้ร่ับปรัะโยชน้์ใน้กิารัซื�อไพั�จากิโรังงาน้ไพั� 
เพ่ัอน้ำาไปจำาหน้่ายแติ�เพ่ัยงผู้เด่ยว มู่รัะยะเวลา 3 ปี น้่บต่ิ�งแติ�ว่น้ทั่่� 1 กิ่น้ยายน้ 2563 ถืึงว่น้ทั่่� 31 สิงหาคมู 2566 ปรัะกิอบด้วย

 1. ไพั�ติ่วเล็กิ ได้แกิ� ไพั�ไทั่ย ไพั�ผ�องจ่น้ และไพั�จ่น้ส่�ส่

 2. ไพั�ป๊อกิ ได้แกิ� ไพั�ป๊อกิพัลาสติิกิข้อบทั่อง ย่�ห้อ VEGAS รุั�น้ V.G. Gold 111 ไพั�ป๊อกิพัลาสติิกิ ย่�ห้อ VEGAS  
  รุั�น้ V.G. SILVER 222 และไพั�ป๊อกิกิรัะดาษั ย่�ห้อ VEGAS รุั�น้ V.G.333 
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 น้อกิจากิน้่�โรังงาน้ไพั� ย่งดำาเนิ้น้กิารัจำาหน้่ายไพั�ชนิ้ดอ่น้ๆ น้อกิรัะบบส่มูปทั่าน้ ได้แกิ� ไพั�ป๊อกิกิรัะดาษัท่ั่�รัะลึกิ 
ชุดมูวยไทั่ยชาย-หญิง ซึ�งเป็น้ไพั�ทั่่�รัะลึกิสำาหร่ับเป็น้ข้องชำารั�วยใน้โอกิาสติ�างๆ และไพั�ป๊อกิเพั่อกิารัจำาหน้่ายย่งติ�างปรัะเทั่ศ 
ใน้กิารัน้่�โรังงาน้ไพั�ย่งได้ดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้กิารัติลาดข้องธุรักิิจสิ�งพิัมูพ์ัเอง โดยแสวงหาลูกิค้างาน้พิัมูพ์ัรัายใหมู� และร่ักิษัา 
ฐาน้ลูกิค้ารัายเดิมู 
 อย�างไรัก็ิติามูโรังงาน้ไพั�ย่งคงเผชิญก่ิบความูทั่้าทั่ายใน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ติ�างๆ ทั่่�งจากิปัจจ่ยภายน้อกิ และปัจจ่ย
ภายใน้องค์กิรัเอง ได้แกิ� ความูเปล่�ยน้แปลงข้องผู้บริัโภคด้าน้พัฤติิกิรัรัมูกิารับริัโภคสิน้ค้า ติ้น้ทัุ่น้กิารัผลิติ ด่งน้่�น้จากิกิารั
ทั่บทั่วน้แผน้วิสาหกิิจติามูแน้วคิด EVM ปรัะจำาปี 2564 คณะอนุ้กิรัรัมูกิารัพั่ฒน้าธุรักิิจและกิารัติลาดจึงได้น้ำายุทั่ธศาสติร์ั  
และกิลยุทั่ธ์ SIP ปรัะจำาปี 2564 ติามูแน้วคิด EVM มูาจ่ดทั่ำาแผน้ปฏิิบ่ติิกิารัส�วน้พ่ัฒน้าธุรักิิจและกิารัติลาดปรัะจำา
ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 ด่งน้่�
 แผน้ปฏิิบ่ติิกิารัด้าน้กิารัติลาด ปรัะจำาปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564
 1. โครังกิารัพั่ฒน้ากิารัติลาดเพั่อสร้ัางภาพัล่กิษัณ์ธุรักิิจ (Business Rebranding)
 โครังกิารัฯ มู่ว่ติถุืปรัะสงค์เพั่อจ่ดทั่ำาอ่ติล่กิษัณ์ (Corporate Identity) ข้ององค์กิรั ให้เป็น้ทั่่�ร่ับรู้ัข้องผู้บริัโภค  
ทั่่�งใน้เชิงความูสวยงามู สะทั่้อน้ภาพัล่กิษัณ์ทั่่�ด่ สร้ัางความูน้่าเช่อถืือ มู่ความูแติกิติ�าง สามูารัถืจดจำาได้ง�าย ซึ�งจะส�งผลติ�อ
ปรัะสทิั่ธิภาพัใน้กิารัส่อสารัและทั่ำากิารัติลาดได ้เพ่ัอจด่ทั่ำาเน้ื�อหาและชิ�น้งาน้ ใน้กิารัส่อสารั อาทั่ ิSocial Content, Infographic 
,Infographic Motion หรัือกิารัจ่ดกิิจกิรัรัมูทั่างกิารัติลาดติ�างๆ และพั่ฒน้าเว็บไซติ์ เพั่อให้เป็น้ช�องทั่างสำาค่ญใน้กิารัส่อสารั 
เก่ิ�ยวก่ิบองค์กิรั พัรั้อมูพั่ฒน้าฟังก์ิช่�น้บน้เว็บไซติ์ ให้รัองรั่บงาน้บรัิกิารัผ�าน้รัะบบออน้ไลน้์ได้เพั่ออำาน้วยความูสะดวกิ 
ให้ก่ิบลูกิค้า และเจ้าหน้้าทั่่�ข้ององค์กิรั
 2. แผน้กิารัพั่ฒน้ากิารัจำาหน้่ายสิน้ค้าและปรัะชาส่มูพั่น้ธ์
 โครังกิารัฯ มูว่่ติถุืปรัะสงค์เพ่ัอปรัะชาสมู่พ่ัน้ธภ์าพัลก่ิษัณ์องคก์ิรั และผลิติภณ่ฑ์ใ์ห้เปน็้ท่ั่�รู้ัจก่ิมูากิยิ�งขึ้�น้ รัวมูถึืงกิารั
สร้ัางความูส่มูพั่น้ธ์ก่ิบลูกิค้าทั่่�งรัายเกิ�า และรัายใหมู� กิารัร่ับฟังลูกิค้าเพั่อค้น้หาความูติ้องกิารัและความูคาดหว่งข้องลูกิค้า 
เพัอ่ใหก้ิารัดำาเน้ิน้งาน้มู่ปรัะสทิั่ธภิาพัและปรัะสทิั่ธผิล ซึ�งปรัะกิอบไปด้วยกิิจกิรัรัมูติ�างๆ เช�น้ กิารัปรัะชาสมู่พัน่้ธภ์าพัลก่ิษัณ์ 
องค์กิรั และผลิติภ่ณฑ์์ กิารัจ่ดทั่ำาส่อปรัะชาส่มูพั่น้ธ์ กิารัจ่ดกิิจกิรัรัมูส�งเสรัิมูกิารัข้าย กิารัสำารัวจติลาดไพั�ใน้ปรัะเทั่ศ  
หรืัอกิารัศึกิษัาดูงาน้ติลาดไพั�ติ�างปรัะเทั่ศ (คาสิโน้)
 3. แผน้กิารัศึกิษัาดูงาน้ติลาดติ�างปรัะเทั่ศ 
 โครังกิารัฯ มู่ว่ติถุืปรัะสงค์เพั่อพั่ฒน้าบุคลากิรัและหาความูรู้ัใน้งาน้ด้าน้ (Security Printing) จึงให้ความูสำาค่ญ 

ใน้กิารัศึกิษัาเทั่คโน้โลยก่ิารัผลติิสิ�งพิัมูพัป์ลอดกิารัปลอมูแปลงปรัะเภทั่ Tax Stamp และรัะบบกิารัติดิติามูและกิารัติรัวจสอบ 

ย้อน้กิล่บ (Track and Trace System) เพั่อติอบสน้องความูจำาเป็น้ใน้กิารัทั่ำาความูเข้้าใจเก่ิ�ยวก่ิบปรัะโยชน้์ข้องแสติมูป์
สรัรัพัสามูิติและเทั่คโน้โลย่กิารัผลิติ จึงมู่ความูปรัะสงค์ทั่่�จะดำาเน้ิน้กิารัศึกิษัาดูงาน้ติลาดติ�างปรัะเทั่ศเพั่อน้ำาความูรู้ัทั่่�ได้มูา
ใช้พั่ฒน้าโรังงาน้ไพั�อย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพักิ�อให้เกิิดปรัะโยชน้์แกิ�โรังงาน้ไพั�ติ�อไป
 4. กิารัมูุ�งเน้้น้ผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย 
 โครังกิารัฯ มู่ว่ติถุืปรัะสงค์เพ่ัอศึกิษัาและเร่ัยน้รู้ัผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยและลูกิค้าทั่่�งใน้ปัจจุบ่น้และอน้าคติ น้ำาไปสู� 
กิารัติอบสน้องติ�อความูต้ิองกิารัและความูคาดหว่งข้องผูมู้ส่�วน้ได้ส�วน้เสย่และลกูิค้าทุั่กิกิลุ�มู สร้ัางโอกิาสใหมู�ทั่างกิารัติลาด 
และสร้ัางผลกิรัะทั่บใน้เชิงบวกิ ลดผลกิรัะทั่บทั่างลบทั่างส่งคมู ภายใติ้ข้้อกิำาหน้ดข้องกิฎหมูายและกิฎรัะเบ่ยบทั่่�เก่ิ�ยวข้้อง 
และเพ่ัอให้รัฐ่วิสาหกิิจมูร่ัะบบกิารับริัหารัจด่กิารัผูมู้ส่�วน้ได้ส�วน้เสย่และลูกิคา้ทั่่�มูป่รัะสิทั่ธิภาพัและปรัะสิทั่ธผิลและกิ�อให้เกิิด 

กิารับูรัณากิารัเข้้าก่ิบกิารักิำาก่ิบดูแลข้ององค์กิรั กิลยุทั่ธ์ และกิารับริัหารัจ่ดกิารัใน้ทัุ่กิรัะด่บเพ่ัอพ่ัฒน้ากิารัดำาเนิ้น้ธุรักิิจ 
 ลดความูเส่�ยง และเพัิ�มูความูสามูารัถืใน้กิารัแข้�งข่้น้ ซึ�งน้ำาไปสู�กิารัพั่ฒน้าธุรักิิจอย�างย่�งยืน้ทั่่�วทั่่�งองค์กิรั
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1. รัายงานผลกิารัดำเนินงานติามูนโยบาย
 1.1 นโยบายกิารักิำกิบ่ดูแลองค์กิารัทั่่�ด่ (CG)

  เพั่อให้กิารับริัหารังาน้ข้องโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติเป็น้ไปอย�างมู่ปรัะสิทั่ธิภาพัและมู่ธรัรัมูาภิบาล มู่แน้วปฏิิบ่ติิ
ท่ั่�เปน็้มูาติรัฐาน้สากิลใน้กิารัจด่กิารัท่ั่�ด ่เสริัมูสร้ัางความูโปรั�งใส และมูป่รัะสทิั่ธิภาพัใน้กิารับริัหารังาน้รัวมูทั่่�งกิารัดำาเนิ้น้งาน้ 

ให้เป็น้ทั่่�ยอมูรั่บ เพั่อสรั้างความูเช่อมู่�น้ให้เกิิดแกิ�ผู้ถืือหุ้น้ และผู้มู่ส�วน้ได้เส่ยทัุ่กิฝ้่าย ติลอดจน้ให้เป็น้ไปติามูหล่กิกิารั 
และแน้วทั่างกิารักิำาก่ิบดูแลกิิจกิารัทั่่�ด่ใน้ร่ัฐวิสาหกิิจ พั.ศ. 2562 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติจึงได้กิำาหน้ดน้โยบายกิารักิำาก่ิบ
ดูแลองคก์ิารัท่ั่�ด ่เพ่ัอเป็น้มูาติรัฐาน้และแน้วทั่างปฏิบิต่ิ ิรัวมูทั่่�งเป็น้ค�าน้ยิมูรั�วมูสำาหร่ับองค์กิารัและบคุลากิรัทั่กุิคน้ พังึยดึถืือ
เป็น้แน้วทั่างควบคู�ก่ิบกิฎและข้้อบ่งค่บอ่น้ๆ อย�างทั่่�วถึืง ด่งติ�อไปน้่�

 1) บัทบัาทของภาครัฐ 
 โรังงาน้ไพั�ติรัะหน้่กิถึืงความูสำาค่ญข้องกิารัแบ�งแยกิบทั่บาทั่หน้้าท่ั่�อย�างช่ดเจน้รัะหว�างภาครั่ฐก่ิบโรังงาน้ไพั� 
เพ่ัอให้เกิิดกิารัถื�วงดุลใน้กิารักิำาก่ิบดูแลทั่่�ด่ติามูหล่กิธรัรัมูาภิบาล โดยภาครั่ฐมู่บทั่บาทั่ใน้กิารักิำาหน้ดน้โยบายและทั่ิศทั่าง
กิารัดำาเนิ้น้งาน้ และโรังงาน้ไพั�มูบ่ทั่บาทั่ใน้กิารับริัหารังาน้ปรัะจำาให้เปน็้ไปติามูพัน่้ธกิิจและบรัรัลวุ่ติถืปุรัะสงคข์้องหน้ว่ยงาน้ 
โดยกิำาหน้ดให้มูก่ิารัรัายงาน้ผลกิารัปฏิบ่ิติงิาน้ติ�อภาคร่ัฐอย�างเป็น้รัะบบ ปรัะกิอบไปด้วยรัายงาน้ผลกิารัดำาเนิ้น้งาน้ดา้น้กิารัเงิน้
และไมู�ใช�กิารัเงิน้ รัายงาน้กิารัปฏิิบ่ติิติามูแน้วทั่าง กิารักิำาก่ิบดูแลท่ั่�ด่ติามูมูาติรัฐาน้สากิล และรัายงาน้ผลกิารัปฏิิบ่ติิติามู
กิฎหมูาย รัะเบ่ยบ และข้้อบ่งค่บข้องโรังงาน้ไพั�

 2) สิทธิและควิามเท่าเทียมกันของผ้้ถืือหุ้น
 ผูถื้ือหุ้น้ถืือเปน็้เจา้ข้องโรังงาน้ไพั�และมูส่ทิั่ธพืิั�น้ฐาน้เทั่�าเทั่ย่มูก่ิน้ทั่กุิปรัะกิารัติามูทั่่�กิฎหมูายกิำาหน้ดผูถื้ือหุน้้สามูารัถื
แติ�งติ่�งคณะกิรัรัมูกิารัใหท้ั่ำาหน้า้ทั่่�แทั่น้ติน้และมูส่�วน้รั�วมูใน้กิารัติด่สนิ้ใจใน้เรัอ่งสำาคญ่โดยกิารัออกิเสย่งคะแน้น้ใน้ทั่่�ปรัะชุมู
ผู้ถืือหุ้น้ โรังงาน้ไพั�ให้ความูสำาค่ญใน้สิทั่ธิข้องผู้ถืือหุ้น้และให้ข้้อมููลแกิ�ผู้ถืือหุ้น้อย�างถูืกิติ้อง เพั่ยงพัอ และทั่่น้เวลาติ�อกิารั
ติ่ดสิน้ใจ โดยกิำาหน้ดให้มู่กิารัจ่ดปรัะชุมูผู้ถืือหุ้น้ ดำาเนิ้น้กิารัใน้ว่น้ปรัะชุมูผู้ถืือหุ้น้ติามูกิฎหมูายและรัะเบ่ยบทั่่�เก่ิ�ยวข้้อง  
มู่กิารัจ่ดทั่ำารัายงาน้กิารัปรัะชุมู รัวมูทั่่�งเป่ดเผยมูติิกิารัปรัะชุมูผู้ถืือหุ้น้ 

 3) คณะกรรมการ 
 โรังงาน้ไพั�ให้ความูสำาคญ่ก่ิบคณะกิรัรัมูกิารัซึ�งเป็น้ติว่แทั่น้ข้องผูถื้ือหุ้น้ใน้กิารักิำาก่ิบดแูลกิารัดำาเนิ้น้งาน้ให้มูก่ิารัปฏิบิต่ิงิาน้ 

เป็น้ไปติามูพั่น้ธกิิจ ว่ติถุืปรัะสงค์ และน้โยบายข้องภาคร่ัฐ โดยกิำาหน้ดให้มู่แน้วทั่างเก่ิ�ยวก่ิบโครังสร้ัางคณะกิรัรัมูกิารั 
และกิารัสรัรัหากิรัรัมูกิารั บทั่บาทั่ หน้้าทั่่� และความูรั่บผิดชอบข้องคณะกิรัรัมูกิารั รัวมูทั่่�งกิารัปรัะเมูิน้ผลคณะกิรัรัมูกิารั 
เพั่อให้ได้มูาซึ�งคณะกิรัรัมูกิารัทั่่�มู่ความูรู้ัความูสามูารัถืเหมูาะสมูใน้กิารักิำาก่ิบดูแลกิิจกิารัข้องโรังงาน้ไพั�

 4) บัทบัาทของผ้้มีส่วินได้้ส่วินเสีย 
  โรังงาน้ไพั�ใหค้วามูสำาคญ่ก่ิบผูมู้ส่�วน้ไดส้�วน้เสย่ทุั่กิกิลุ�มู โดยกิำาหน้ดให้มูก่ิลไกิและกิารัปฏิบิต่ิติิ�อผูมู้ส่�วน้ไดส้�วน้เสย่
แติ�ละกิลุ�มูโดยคำาน้งึถืงึสิทั่ธขิ้องผู้มูส่�วน้ได้ส�วน้เส่ยดง่กิล�าวติามูกิฎหมูาย ปรัะกิอบกิิจกิารัอย�างมูจ่ริัยธรัรัมู มูค่วามูรับ่ผดิชอบ
ติ�อส่งคมูและสิ�งแวดล้อมู รัวมูถึืงส�งเสริัมูให้เกิิดกิารัมู่ส�วน้รั�วมูข้องผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยใน้กิารัพั่ฒน้ากิารัดำาเน้ิน้งาน้ 

 5) ควิามยั�งยืนและนวิัตกรรม 
 โรังงาน้ไพั�เล็งเห็น้ถึืงความูสำาค่ญข้องกิารัดำาเน้ิน้งาน้อย�างย่�งยืน้มู่ความูร่ับผิดชอบติ�อส่งคมูและสิ�งแวดล้อมู  
รัวมูทั่่�งน้ำาน้ว่ติกิรัรัมูมูาใช้ใน้กิารัปร่ับปรุังกิรัะบวน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ให้เกิิดปรัะสิทั่ธิภาพัสูงสุดจึงกิำาหน้ดให้มู่กิารัจ่ดทั่ำาแผน้
บริัหารัจ่ดกิารัน้ว่ติกิรัรัมู แผน้กิารัพ่ัฒน้าความูย่�งยืน้ข้องโรังงาน้ไพั� และรัายงาน้กิารัพ่ัฒน้าความูย่�งยืน้ท่ั่�เป็น้ไปติามู 

หล่กิกิารั Global Reporting Initiative 

หมวดที่่� 2 ข้้อมูลด้านธรรมาภิิบาล
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 6) การเปิีด้เผยข้อม้ล 

 โรังงาน้ไพั�ส�งเสริัมูให้มู่กิารัเป่ดเผยข้้อมููลสำาค่ญอย�างถูืกิติ้อง เช่อถืือได้ ครับถ้ืวน้ เพั่ยงพัอ ทั่่น้เวลา และเป็น้ไป
ติามูกิฎหมูาย และกิฎรัะเบ่ยบท่ั่�เก่ิ�ยวข้้องผ�าน้ช�องทั่างท่ั่�เข้้าถึืงได้อย�างสะดวกิเพ่ัอให้สาธารัณชน้และผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย
สามูารัถืใช้ใน้กิารัติ่ดสิน้ใจได้อย�างเหมูาะสมู โดยกิำาหน้ดให้มู่กิารัเป่ดเผยข้้อมููลด้าน้กิารัเงิน้ และด้าน้ทั่่�ไมู�เก่ิ�ยวข้้องก่ิบ 

กิารัเงิน้เป็น้ไปติามูกิฎหมูายและมูาติรัฐาน้กิารัรัายงาน้ทั่างกิารัเงิน้

 7) การบัริหารควิามเสี�ยงและการควิบัคุมภายใน 
 โรังงาน้ไพั�มูุ�งมู่�น้ใน้กิารัพั่ฒน้ากิารับริัหารัความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้ โดยกิำาหน้ดให้มู่คณะกิรัรัมูกิารับริัหารั
ความูเส่�ยงและควบคุมูภายใน้ กิำาหน้ดให้จ่ดทั่ำาแผน้กิารับริัหารัความูเส่�ยงเพั่อป้องก่ิน้หรืัอลดโอกิาสทั่่�เกิิดผลเส่ยหาย 

จากิความูเส่�ยง และแผน้กิารัควบคุมูภายใน้เพ่ัอกิารัติรัวจสอบภายใน้ท่ั่�เหมูาะสมูและมูป่รัะสิทั่ธิภาพั รัวมูทั่่�งกิำาหน้ดน้โยบาย
กิารัติ�อติ้าน้กิารัทัุ่จริัติและคอร์ัร่ัปช่�น้ 

 8) จรรยาบัรรณ 
 โรังงาน้ไพั�ส�งเสรัมิูกิารัสร้ัางจติิสำาน้กึิใน้ดา้น้จรัรัยาบรัรัณให้ก่ิบคณะกิรัรัมูกิารั ผูบ้ริัหารั และพัน่้กิงาน้ข้องโรังงาน้ไพั�
ทุั่กิคน้ยึดถืือและปฏิิบ่ติิให้สอดคล้องและอยู�ใน้ทั่ิศทั่างเด่ยวก่ิน้ โดยกิำาหน้ดให้มู่ช�องทั่างกิารัร่ับเร่ัองร้ัองเร่ัยน้ เมู่อพับเห็น้
กิารัปรัะพัฤติิปฏิิบ่ติิทั่่�ผิดจรัรัยาบรัรัณหรืัอไมู�เป็น้ไปติามูแน้วปฏิิบ่ติิข้องโรังงาน้ไพั�

 9) การติด้ตามผลการด้ำาเนินงาน
 โรังงาน้ไพั�ใหค้วามูสำาคญ่ก่ิบกิารัติดิติามูผลกิารัดำาเน้นิ้งาน้ โดยกิำาหน้ดใหมู้ข้่้อติกิลงกิารัปรัะเมิูน้ผลกิารัดำาเน้นิ้งาน้
ทั่่�สอดคล้องก่ิบเป้าหมูายและข้อบเข้ติกิารัดำาเนิ้น้งาน้ข้องโรังงาน้ไพั� รัวมูทั่่�งกิารัน้ำาผลกิารัปรัะเมูิน้ไปใช้ใน้กิารัปรั่บปรุัง 
กิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้องโรังงาน้ไพั� และเผยแพัรั�ผลกิารัปรัะเมูิน้ให้ผู้เก่ิ�ยวข้้องทั่รัาบ
 1.2 นโยบายด้านความูรับ่ผิดชอบติ�อสง่คมูและสิ�งแวดล้อมู (CSR) 
 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูติิ ติรัะหน้ก่ิและยดึมู่�น้กิารัแสดงความูรับ่ผดิชอบติ�อสง่คมูและสิ�งแวดลอ้มูใน้กิรัะบวน้กิารั
ปฏิิบ่ติิงาน้ (CSR in Process) และถืือเป็น้แน้วปฏิิบ่ติิหล่กิใน้กิารัแสดงความูร่ับผิดชอบติ�อผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยทุั่กิกิลุ�มู 

ข้องโรังงาน้ไพั� ซึ�งเทั่่ยบเค่ยงได้ก่ิบมูาติรัฐาน้แน้วทั่างความูรั่บผิดชอบติ�อส่งคมู ISO 26000 ทั่่�เป็น้หล่กิกิารัเป็น้ทั่่�
ยอมูร่ับโดยทั่่�วไป โดยได้มู่กิารักิำาหน้ดโครังสร้ัางผู้ร่ับผิดชอบ ค�านิ้ยมูหรืัอพัฤติิกิรัรัมูพึังปรัะสงค์ รัะบบกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ 

และกิารับรัิหารัจ่ดกิารัอย�างครับถ้ืวน้ ครัอบคลุมูปรัะเด็น้สำาค่ญ โดยคณะกิรัรัมูกิารั โรังงาน้ไพั� ผู้บรัิหารั และพัน้่กิงาน้มุู�งมู่�น้
ปฏิบิต่ิติิน้ติามูหลก่ิความูรับ่ผดิชอบติ�อสง่คมูและสิ�งแวดลอ้มู และดำาเนิ้น้กิารัเสรัมิูสรัา้งใหอ้งคก์ิรัมูค่วามูรับ่ผดิชอบติ�อสง่คมู
และสิ�งแวดล้อมูใน้กิรัะบวน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ (CSR in Process) ทั่่�เป็น้รัะบบ มู่ปรัะสิทั่ธิภาพั และปรัะสิทั่ธิผล จึงกิำาหน้ด
น้โยบายด้าน้ความูร่ับผิดชอบติ�อส่งคมู ด่งน้่�

  1) ความูร่ับผดิชอบ (Accountability) : กิารัร่ับผิดชอบติ�อผลกิรัะทั่บท่ั่�เกิิดจากิผลติิภณ่ฑ์ ์บริักิารัและกิารัปฏิบิต่ิ ิ

   งาน้ทั่่�ส�งผลกิรัะทั่บติ�อเศรัษัฐกิิจ ส่งคมู และสิ�งแวดล้อมูภายน้อกิองค์กิรัอย�างเป็น้รูัปธรัรัมู

  2) ความูโปรั�งใส (Transparency) : ความูโปรั�งใสใน้กิารัติด่สนิ้ใจและกิารัดำาเน้นิ้งาน้ทั่่�มูผ่ลกิรัะทั่บติ�อเศรัษัฐกิิจ  
   ส่งคมู และสิ�งแวดล้อมู

  3 )กิารัปฏิิบ่ติิอย�างมู่จริัยธรัรัมู (Ethical Behavior) : กิารัยึดมู่�น้ปฏิิบ่ติิงาน้อย�างมู่จริัยธรัรัมูทั่่�งความูซ่อส่ติย์  
   ไมู�เลือกิปฏิิบ่ติิ และยุติิธรัรัมู

  4) กิารัเคารัพัติ�อผลปรัะโยชน้์ข้องผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย (Respect for Stakeholder Interests) : กิารัเคารัพั  
   พัิจารัณาและติอบสน้องติ�อผลปรัะโยชน้์ข้องผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยทัุ่กิกิลุ�มูข้ององค์กิรั

  5) กิารัเคารัพัติ�อหล่กิน้ิติิธรัรัมู (Respect for the Rule of Law) : เป็น้กิารัยอมูร่ับกิารัปฏิิบ่ติิติามูหล่กิน้ิติิธรัรัมู 

   หรืัอกิารัปฏิิบ่ติิติามูกิฎหมูาย รัะเบ่ยบ และข้้อบ่งค่บทั่่�เก่ิ�ยวข้้องก่ิบ โรังงาน้ไพั�กิรัมูสรัรัพัสามูิติ
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  6) กิารัเคารัพัติ�อกิารัปฏิบิต่ิติิามูแน้วทั่างข้องสากิล (Respect for International Norms of Behavior) : เป็น้กิารั 
   เคารัพัติ�อกิารัปฏิบิต่ิติิามูแน้วปฏิบิต่ิท่ิั่�สากิลกิำาหน้ดรั�วมูก่ิบกิารัยึดมู่�น้กิารัดำาเน้นิ้งาน้ติามูหลก่ินิ้ติธิรัรัมูท่ั่�ร่ัฐบาล 

   กิำาหน้ดอย�างเครั�งคร่ัด

  7) กิารัเคารัพัติ�อสิทั่ธิมูนุ้ษัยชน้ (Respect for Human Right) : เป็น้กิารัให้ความูเคารัพัติ�อสิทั่ธิมูนุ้ษัยชน้  
   และยอมูร่ับถึืงความูสำาค่ญ และความูเป็น้สากิลข้องหล่กิกิารั

 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ ดำาเนิ้น้กิารัเสริัมูสร้ัางให้องค์กิรัมู่ความูร่ับผิดชอบติ�อส่งคมูและสิ�งแวดล้อมู 

ใน้กิรัะบวน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ (CSR in Process) ทั่่�เป็น้รัะบบและมู่ปรัะสิทั่ธิผล 
 1.ธรัรัมูาภิบาล (Organizational Governance)  : คณะกิรัรัมูกิารั ผู้บรัิหารัรัะด่บสูง และพัน้่กิงาน้ภายใน้ โรังงาน้ไพั�  
มู่กิารัติ่ดสิน้ใจและกิารัปฏิิบ่ติิงาน้อย�างมู่จริัยธรัรัมูและรั่บผิดชอบติ�อผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย ส่งคมู และสิ�งแวดล้อมูทั่่�ได้ร่ับ 

ผลกิรัะทั่บจากิผลติิภณ่ฑ์ ์บรักิิารั และกิารัปฏิบิต่ิงิาน้ โดยมูธ่รัรัมูาภบิาลเพัอ่แสดงความูรับ่ผดิชอบติ�อสง่คมูและสิ�งแวดลอ้มู
 2. ด้าน้สิทั่ธิมูนุ้ษัยชน้ (Human Rights) : กิารัหล่กิเล่�ยงกิารัสมูรู้ัรั�วมูคิด กิารัแก้ิไข้ข้้อข่้ดแย้ง กิารัเลือกิปฏิิบ่ติิ  
และกิลุ�มูทั่่�ติอ้งมูก่ิารัดแูลเปน็้พัเิศษั สทิั่ธกิิารัเปน็้พัลเมูอืงและสทิั่ธทิั่างกิารัเมูอืง สทิั่ธทิั่างดา้น้เศรัษัฐกิิจ สง่คมูและว่ฒน้ธรัรัมู 
หล่กิกิารัสิทั่ธิข่้�น้พัื�น้ฐาน้ใน้กิารัทั่ำางาน้
 3. ข้้อปฏิิบ่ติิด้าน้แรังงาน้ (Labor Practices) : กิารัจ้างงาน้ และแรังงาน้ส่มูพั่น้ธ์ สภาพัแวดล้อมูใน้กิารัทั่ำางาน้ 
และกิารัปกิป้องทั่างส่งคมูกิารัสาน้เสวน้าทั่างส่งคมู อาช่วอน้ามู่ยและความูปลอดภ่ยใน้กิารัทั่ำางาน้ และกิารัพั่ฒน้าบุคคล
และกิารัฝ้ึกิอบรัมูใน้สถืาน้ทั่่�ปฏิิบ่ติิงาน้
 4. กิารัดูแลสิ�งแวดล้อมู (Environment) : กิารัป้องก่ิน้มูลภาวะกิารัใช้ทั่ร่ัพัยากิรัอย�างย่�งยืน้ กิารัเปล่�ยน้แปลง 
ข้องสภาพัภูมูิอากิาศ และกิารัปกิป้องสิ�งแวดล้อมู ความูหลากิหลายทั่างช่วภาพั และกิารัฟ้�น้ฟูถิื�น้ทั่่�อยู�ทั่างธรัรัมูชาติิ
 5. กิารัปฏิิบ่ติิทั่่�เป็น้ธรัรัมู : กิารัติ�อติ้าน้กิารัคอรั่ปช่�น้ กิารัมู่ส�วน้รั�วมูทั่างกิารัเมูือง กิารัแข้�งข่้น้อย�างเป็น้ธรัรัมู  
กิารัส�งเสริัมูความูร่ับผิดชอบติ�อส่งคมูใน้ห�วงโซ�คุณค�า และกิารัเคารัพัติ�อสิทั่ธิทั่ร่ัพัย์สิน้
 6. ความูใส�ใจติ�อผู้บริัโภค (Consumer Issues) : กิารัติลาดอย�างเป็น้ธรัรัมู สารัสน้เทั่ศทั่่�เป็น้ข้้อเทั่็จจริัง และอคติิ  
และข้้อปฏิิบ่ติิติามูส่ญญาท่ั่�เป็น้ธรัรัมู กิารัแก้ิไข้ข้้อร้ัองเร่ัยน้ และกิารัร่ักิษัาความูเป็น้ส�วน้ติ่วข้องผู้บริัโภค กิารัเข้้าถึืง 
กิารับริักิารัทั่่�จำาเป็น้ และกิารัให้ความูรู้ั และกิารัสร้ัางจิติสำาน้ึกิ
 7. กิารัมู่ส�วน้รั�วมูข้องชุมูชน้และกิารัพ่ัฒน้าชุมูชน้ : กิารัมู่ส�วน้รั�วมูข้องชุมูชน้ กิารัศึกิษัาและว่ฒน้ธรัรัมู กิารัจ้างงาน้
และกิารัพัฒ่น้าทั่ก่ิษัะ กิารัพัฒ่น้าและกิารัเข้้าถึืงเทั่คโน้โลย ่กิารัสร้ัางรัายได้และความูมู่�น้คง สขุ้ภาพั และกิารัลงทุั่น้ทั่างส่งคมู
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1.3 โครังสรั้างคณะกิรัรัมูกิารั อำนาจหน้าทั่่�และความูรับ่ผิดชอบข้องคณะกิรัรัมูกิารั

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ
  กิารับริัหารังาน้อยู�ภายใต้ิกิารัควบคุมูน้โยบายข้องคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�ปรัะกิอบด้วย อธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามิูติ  
หรัือทั่่�ปรึักิษัาหรัือรัองอธิบด่ทั่่�ได้ร่ับมูอบหมูายจากิอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติ เป็น้ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั ทั่่�ปรึักิษัาหรัือรัองอธิบด ่

ทั่่�ได้ร่ับมูอบหมูายจากิอธิบด่กิรัมูสรัรัพัสามูิติจำาน้วน้ 3 คน้เป็น้รัองปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั ผู้แทั่น้กิรัะทั่รัวงกิารัคล่งหน้ึ�งคน้ 

เปน็้กิรัรัมูกิารั ผูอ้ำาน้วยกิารัเป็น้กิรัรัมูกิารัและเลข้านุ้กิารัโดยติำาแหน่้ง และกิรัรัมูกิารัอ่น้อก่ิไมู�น้อ้ยกิว�าสามูคน้เป็น้กิรัรัมูกิารั 
แติ�เมู่อรัวมูทั่่�งคณะแล้วติ้องมู่จำาน้วน้ไมู�เกิิน้ 11 คน้ กิรัรัมูกิารัอ่น้ให้ร่ัฐมูน้ติร่ัเป็น้ผู้แติ�งติ่�งและถือดถือน้

 2. อำานาจหน้าที�และควิามรับัผิด้ชอบัของคณะกรรมการ
  ติามูรัะเบย่บกิรัะทั่รัวงกิารัคลง่ว�าด้วยกิารัจด่ติ่�งโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ พั.ศ. 2535 ข้้อ 17 ให้คณะกิรัรัมูกิารัมูอ่ำาน้าจ
หน้้าทั่่�วางน้โยบายและควบคุมูดแูลโดยทั่่�วไปซึ�งกิิจกิารัข้องโรังงาน้ไพั�อำาน้าจหน้้าทั่่�และความูร่ับผิดชอบน้่�น้ รัวมูไปถึืง

  1. วางรัะเบ่ยบหรืัอออกิข้้อบ่งค่บเก่ิ�ยวก่ิบกิารัจ่ดแบ�งส�วน้งาน้และกิารับริัหารังาน้ติ�าง ๆ ข้องโรังงาน้ไพั�

  2. กิำาหน้ดจำาน้วน้ ติำาแหน้่ง อ่ติรัาเงิน้เดือน้ ค�าจ้างและเงิน้อ่น้ๆ ข้องพัน้่กิงาน้และลูกิจ้าง

  3. ออกิข้้อบ่งค่บว�าด้วยกิารับรัรัจุ กิารัแติ�งติ่�ง กิารัเล่อน้เงิน้เดือน้หรัือค�าจ้าง กิารัถือดถือน้ รัะเบ่ยบวิน้่ย  
   กิารัลงโทั่ษัและกิารัอุทั่ธรัณ์ลงโทั่ษัพัน้่กิงาน้และลูกิจ้าง

  4. กิำาหน้ดรัาคามูาติรัฐาน้ข้องผลิติภ่ณฑ์์

  5. วางรัะเบ่ยบว�าด้วยกิารัร้ัองทัุ่กิข์้ข้องพัน้่กิงาน้และลูกิจ้าง

  6. วางรัะเบ่ยบว�าด้วยกิารัจ�ายเงิน้ กิารัส่�งจ้าง ส่�งซื�อ กิารัส่�งติ่ดบ่ญช่ พั่สดุหรืัอทั่ร่ัพัย์สิน้และกิารัทั่ำาส่ญญา 
   ผูกิพั่น้ติ�าง ๆ ทั่่�เป็น้น้โยบายธุรักิิจข้องโรังงาน้ไพั�

  7. ออกิข้้อบ่งค่บว�าด้วยกิารัจ�ายค�าพัาหน้ะ เบ่�ยเล่�ยงเดิน้ทั่าง ค�าเช�าท่ั่�พ่ักิ ค�าทั่ำางาน้ล�วงเวลา เบ่�ยปรัะชุมู 

   และกิารัจ�ายเงิน้อ่น้ ๆ

  8. วางรัะเบ่ยบว�าด้วยเคร่ัองแบบพัน้่กิงาน้และลูกิจ้าง

  9. วางรัะเบ่ยบว�าด้วยความูปลอดภ่ยใน้กิารัใช้และร่ักิษัาทั่ร่ัพัย์สิน้ข้องโรังงาน้ไพั�

  10. พัิจารัณาปัญหาติ�าง ๆ  ทั่่�ผู้อำาน้วยกิารัน้ำาเสน้อหารืัอโดยให้คำาวิน้ิจฉ่ยติ่ดสิน้ปัญหาน้่�น้หรืัอให้ความูเห็น้ชอบ

  11. พัิจารัณาอนุ้มู่ติิหรืัอให้ความูเห็น้ชอบกิารัดำาเน้ิน้งาน้ติามูโครังกิารัทั่่�มู่น้โยบายกิำาหน้ดไว้

  12. วางรัะเบ่ยบหรืัอออกิข้้อบ่งค่บเก่ิ�ยวก่ิบกิารัปฏิิบ่ติิงาน้อ่น้ ๆ ข้องโรังงาน้ไพั�

  13. กิรัะทั่ำากิารัอย�างอ่น้ติามูทั่่�ร่ัฐมูน้ติร่ัมูอบหมูาย
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1.4 กิารัแติ�งติ�่งและอำนาจหน้าทั่่� ข้องคณะกิรัรัมูกิารัและคณะอนุกิรัรัมูกิารัทั่่�แติ�งติ่�ง 
 โดยคณะกิรัรัมูกิารัโรังงานไพั�

 คณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั� ไดแ้ติ�งติ่�งคณะกิรัรัมูกิารัและคณะอน้กุิรัรัมูกิารัติ�างๆ เพัอ่ทั่ำาหน้า้ทั่่�ติามูทั่่�ได้รับ่มูอบหมูาย 

มู่รัายละเอ่ยด ด่งน้่�
 

 1. คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ

   คำาส่�งโรังงาน้ไพั�ท่ั่� 162/2563 ลงว่น้ท่ั่� 10 พัฤศจิกิายน้ 2563 เร่ัอง แติ�งติ่�งคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ ปรัะกิอบด้วย
 1. น้ายวรักิฤติ จารุัวงศ์ภ่ค ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั
 2. น้างสาวไพัลิน้ร่ัติน้์ สุพัรัรัณร่ัติน้์ กิรัรัมูกิารั
 3. น้ายวิร่ัติน้์ กิิติิพัิพั่ฒน้์ กิรัรัมูกิารั
 4. น้างสาวปรัาณ่ วิศาลอน้่น้ติกูิล เลข้านุ้กิารัคณะกิรัรัมูกิารั

   โดยให้คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบมูห่น้า้ท่ั่�และความูร่ับผิดชอบติามูท่ั่�กิำาหน้ดไวใ้น้กิฎบต่ิรัข้องคณะกิรัรัมูกิารั
ติรัวจสอบและรัายงาน้ผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ติ�อคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�
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 2. คณะอนุกิรัรัมูกิารับรัิหารัความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายในโรังงานไพั�

    คำาส่�งโรังงาน้ไพั�ท่ั่� 158/2563 ลงว่น้ท่ั่� 10 พัฤศจิกิายน้ 2563 เรั่อง แติ�งต่ิ�งคณะอนุ้กิรัรัมูกิารับรัิหารัความูเส่�ยง
และควบคุมูภายใน้ โรังงาน้ไพั� ปรัะกิอบด้วย
 1. น้ายวิว่ฒน้์ เข้าสกุิล ปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 2. น้างสาววิลาวรัรัณ พัยาน้้อย รัองปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 3. น้ายจร่ัสพังษ์ั สมูาน้บุติรั อนุ้กิรัรัมูกิารั
 4. น้ายสมูบ่ติิ เกิริักิช่ยว่น้ อนุ้กิรัรัมูกิารั
 5. ห่วหน้้าฝ้่ายอำาน้วยกิารั อนุ้กิรัรัมูกิารั
 6. น้างสาวพัรัพัรัรัณ วิเศษักิิจ อนุ้กิรัรัมูกิารัและเลข้านุ้กิารั

  โดยให้คณะอนุ้กิรัรัมูกิารัฯ มู่อำาน้าจหน้้าทั่่�และความูร่ับผิดชอบ ด่งน้่�

   1. กิำาหน้ด/อนุ้มูต่ินิ้โยบาย มูาติรัากิารัหรืัอแผน้ปฏิบิต่ิกิิารับริัหารัความูเส่�ยงและควบคุมูภายใน้ ปจัจย่เส่�ยง  
แผน้บริัหารัความูเส่�ยง คู�มูือกิารัปฏิิบ่ติิงาน้กิารับริัหารัความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้และกิรัะบวน้กิารับริัหารัจ่ดกิารั
ความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้
  2. พั่ฒน้ากิรัอบกิารับริัหารัความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้

  3. กิำาก่ิบดูแลให้มู่กิารับูรัณากิารัรัะหว�างกิารักิำาก่ิบดูแลกิิจกิารัท่ั่�ด่ (Governance) กิารับริัหารัความูเส่�ยง  
(Risk Management) และกิารัปฏิบิต่ิติิามูข้้อกิฎหมูาย รัะเบย่บ ข้้อบง่คบ่ ปรัะกิาศและหลก่ิเกิณฑ์ ์(Compliance) เพัอ่ใหบ้รัรัล ุ

ถึืงผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ทั่่�เกิิดจากิกิารัมู่ส�วน้รั�วมูข้องทัุ่กิส�วน้งาน้

  4. ติดิติามูและกิำาก่ิบดูแล กิารัดำาเนิ้น้งาน้ติามูกิรัะบวน้กิารับ�งช่�ปจัจย่เส่�ยงและกิารัปรัะเมิูน้ความูเส่�ยง รัวมูทั่่�ง 
ค่ดเลือกิปัจจ่ยเส่�ยงทั่่�มู่น้่ยสำาค่ญติ�อองค์กิรัมูาจ่ดทั่ำาแผน้ติอบสน้องความูเส่�ยงทั่่�เหมูาะสมูรั�วมูก่ิบผู้บรัิหารัหรัือเจ้าหน้้าทั่่� 
ทั่่�เก่ิ�ยวข้้อง
  5. รัายงาน้ผลกิารับริัหารัจ่ดกิารัความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้รัะด่บองค์กิรัรัายไติรัมูาสติ�อคณะกิรัรัมูกิารั
โรังงาน้ไพั� และคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบโรังงาน้ไพั�

  6. เชิญผู้บริัหารัหรืัอเจ้าหน้้าทั่่� และบุคคลภายน้อกิเพั่อเข้้ารั�วมูปรัะชุมูหรืัอให้ข้้อมููลใน้เร่ัองทั่่�เก่ิ�ยวข้้อง

  7. มู่อำาน้าจเป็น้ไปติามูกิฎบ่ติรัคณะกิรัรัมูกิารับริัหารัความูเส่�ยงและควบคุมูภายใน้โรังงาน้ไพั�
 3. คณะอนุกิรัรัมูกิารัด้านกิารับรัิหารัทั่รัพ่ัยากิรับุคคล
   คำาส่�งโรังงาน้ไพั�ท่ั่� 25/2564 ลงว่น้ทั่่� 19 สิงหาคมู 2564 เร่ัอง แติ�งติ่�งคณะอนุ้กิรัรัมูกิารัด้าน้กิารับรัิหารั
ทั่ร่ัพัยากิรับุคคล ปรัะกิอบด้วย
 1. น้างจิติิธาดา ธน้ะโสภณ  ปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 2. น้างสาววิลาวรัรัณ พัยาน้้อย  รัองปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 3. ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิบริัหารัทั่ร่ัพัยากิรับุคคล  อนุ้กิรัรัมูกิารั
       กิรัมูสรัรัพัสามูิติ หรืัอผู้แทั่น้
 4. ผู้แทั่น้สำาน้่กิงาน้คณะกิรัรัมูกิารั  อนุ้กิรัรัมูกิารั
    น้โยบายร่ัฐวิสาหกิิจ (สครั.)
 5. น้างสาวทั่ชดา อจละน้่น้ทั่์  อนุ้กิรัรัมูกิารั
 6. น้ายกิน้ิษัฐ์ ศิริัว่ฒน้์  อนุ้กิรัรัมูกิารั
 7. น้ายวิว่ฒน้์ช่ย ติ่�งปรัะกิอบกิิจ  อนุ้กิรัรัมูกิารั
 8. น้างวิชิติา ศิริัว่ฒน้์  เลข้านุ้กิารัคณะอนุ้กิรัรัมูกิารั
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  โดยให้คณะอนุ้กิรัรัมูกิารัฯ มู่หน้้าทั่่� ด่งน้่�

 1. พัจิารัณากิำาหน้ดแน้วทั่าง น้โยบาย และแผน้งาน้กิารัดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้บริัหารัทั่ร่ัพัยากิรับุคคล ปรัะกิอบด้วย  
  กิารับริัหารัทัุ่น้มูนุ้ษัย์ กิารัจ่ดกิารัความูรู้ั และน้ว่ติกิรัรัมู

 2. กิำาหน้ดกิรัอบกิารัดำาเน้นิ้งาน้ ติว่ช่�ว่ด และแน้วทั่างใน้กิารัติดิติามูกิารัรัายงาน้ผลกิารัดำาเน้นิ้งาน้ ติามูข้้อ 1.

 3. ทั่บทั่วน้กิรัะบวน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้พัร้ัอมูข้้อเสน้อแน้ะ ติามูข้้อ 1.

 4. รัายงาน้ผลกิารัดำาเน้ิน้กิารั ติามูข้้อ 1 ถึืงข้้อ 3 ติ�อคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�

 4. คณะอนุกิรัรัมูกิารัด้านเทั่คโนโลย่ดิจิทั่ล่
  คำาส่�งโรังงาน้ไพั�ทั่่� 159/2563 ลงว่น้ทั่่� 10 พัฤศจิกิายน้ 2563 เร่ัอง แติ�งติ่�งคณะอนุ้กิรัรัมูกิารัด้าน้เทั่คโน้โลย่
ดิจิทั่่ล ปรัะกิอบด้วย
 1. น้ายวิว่ฒน้์ เข้าสกุิล ปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 2. น้ายอ่ครุัติมู์ สน้ธยาน้น้ทั่์ รัองปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 3. ผู้อำาน้วยกิารัศูน้ย์เทั่คโน้โลย่สารัสน้เทั่ศ อนุ้กิรัรัมูกิารั
    กิรัมูสรัรัพัสามูิติ หรืัอผู้แทั่น้
 4. พั่น้โทั่น้รัาวิทั่ย์ เปาอิน้ทั่ร์ั อนุ้กิรัรัมูกิารั
 5. น้ายกิน้ิษัฐ์ ศิริัว่ฒน้์ อนุ้กิรัรัมูกิารั
 6. น้ายช่ยว่ฒน้์ น้้าวาน้ิช อนุ้กิรัรัมูกิารั
 7. ห่วหน้้าส�วน้พั่ฒน้าธุรักิิจและกิารัติลาด อนุ้กิรัรัมูกิารั
 8. น้ายสมูภพั สุข้ปรัะสงค์ อนุ้กิรัรัมูกิารัและเลข้านุ้กิารั
 โดยให้คณะอนุ้กิรัรัมูกิารัฯ มู่หน้้าทั่่� ด่งน้่�
  1. พัิจารัณากิำาหน้ดแน้วทั่าง น้โยบาย และแผน้งาน้ด้าน้เทั่คโน้โลย่ดิจิทั่่ล
  2. บรัหิารัจด่กิารัและติดิติามูกิารับรัหิารังาน้ ใหเ้ปน็้ไปติามูแน้วทั่างน้โยบายและแผน้งาน้ทั่่�กิำาหน้ดติามูข้้อ 1
  3. รัายงาน้ผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ติามูข้้อ 1 และข้้อ 2 ติ�อคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�

 5. คณะอนุกิรัรัมูกิารักิำกิบ่ดแูลกิิจกิารัท่ั่�ด ่ (CG) และกิารัแสดงความูรับ่ผิดชอบติ�อ
สง่คมู (CSR)
   คำาส่�งโรังงาน้ไพั�ท่ั่� 27/2564 ลงว่น้ท่ั่� 19 สิงหาคมู 2564 เรั่อง แติ�งต่ิ�งคณะอนุ้กิรัรัมูกิารักิำากิ่บดูแลกิิจกิารัท่ั่�ด่ 

(CG) และกิารัแสดงความูร่ับผิดชอบทั่างส่งคมู (CSR) ปรัะกิอบด้วย
 1. น้างสาววิลาวรัรัณ พัยาน้้อย  ปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 2. น้างจิติิธาดา ธน้ะโสภณ  รัองปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 3. น้ายภูมูิจิติติ์ พังษ์ัพั่น้ธุ์งามู  อนุ้กิรัรัมูกิารั
 4. น้ายวิว่ฒน้์ช่ย ติ่�งปรัะกิอบกิิจ  เลข้านุ้กิารัคณะอนุ้กิรัรัมูกิารั
 5. น้างสาววชิรัาภรัณ์ เพั�งบุญ  ผู้ช�วยเลข้านุ้กิารั คณะอนุ้กิรัรัมูกิารั
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  โดยให้คณะอนุ้กิรัรัมูกิารัฯ มู่หน้้าทั่่� ด่งน้่�
   1. กิำาหน้ด/อนุ้มู่ติิ น้โยบาย กิลยุทั่ธ์ เป้าหมูาย และแผน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้กิำากิ่บดูแลกิิจกิารัทั่่�ด่ (CG)  
   และกิารัแสดงความูรั่บผิดชอบทั่างส่งคมู (CSR) ให้สอดคล้องก่ิบกิารัดำาเน้ิน้ธุรักิิจและเป็น้ไปติามู 

   หล่กิกิารักิำาก่ิบดูแลกิิจกิารัทั่่�ด่
  2. ติดิติามูกิารัดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้กิำาก่ิบดแูลกิิจกิารัทั่่�ด ่(CG) และกิารัแสดงความูรับ่ผดิชอบทั่างสง่คมู (CSR)
  3.   รัายงาน้ผลกิารัดำาเน้นิ้งาน้ดา้น้กิำาก่ิบดแูลกิิจกิารัท่ั่�ด ่(CG) และกิารัแสดงความูรับ่ผดิชอบทั่างสง่คมู (CSR)  
   ติ�อคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�อย�างน้้อยรัายไติรัมูาสละ 1 คร่ั�ง

 6. คณะอนุกิรัรัมูกิารัพัฒ่นาธุรักิิจและกิารัติลาด
  คำาส่�งโรังงาน้ไพั�ทั่่� 26/2564 ลงว่น้ทั่่� 19 สิงหาคมู 2564 เร่ัอง แติ�งติ่�งคณะอนุ้กิรัรัมูกิารัพั่ฒน้าธุรักิิจและกิารั
ติลาด ปรัะกิอบด้วย
 1. น้ายอ่ครุัติมู์ สน้ธยาน้น้ทั่์  ปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 2. น้างจิติิธาดา ธน้ะโสภณ  รัองปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 3. น้ายอนุ้ร่ักิษ์ั น้ิยมูเวช  รัองปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 4. น้ายภูมูิจิติติ์ พังษ์ัพั่น้ธุ์งามู  อนุ้กิรัรัมูกิารั
 5. น้ายจร่ัสพังษ์ั สมูาน้บุติรั  อนุ้กิรัรัมูกิารั
 6. น้ายกิน้ิษัฐ์ ศิริัว่ฒน้์  อนุ้กิรัรัมูกิารั
 7. น้างสาวรัำาไพัพัรัรัณ ร่ักิปรัะดิษัฐ์  เลข้านุ้กิารัคณะอนุ้กิรัรัมูกิารั

  โดยให้คณะอนุ้กิรัรัมูกิารัฯ มู่หน้้าทั่่� ด่งน้่�
   1. กิำาหน้ดหลก่ิเกิณฑ์์ ทั่ศิทั่าง น้โยบาย และรัะเบ่ยบท่ั่�เก่ิ�ยวข้้องใน้กิารัดำาเนิ้น้งาน้ให้เป็น้ไปอย�างมูป่รัะสิทั่ธิภาพั
   1.1 ด้าน้กิารัพั่ฒน้าธุรักิิจและกิารัติลาด
   1.2 ด้าน้กิารัมูุ�งเน้้น้ผู้มู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย และลูกิค้า
  2. ให้คำาปรึักิษัา แน้ะน้ำา และพิัจารัณาปรัะเด็น้ติ�าง ๆ  เพ่ัอให้กิารัปฏิบิต่ิงิาน้ติามูแผน้กิารัติลาดท่ั่�ได้กิำาหน้ดไว้บรัรัลุเป้าหมูาย
  3. กิำาก่ิบดูแลกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ด้าน้กิารัพ่ัฒน้าธุรักิิจและกิารัติลาด ให้เป็น้ไปติามูหล่กิเกิณฑ์์ ทั่ิศทั่าง  
   และน้โยบายติามูทั่่�กิำาหน้ด และปรัะเมูิน้ผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ให้เป็น้ไปติามูว่ติถุืปรัะสงค์
  4. รัายงาน้ผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ติามูข้้อ 1. 2. และ 3. ติ�อคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�
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 7. คณะอนุกิรัรัมูกิารัด้านกิฎหมูายและรัะเบย่บ
  คำาส่�งโรังงาน้ไพั�ทั่่� 165/2563 ลงว่น้ทั่่� 10 พัฤศจิกิายน้ 2563 เร่ัอง แติ�งติ่�งคณะอนุ้กิรัรัมูกิารัด้าน้กิฎหมูาย 

และรัะเบ่ยบ ปรัะกิอบด้วย
 1. น้ายอนุ้ร่ักิษ์ั น้ิยมูเวช ปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 2. น้ายวิว่ฒน้์ เข้าสกุิล รัองปรัะธาน้อนุ้กิรัรัมูกิารั
 3. ผู้อำาน้วยกิารัสำาน้่กิกิฎหมูาย กิรัมูสรัรัพัสามูิติ อนุ้กิรัรัมูกิารั
    หรืัอผู้แทั่น้
 4. น้างสุคน้ธ์ ชาญชลยุทั่ธ อนุ้กิรัรัมูกิารั
 5. น้างเสาวรัส ริัมูสาครั อนุ้กิรัรัมูกิารั
 6. น้ายเกิร่ัยงศ่กิดิ� ก่ิงวาน้วงศ์ อนุ้กิรัรัมูกิารั
 7. น้างสาวทั่ชดา อจละน้่น้ทั่์ อนุ้กิรัรัมูกิารั
 8. น้ายวิว่ฒน้์ช่ย ติ่�งปรัะกิอบกิิจ อนุ้กิรัรัมูกิารั
 9. ว�าทั่่�ร้ัอยติร่ัฐาน้พังศ์ รัาชเดิมู อนุ้กิรัรัมูกิารัและเลข้านุ้กิารั

  ให้คณะอนุ้กิรัรัมูกิารัมู่หน้้าทั่่� ด่งน้่�
  1. พัจิารัณาและกิล่�น้กิรัองกิฎหมูาย รัะเบย่บ และข้้อบง่คบ่ติ�างๆ ทั่่�เก่ิ�ยวข้้องก่ิบกิารับรัหิารังาน้ติามูน้โยบาย 

  ข้องโรังงาน้ไพั� กิ�อน้น้ำาเสน้อคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�พัิจารัณาดำาเน้ิน้กิารัติ�อไป
  2. ให้คำาปรึักิษัาปรัะเด็น้ปัญหาข้้อกิฎหมูาย รัะเบ่ยบ และข้้อบ่งค่บติ�างๆ ทั่่�เก่ิ�ยวข้้องก่ิบกิารับริัหารังาน้ 

  ข้องโรังงาน้ไพั�
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ปรัะชุมู
14ครั่�ง

ปรัะชุมู
12ครั่�ง

ปรัะชุมู
9ครั่�ง

ปรัะชุมู
3ครั่�ง

ปรัะชุมู
9ครั่�ง

ปรัะชุมู
4ครั่�ง

ปรัะชุมู
12ครั่�ง

ปรัะชุมู
12ครั่�ง

1) น้ายลวรัณ แสงสน้ิทั่ 0/2 - - - - - - -

2) น้ายป่ยกิรั อภิบาลศรั่ 9/9 - - - - - - -

3) น้ายณ่ฐกิรั อุเทั่น้สุติ 3/3 - - - - - - -

4) น้ายวิว่ฒน้์ เข้าสกุิล 14/14 - 9/9 2/2 9/9 - - 12/12

5) น้างสิรัิพัรั ธน้น้่น้ทั่น้สกุิล 11/11 - - - - 3/3 9/9 -

6) น้ายอ่ครัุติม์ู สน้ธยาน้น้ทั่์ 14/14 - - - - - 12/12 -

7) น้างจิติิธาดา ธน้ะโสภณ 3/3 - - 1/1 - 1/1- 2/2 -

8) น้างสาววิลาวรัรัณ พัยาน้้อย 14/14 - 9/9 3/3 7/7 4/4 -

9) น้ายอนุ้รั่กิษั์ น้ิยมูเวช 14/14 11/12 - - - - 12/12 12/12

10) น้ายวรักิฤติ จารัุวงศ์ภ่ค 14/14 12/12 - - - - 1/1 -

11) น้างสาวไพัลิน้รั่ติน้์ สุพัรัรัณรั่ติน้์ 14/14 12/12 - - - - - -

12) น้ายวิรั่ติน้์ กิิติิพัิพั่ฒน้์ 13/14 12/12 - - 9/9 - - -

13) น้ายภูมิูจิติติ์ พังษั์พั่น้ธุ์งามู 14/14 - - - - 4/4 12/12 -

1.5 กิารัปรัะชุมูข้องคณะกิรัรัมูกิารั/คณะอนุกิรัรัมูกิารั

ข้้อมููล ณ ว่น้ทั่่� 30 ก่ิน้ยายน้ 2564
หมูายเหติุ   (../..) คือ จำาน้วน้คร่ั�งทั่่�คณะกิรัรัมูกิารัเข้้าปรัะชุมู/จำาน้วน้คร่ั�งใน้กิารัจ่ดปรัะชุมูทั่่�งปี
ลำาด่บทั่่� 5 พั้น้จากิติำาแหน้่งเมู่อว่น้ทั่่� 23 กิรักิฎาคมู 2564
ลำาด่บทั่่� 2 พั้น้จากิติำาแหน้่งเมู่อว่น้ทั่่� 25 สิงหาคมู 2564
ลำาด่บทั่่� 3 และ 7 เข้้าร่ับติำาแหน้่งเมู่อว่น้ทั่่� 23 กิรักิฎาคมู 2564
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1) น้ายลวรัณ แสงสนิ้ทั่ - - - - - - - -

2) น้ายป่ยกิรั อภิบาลศร่ั 135,000 - - - - - - -

3) น้ายณ่ฐกิรั อุเทั่น้สุติ  45,000 - - - - - - -

4) น้ายวิว่ฒน์้ เข้าสกุิล 168,000 - 30,000 - 6,000 - - 48,000

5) น้างสิริัพัรั ธน้น่้น้ทั่น้สกุิล 132,000 - - 12,000 - - 54,000 -

6) น้ายอ่ครุัติม์ู สน้ธยาน้น้ทั่์ 168,000 - - - 12,000 - 60,000 -

7) น้างจิติิธาดา ธน้ะโสภณ 36,000 - - 6,000 - - - -

8) น้างสาววิลาวรัรัณ พัยาน้้อย 168,000 - 54,000 18,000 - - - -

9) น้ายอนุ้ร่ักิษ์ั  นิ้ยมูเวช 168,000 12,000 - - - - 54,000 66,000

10) น้ายวรักิฤติ  จารุัวงศ์ภ่ค 156,000 180,000 - - - - - -

11) น้างสาวไพัลิน้ร่ัติน์้ สุพัรัรัณร่ัติน์้ 168,000 144,000 - - - - 6,000 -

12) น้ายวิร่ัติน์้ กิิติิพัิพั่ฒน์้ 156,000 144,000 - - - - - -

13) น้ายภูมิูจิติต์ิ พังษ์ัพั่น้ธุ์งามู 168,000 - - - - - 54,000 -

1.6 ค�าติอบแทั่นและเบ่�ยกิารัเข้้าปรัะชุมูข้องคณะกิรัรัมูกิารั/คณะอนุกิรัรัมูกิารั

ข้้อมููล ณ ว่น้ทั่่� 30 ก่ิน้ยายน้ 2564
หมูายเหติุ   (../..) คือ จำาน้วน้คร่ั�งทั่่�คณะกิรัรัมูกิารัเข้้าปรัะชุมู/จำาน้วน้คร่ั�งใน้กิารัจ่ดปรัะชุมูทั่่�งปี
ลำาด่บทั่่� 5 พั้น้จากิติำาแหน้่งเมู่อว่น้ทั่่� 23 กิรักิฎาคมู 2564
ลำาด่บทั่่� 2 พั้น้จากิติำาแหน้่งเมู่อว่น้ทั่่� 25 สิงหาคมู 2564
ลำาด่บทั่่� 3 และ 7 เข้้าร่ับติำาแหน้่งเมู่อว่น้ทั่่� 23 กิรักิฎาคมู 2564
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1.7 ปรัะโยชน์ติอบแทั่นคณะกิรัรัมูกิารัโรังงานไพั�

  คณะร่ัฐมูน้ติร่ัไดมู้มู่ติใิน้ครัาวปรัะชุมูเมู่อว่น้ท่ั่� 20 มิูถุืน้ายน้ 2538 เห็น้ชอบหลก่ิเกิณฑ์ใ์น้กิารัปรัะเมูนิ้ผลกิารัดำาเน้นิ้งาน้
ร่ัฐวิสาหกิิจ และคณะร่ัฐมูน้ติร่ัได้มู่มูติิใน้ครัาวปรัะชุมูเมู่อว่น้ทั่่� 24 เมูษัายน้ 2562 เห็น้ชอบอ่ติรัาและหล่กิเกิณฑ์์กิารัจ�าย 

ค�าติอบแทั่น้รัายเดือน้และเบ่�ยปรัะชุมูกิรัรัมูกิารัรั่ฐวิสาหกิิจ และกิรัรัมูกิารัอ่น้ใน้คณะกิรัรัมูกิารัชุดย�อย คณะอนุ้กิรัรัมูกิารั 
หรืัอคณะทั่ำางาน้อ่น้ ด่งน้่�

 1. ค่าตอบัแทนรายเดื้อน 

   ให้ร่ัฐวิสาหกิิจจ�ายค�าติอบแทั่น้รัายเดือน้ให้ก่ิบผู้ท่ั่�ดำารังติำาแหน่้งกิรัรัมูกิารัร่ัฐวิสาหกิิจ ติามูส่ดส�วน้รัะยะเวลา 
ทั่่�ดำารังติำาแหน่้งเพ่ัอเป็น้กิารัติอบแทั่น้กิารัดำารังติำาแหน่้งกิรัรัมูกิารัร่ัฐวิสาหกิิจ โดยจ�ายให้ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารัร่ัฐวิสาหกิิจ 
ใน้อ่ติรัา 2 เทั่�าข้องค�าติอบแทั่น้รัายเดือน้กิรัรัมูกิารัรั่ฐวิสาหกิิจ

 2. ค่าเบีั�ยปีระชุม
  ให้ร่ัฐวิสาหกิิจจ�ายเบ่�ยปรัะชุมูให้ปรัะธาน้ใน้ทั่่�ปรัะชุมูใน้อ่ติรัาเพัิ�มูขึ้�น้ร้ัอยละ 25 ข้องเบ่�ยปรัะชุมูกิรัรัมูกิารั
  2.1 กิรัณก่ิารัปรัะชมุูคณะกิรัรัมูกิารัรัฐ่วิสาหกิิจ ให้ร่ัฐวิสาหกิิจจ�ายเบ่�ยปรัะชมุูกิรัรัมูกิารัร่ัฐวิสาหกิิจใน้คณะกิรัรัมูกิารั
แติ�ละคณะเป็น้รัายคร่ั�ง เดือน้ละ 1 คร่ั�ง ทั่่�งน้่� ใน้กิรัณ่มู่เหติุสมูควรั อาจพัิจารัณาจ�ายเบ่�ยปรัะชุมูได้เกิิน้กิว�า 1 คร่ั�งติ�อเดือน้ 
แติ�ติ้องไมู�เกิิน้ 15 คร่ั�งติ�อปี
  2.2 กิรัณ่กิารัปรัะชุมูคณะกิรัรัมูกิารัชุดย�อย คณะอนุ้กิรัรัมูกิารั หรืัอคณะทั่ำางาน้อ่น้ทั่่�แติ�งติ่�งโดยบทั่บ่ญญ่ติ ิ

แห�งกิฎหมูาย รัะเบ่ยบซึ�งเป็น้หล่กิเกิณฑ์์กิลาง มูติิคณะรั่ฐมูน้ติร่ั หรัือคณะกิรัรัมูกิารัรั่ฐวิสาหกิิจ ให้ร่ัฐวิสาหกิิจจ�ายเบ่�ย
ปรัะชุมูให้ก่ิบกิรัรัมูกิารัร่ัฐวิสาหกิิจและกิรัรัมูกิารัอ่น้ทั่่�ไมู�ใช�บุคลากิรัข้องร่ัฐวิสาหกิิจ ทั่่�เข้้ารั�วมูปรัะชุมู เป็น้จำาน้วน้เทั่�าก่ิน้  
รัวมูแล้วไมู�เกิิน้ 2 คณะ คณะละไมู�เกิิน้ 1 คร่ั�งติ�อเดือน้ เว้น้แติ�กิฎหมูาย รัะเบ่ยบ หรืัอมูติิคณะร่ัฐมูน้ติร่ั ได้กิำาหน้ดอ่ติรัา
หรืัอหล่กิเกิณฑ์์ใน้กิารัจ�ายปรัะโยชน้์ติอบแทั่น้เป็น้อย�างอ่น้
 หากิกิรัรัมูกิารัอ่น้น้่�น้เป็น้บุคลากิรัข้องร่ัฐวิสาหกิิจ และกิารัปรัะชุมูน้่�น้ใน้ทั่างปฏิิบ่ติิข้องร่ัฐวิสาหกิิจถืือได้ว�าเป็น้ 

กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ใน้หน้้าทั่่�ข้องบุคลากิรัน้่�น้ บุคลากิรัน้่�น้ไมู�ได้ร่ับเบ่�ยปรัะชุมูเน้่องจากิเป็น้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ใน้หน้้าทั่่�

 3. การจ่ายโบันัสคณะกรรมการรัฐวิิสาหกิจ
  3.1 อ่ติรัาฐาน้กิารัจ�ายโบน้่สคณะกิรัรัมูกิารัร่ัฐวิสาหกิิจ พัิจารัณาจากิกิำาไรัเพั่อกิารัจ่ดสรัรัโบน้่ส ด่งน้่�

กำาไรเพื�อการจัดสรรโบนัส (ล�านบาที่) โบนัส (บาที่/ค์น)

ไมู�เกิิน้ 100 ร้ัอยละ 3 ข้องกิำาไรัเพั่อกิารัจ่ดสรัรัโบน้่ส
แติ�ไมู�เกิิน้คน้ละ 60,000

ติ่�งแติ� 100 ถึืง 300 65,000
มูากิกิว�า 300 ถึืง 500 70,000
มูากิกิว�า 500 ถึืง 700 75,000
มูากิกิว�า 700 ถึืง 1,000 80,000
มูากิกิว�า 1,000 ถึืง 2,000 90,000
มูากิกิว�า 2,000 ถึืง 5,000 100,000
มูากิกิว�า 5,000 ถึืง 8,000 110,000
มูากิกิว�า 8,000 ถึืง 11,000 120,000
มูากิกิว�า 11,000 ถึืง 13,000 130,000

กิำาไรัเพัิ�มูทัุ่กิช�วง 2,000 จ�ายเพัิ�มูอ่กิ 10,000
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1.8 ค�าติอบแทั่นข้องผู้บรัิหารั
 โรังงาน้ไพั�จ�ายค�าติอบแทั่น้ผู้บริัหารัรัะด่บสูงติ่�งแติ�ห่วหน้้าฝ้่ายรัะด่บ 8 รัองผู้อำาน้วยกิารั รัะด่บ 9 และผู้อำาน้วยกิารั 
รัะด่บ 10 โดยพัิจารัณาจากิเงิน้เดือน้และโบน้่ส ด่งน้่�
   ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2561  รัวมูจำาน้วน้เงิน้ 4.035 ล้าน้บาทั่
   ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2562  รัวมูจำาน้วน้เงิน้ 3.994 ล้าน้บาทั่
   ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2563  รัวมูจำาน้วน้เงิน้ 5.711 ล้าน้บาทั่
   ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564  รัวมูจำาน้วน้เงิน้ 5.827 ล้าน้บาทั่

1.9 นโยบายป้องกิ่นความูข้ด่แย้งทั่างผลปรัะโยชน์
 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ ดำาเน้ิน้ธุรักิิจด้วยหล่กิกิารักิำาก่ิบดูแลกิิจกิารัทั่่�ด่ ปฏิิบ่ติิงาน้ โดยคำาน้ึงถึืงความูเป็น้ธรัรัมู 
ความูโปรั�งใสติรัวจสอบได้ ส�งเสริัมูให้พัน้่กิงาน้ปฏิิบ่ติิหน้้าทั่่�ติามูกิฎหมูาย กิฏิเกิณฑ์์และรัะเบ่ยบปฏิิบ่ติิติ�าง ๆ ให้ถูืกิติ้อง 
ดว้ยความูรัอบคอบ รัะมูด่รัะว่งมูุ�งปรัะโยชน้ส์�วน้รัวมูและใหค้วามูสำาคญ่ใน้เรัอ่งความูข่้ดแยง้ทั่างผลปรัะโยชน้เ์ป็น้อย�างยิ�ง 
จึงกิำาหน้ดให้ถืือเป็น้หน้้าท่ั่�ข้องพัน้่กิงาน้ทุั่กิรัะด่บรัวมูถึืงบุคคลใน้ครัอบคร่ัวและกิารัหล่กิเล่�ยงกิารัเข้้าไปมู่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย 

หรืัอเกิ่�ยวข้้องก่ิบกิารัดำาเน้นิ้กิารัใน้ลก่ิษัณะทั่่�ข่้ดแยง้ก่ิบผลปรัะโยชน้ข์้องโรังงาน้ไพั� อน่้จะส�งผลใหโ้รังงาน้ไพั�เสย่ผลปรัะโยชน้์
หรืัอทั่ำาให้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้มู่ปรัะสิทั่ธิภาพัลดลง โดยให้คำาน้ึงถึืงปรัะโยชน้์สูงสุดข้องโรังงาน้ไพั� และเป็น้ธรัรัมูติ�อผู้เก่ิ�ยวข้้อง

1.10 รัายกิารัทั่่�เกิ่�ยวโยงกิน่ (Connected Transactions)
 ไมู�มู่รัายกิารัเก่ิ�ยวโยงก่ิน้ (หมูายเหติุ : โดยกิารัใช้แบบรัายงาน้ความูข่้ดแย้งทั่างผลปรัะโยชน้์)

1.11 จำนวน/มูลูค�าหลก่ิทั่รัพ่ัย์ (หุ้น) และรัายชื�อบรัษิท่ั่ทั่่�กิรัรัมูกิารัถือืครัองหลก่ิทั่รัพ่ัย์ (หุ้น)
 ไมู�มู่กิรัรัมูกิารัถืือหุ้น้ใน้ส่ดส�วน้หรืัอมูากิกิว�าร้ัอยละ 10 (หมูายเหติุ : โดยกิารัใช้แบบสอบถืามู)
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2. รัายงานทั่างกิารัเงิน
2.1 รัายงานผู้สอบบญ่ช่
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2.2 สรัุปข้้อมููลทั่่�สำคญ่ทั่างกิารัเงิน
งบแสดงฐานะกิารัเงิน
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งบกิำไรัข้าดทัุ่นเบ็ดเสรั็จ
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งบแสดงกิารัเปล่�ยนแปลงส�วนข้องทัุ่น
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งบกิรัะแสเงินสด



58 รายงานประจำาปี
โรงงานไพ2่564

2.3 หมูายเหตุิปรัะกิอบงบกิารัเงิน
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หมวดที่่� 3 รายงานการดำาเนินการต่่างๆ ข้ององค์์กร
1. รัายงานคณะกิรัรัมูกิารัสรัรัหา
  ติามูส่ญญาจ้างผู้บรัิหารัติำาแหน่้งผู้อำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั� ลงว่น้ท่ั่� 27 พัฤศจิกิายน้ พั.ศ. 2560 มู่กิำาหน้ดกิารัปฏิิบ่ติิงาน้
บรัิหารัใน้ติำาแหน่้งผู้อำาน้วยกิารั (ไมู�เกิิน้ 4 ปี) น่้บติ่�งแติ�ว่น้ท่ั่� 1 ธ่น้วาคมู พั.ศ. 2560 ถึืง 30 พัฤศจิกิายน้ พั.ศ. 2564 ใน้กิารั
ปรัะชุมูคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั� ครั่�งท่ั่� 9/2564 เมู่อว่น้ท่ั่� 24 สิงหาคมู 2564 คณะกิรัรัมูกิารัฯ รั�วมูก่ิน้พัิจารัณากิารัติ�ออายุ
ส่ญญาจ้างผู้อำาน้วยกิารั (น้ายภูมิูจิติติ์ พังษั์พั่น้ธ์ุงามู) อ่กิ 1 วารัะ ติามูรัะเบ่ยบและข้้อกิฎหมูายท่ั่�เก่ิ�ยวข้้อง เห็น้ว�า กิารัติ�ออายุ
ส่ญญาจ้างผู้อำาน้วยกิารั คณะกิรัรัมูกิารัฯ สามูารัถืดำาเนิ้น้กิารัได้ โดยติ้องพัิจารัณาจากิผลกิารัดำาเนิ้น้งาน้ มู่ปรัะสิทั่ธิภาพัและ
กิารัจ้างจะเกิิดปรัะโยชน์้อย�างยิ�งแกิ�รั่ฐวิสาหกิิจ ซึ�งผลงาน้กิารัดำาเนิ้น้งาน้ข้องผู้อำาน้วยกิารั (น้ายภูมิูจิติติ์ พังษั์พั่น้ธ์ุงามู) ติลอด
รัะยะเวลากิารัดำาเนิ้น้งาน้ 3 ปี ท่ั่�ผ�าน้มูา และผลกิารัดำาเนิ้น้งาน้ 6 เดือน้แรักิข้องปี พั.ศ. 2564 อยู�ใน้รัะด่บ ด่มูากิ ปรัะกิอบก่ิบ
ผลกิารัปรัะเมิูน้ติามูแบบปรัะเมิูน้ 360 องศา อ่กิท่ั่�ง ย่งเป็น้ผู้ท่ั่�มู่คุณสมูบ่ติิมูาติรัฐาน้สำาหรั่บกิรัรัมูกิารัและพัน่้กิงาน้รั่ฐวิสาหกิิจ 
พั.ศ. 2518 และท่ั่�แก้ิไข้เพัิ�มูเติิมู ครับถ้ืวน้ เห็น้ว�า กิารัติ�ออายุส่ญญาจ้างผู้อำาน้วยกิารั (น้ายภูมิูจิติติ์ พังษั์พั่น้ธ์ุงามู) จะเป็น้ 

ปรัะโยชน้์อย�างยิ�งติ�อโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ จึงมู่มูติิอนุ้มู่ติิติ�อส่ญญาจ้างผู้อำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ 

(น้ายภูมิูจิติติ์ พังษั์พั่น้ธ์ุงามู)
 2. รัายงานผลกิารัดำเนินงานข้องคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ

รายงานผลการด้ำาเนินงานของคณะกรรมการตรวิจสอบั
ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ 2564

.................................................................................

 คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ ได้รั่บกิารัแติ�งติ่�งจากิคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั� ซึ�งปรัะกิอบด้วยกิรัรัมูกิารัอิสรัะผู้ทั่รัง
คุณวุฒิ ใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ มู่วารัะกิารัดำารังติำาแหน้่ง ด่งน้่� 

 1. ติามูคำาส่�งโรังงาน้ไพั� ทั่่� 92/2563 ส่�ง ณ ว่น้ทั่่� 7 กุิมูภาพั่น้ธ์ 2563 มู่ผลติ่�งแติ�ว่น้ทั่่� 7 กุิมูภาพั่น้ธ์ 2563 ถึืง 9 
พัฤศจิกิายน้ 2563 คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ ปรัะกิอบด้วย

  1. น้ายวรักิฤติ    จารุัวงศ์ภ่ค  ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั

  2. น้ายอนุ้ร่ักิษ์ั    น้ิยมูเวช   กิรัรัมูกิารั

  3. น้างสาวไพัลิน้ร่ัติน้์  สุพัรัรัณร่ัติน้์   กิรัรัมูกิารั

  4. น้ายวิร่ัติน้์    กิิติิพัิพั่ฒน้์  กิรัรัมูกิารั

 2. ติามูคำาส่�งโรังงาน้ไพั� ทั่่� 162/2563 ส่�ง ณ ว่น้ทั่่� 10 พัฤศจิกิายน้ 2563 มู่ผลติ่�งแติ�ว่น้ทั่่� 10 พัฤศจิกิายน้ 2563 
คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ ปรัะกิอบด้วย

  1. น้ายวรักิฤติ    จารุัวงศ์ภ่ค  ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารั 

  2. น้างสาวไพัลิน้ร่ัติน้์    สุพัรัรัณร่ัติน้์  กิรัรัมูกิารั

  3. น้ายวิร่ัติน้์    กิิติิพัิพั่ฒน้์  กิรัรัมูกิารั

โดยมู่ห่วหน้้าฝ้่ายติรัวจสอบภายใน้ ทั่ำาหน้้าทั่่�เลข้านุ้กิารัคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ
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 ทั่่�งน้่� คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบได้ปฏิิบ่ติิหน้้าทั่่�ติามูข้อบเข้ติ อำาน้าจหน้้าทั่่�และความูรั่บผิดชอบทั่่�รัะบุไว้ใน้กิฎบ่ติรั 
คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ ติามูทั่่�ไดร่้ับมูอบหมูายจากิคณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�ติามูหลก่ิกิารักิำาก่ิบดแูลกิิจกิารัทั่่�ด ่ซึ�งสอดคลอ้ง
ก่ิบรัะเบ่ยบกิรัะทั่รัวงกิารัคล่งว�าด้วยคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบและหน้่วยติรัวจสอบภายใน้ข้องรั่ฐวิสาหกิิจ พั.ศ. 2555  
คู�มูือกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ข้องคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบใน้ร่ัฐวิสาหกิิจ พั.ศ. 2555 
 โดยใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบมู่กิารัปรัะชุมูรัวมู 12 คร่ั�ง ทั่่�งกิารัปรัะชุมูข้อง 
คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ กิารัปรัะชมุูรั�วมูก่ิบฝ้า่ยบรัหิารั และกิารัปรัะชุมูรั�วมูก่ิบเจ้าหน้า้ท่ั่�จากิสำาน้ก่ิงาน้กิารัติรัวจเงนิ้แผ�น้ดิน้ 

(ผู้สอบบ่ญช่) โดยมู่สรุัปสารัะสำาค่ญใน้กิารัปฏิิบ่ติิภารักิิจ ด่งน้่�
 1. การกำาหนด้เป้ีาหมายและทิศทางของการตรวิจสอบัการควิบัคุมภายใน  
   เพั่อให้เหมูาะสมูก่ิบบริับทั่ข้องภารักิิจและล่กิษัณะธุรักิิจข้องโรังงาน้ไพั� จึงได้กิำาหน้ดเป้าหมูายและทิั่ศทั่าง 
ใน้กิารัติรัวจสอบกิารัควบคุมูภายใน้ และเพ่ัอให้ฝ้่ายติรัวจสอบภายใน้ใช้ใน้กิารัวางแผน้กิารัติรัวจสอบ รัวมูทั่่�งกิารัพั่ฒน้า 
ด้าน้กิารัติรัวจสอบและดา้น้บคุลากิรั เพัอ่ให้กิารัติรัวจสอบภายใน้บรัรัลผุลอย�างมูป่รัะสทิั่ธภิาพัและสอดคลอ้งก่ิบสถืาน้กิารัณ์
ข้องกิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้องโรังงาน้ไพั� โดยได้เพัิ�มูเป้าหมูายสำาค่ญใน้กิารัพั่ฒน้าและข้ยายข้อบเข้ติกิารัติรัวจสอบให้ครัอบคลุมู
กิารัติรัวจสอบภารักิิจกิารับริัหารัจ่ดกิารัธุรักิิจเชิงยุทั่ธศาติร์ั รัวมูทั่่�งกิารับริัหารัจ่ดกิารัด้าน้เทั่คโน้โลย่สารัสน้เทั่ศ เป็น้ติ้น้
 2. การยกระดั้บัมาตรฐานและปีระสิทธิภาพในการตรวิจสอบั 

  2.1 กิารัปร่ับปรุังมูาติรัฐาน้กิารัดำาเน้นิ้งาน้ข้องคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ ทั่่�งใน้ส�วน้กิารักิำาหน้ดเปา้หมูาย ทั่ศิทั่าง 
และแผน้งาน้ใน้กิารัติรัวจสอบ รัวมูทั่่�งกิารักิำาก่ิบดูแลกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ข้องฝ่้ายติรัวจสอบภายใน้ ติลอดจน้กิารัเช่อมูโยง 
ก่ิบฝ่้ายบริัหารัเพัอ่ให้มู่�น้ใจว�ากิารับริัหารัและกิารัดำาเน้นิ้งาน้ข้องคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบและฝ้า่ยติรัวจสอบภายใน้สามูารัถื
ปฏิิบ่ติิงาน้ภารักิิจได้อย�างมู่มูาติรัฐาน้ทั่่�ด่เหมูาะสมูก่ิบบรัิบทั่ทั่างธุรักิิจข้องโรังงาน้ไพั� และดำาเน้ิน้ภารักิิจได้อย�างเป็น้อิสรัะ 
ไมู�เกิิดความูข่้ดแย้งทั่างผลปรัะโยชน้์และได้ร่ับความูรั�วมูมูือเป็น้อย�างด่
  2.2 กิารัปรั่บปรัุงมูาติรัฐาน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้องฝ้่ายติรัวจสอบภายใน้เพั่อให้กิารับรัิหารัและกิารัดำาเน้ิน้กิารั 
ติรัวจสอบครัอบคลุมูภารักิิจสำาค่ญและให้ความูสำาค่ญใน้กิารัติรัวจสอบติามูฐาน้ความูเส่�ยง พัรั้อมูปร่ับปรุังมูาติรัฐาน้ 

และรัะบบกิารัปฏิบิต่ิกิิารัติรัวจสอบใหส้อดคล้องก่ิบมูาติรัฐาน้ใหมู�ทั่่�งใน้ส�วน้กิฎบต่ิรังาน้ติรัวจสอบภายใน้ คู�มืูอกิารัปฏิบิต่ิงิาน้
ข้องฝ้่ายติรัวจสอบภายใน้ กิารัจ่ดทั่ำาแผน้กิารัติรัวจสอบ วิธ่กิารัติรัวจสอบ กิารัวิเครัาะห์ และกิารัรัายงาน้ผลกิารัติรัวจสอบ 
เพั่อให้กิารัติรัวจสอบกิารัควบคุมูภายใน้มู่มูาติรัฐาน้ทั่่�ด่ และใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2565 จะกิำาก่ิบดูแลกิารัพั่ฒน้ามูาติรัฐาน้
กิารัติรัวจสอบภายใน้ให้มู่มูาติรัฐาน้ทั่่�สมูบูรัณ์ เพั่อน้ำาไปสู�มูาติรัฐาน้กิารัติรัวจสอบภายใน้ทั่่�ด่และเป็น้ไปอย�างย่�งยืน้ 
  2.3 กิารัส�งเสริัมูและพ่ัฒน้าผู้ติรัวจสอบภายใน้ เพั่อให้มู่ความูรูั้ความูสามูารัถืท่ั่�เหมูาะสมูก่ิบกิารัปฏิิบ่ติิงาน้ 

ติรัวจสอบด้าน้ติ�าง ๆ ติามูมูาติรัฐาน้วิชาช่พั เพั่อให้กิารัติรัวจสอบภารักิิจและธุรักิิจข้องโรังงาน้ไพั�มู่มูาติรัฐาน้ทั่่�ด ่

และให้สำาเร็ัจเป็น้ไปติามูเป้าหมูายทั่่�กิำาหน้ด
 3. การกำากับัด้้แลการตรวิจสอบัการควิบัคุมภายใน
  คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบกิำาก่ิบดูแลให้ฝ่้ายติรัวจสอบภายใน้ดำาเน้ิน้กิารัติรัวจสอบกิารัดำาเน้ิน้ภารักิิจติามูแผน้ 

ยุทั่ธศาสติรั์ กิารับรัิหารัจ่ดกิารัและกิารัปฏิิบ่ติิกิารัติ�าง ๆ เช�น้ กิรัะบวน้กิารัผลิติ กิารัเงิน้ กิารัเทั่คโน้โลย่สารัสน้เทั่ศ  
กิารับรัิหารักิารัลงทัุ่น้ กิารัติลาด กิารับรัิหารัทั่รั่พัยากิรับุคคล และกิารัปฏิิบ่ติิติามูกิฏิรัะเบ่ยบข้้อบ่งค่บ รัวมูทั่่�งกิำาก่ิบดูแล
ให้ฝ่้ายติรัวจสอบภายใน้ติิดติามูผลกิารัดำาเน้ิน้กิารัติามูข้้อส่งเกิติและข้้อเสน้อแน้ะจากิรัายงาน้ผลกิารัติรัวจสอบ ติลอดจน้
ติิดติามูความูคืบหน้้ากิารัปฏิิบ่ติิงาน้ให้เป็น้ไปติามูแผน้กิารัติรัวจสอบทั่่�ได้ร่ับอนุ้มู่ติิ
 4. การรายงานทางการเงิน
  คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบกิำาก่ิบดูแลและติิดติามูกิารัดำาเนิ้น้งาน้ข้องฝ่้ายบรัิหารัใน้ปรัะเด็น้ท่ั่�สำาค่ญ ได้แกิ�  
กิารัดำาเน้ิน้กิารัแกิ้ไข้รัะบบบริัหารัทั่ร่ัพัยากิรัองค์กิรั (ERP)  กิารัปร่ับปรุังปรัะสิทั่ธิภาพักิารัผลิติ เพั่อลดอ่ติรัากิารัสูญเส่ย 

ท่ั่�เกิิดขึ้�น้จากิกิารัผลิติ รัวมูทั่่�งให้คำาปรัึกิษัาและข้้อเสน้อแน้ะแกิ�ฝ้่ายบรัิหารั เพั่อน้ำาไปปรั่บปรัุงและพั่ฒน้ากิารัดำาเน้ิน้งาน้ 

ให้มู่ปรัะสิทั่ธิภาพัยิ�งข้ึ�น้
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 5. การบัริหารควิามเสี�ยงและการควิบัคุมภายใน
  คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบได้พัจิารัณารัายงาน้ทั่างกิารัเงิน้รั�วมูก่ิบหว่หน้า้เจา้หน้า้ท่ั่�ดา้น้กิารัเงิน้เป็น้รัายไติรัมูาส
และปรัะจำาป ีเพัอ่ให้มู่�น้ใจว�างบกิารัเงิน้และรัายงาน้ทั่างกิารัเงิน้จด่ทั่ำาขึ้�น้ติามูข้้อกิำาหน้ดข้องมูาติรัฐาน้กิารับญ่ช่และมูาติรัฐาน้
ทั่างกิารัเงิน้ รัวมูทั่่�งได้พิัจารัณาผลกิารัติรัวจสอบงบกิารัเงิน้ข้องสำาน้่กิงาน้กิารัติรัวจเงิน้แผ�น้ดิน้ พัร้ัอมูน้่�ได้มู่กิารัเชิญ 

เจ้าหน้้าทั่่�จากิสำาน้่กิงาน้กิารัติรัวจเงิน้แผ�น้ดิน้ (ผู้สอบบ่ญช่) รั�วมูปรัะชุมูเพั่อหารืัอถึืงทั่ิศทั่างกิารัติรัวจสอบ รัวมูถึืงปรัะเด็น้
ข้้อส่งเกิติติ�าง ๆ และปัญหาอุปสรัรัคใน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ (ถ้ืามู่) เพั่อใช้สำาหร่ับกิำาก่ิบดูแลให้ฝ้่ายบริัหารัน้ำาไปปร่ับปรุังแก้ิไข้ 
รัวมูทั่่�งใช้ใน้กิารัวางแผน้และพั่ฒน้างาน้ด้าน้กิารัติรัวจสอบภายใน้ 

 6. การกำากับัด้้แลการปีรับัปีรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของผ้้สอบับััญชี 
  คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบไดต้ิดิติามูกิำาก่ิบดแูลกิารัดำาเนิ้น้งาน้ดา้น้กิารับรัหิารัความูเส่�ยงและกิารัควบคมุูภายใน้
ข้ององค์กิรัเป็น้รัายไติรัมูาสและปรัะจำาปี จากิเลข้านุ้กิารัคณะอนุ้กิรัรัมูกิารับริัหารัจ่ดกิารัความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้ 
และมู่ข้้อเสน้อแน้ะให้คณะอนุ้กิรัรัมูกิารับริัหารัจ่ดกิารัความูเส่�ยงและกิารัควบคุมูภายใน้ดำาเน้ิน้กิารั เพ่ัอให้มู่�น้ใจว�ารัะบบ 

กิารัควบคุมูภายใน้ข้ององค์กิรัมู่ความูเพ่ัยงพัอและมู่ปรัะสิทั่ธิผล กิารับริัหารัความูเส่�ยงมู่ปรัะสิทั่ธิภาพั สามูารัถืควบคุมู 

หรืัอลดผลกิรัะทั่บทั่่�อาจมู่ติ�อกิารับรัรัลุว่ติถุืปรัะสงค์กิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้ององค์กิรั ให้อยู�ใน้รัะด่บทั่่�ยอมูร่ับได้

 7. การปีระเมินการปีฏิิบััติงานของตนเอง 
       คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบได้ให้ความูสำาค่ญติ�อข้้อส่งเกิติข้องผู้สอบบ่ญช่ โดยใน้ปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 
ไดต้ิดิติามูกิารัดำาเนิ้น้กิารัปรับ่ปรังุแก้ิไข้ปรัะเด็น้ข้้อส่งเกิติข้องผู้สอบบ่ญช่อย�างติ�อเน้อ่ง ซึ�งปัจจุบ่น้ ฝ่้ายบรัหิารัได้ดำาเนิ้น้กิารั
เสร็ัจเร่ัยบร้ัอยแล้ว
 8. การปีระเมินการปีฏิิบััติงานของตนเอง 
       คณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบได้ปรัะเมูิน้กิารัปฏิิบ่ติิงาน้ข้องติน้เอง (Audit Committee Self-Assessment)  
เก่ิ�ยวก่ิบคุณสมูบ่ติิข้องคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ กิารัปฏิิบ่ติิหน้้าทั่่�ติามูข้อบเข้ติอำาน้าจหน้้าทั่่� และความูร่ับผิดชอบทั่่�ได้ 
รับ่มูอบหมูายติามูกิฎบต่ิรัคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ และความูเป็น้อิสรัะใน้กิารัปฏิบิต่ิงิาน้ รัวมูทั่่�งมูก่ิารัปรัะเมิูน้ทั่ก่ิษัะ ความูรู้ั 
ความูเช่�ยวชาญข้องคณะกิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ (Skill Matrix) ซึ�งเป็น้ไปติามูรัะเบย่บกิรัะทั่รัวงกิารัคลง่ว�าด้วยคณะกิรัรัมูกิารั
ติรัวจสอบและหน้่วยติรัวจสอบภายใน้ข้องร่ัฐวิสาหกิิจ พั.ศ. 2555

 (น้ายวรักิฤติ จารุัวงศ์ภค่)
         ปรัะธาน้กิรัรัมูกิารัติรัวจสอบ
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3. คุณธรัรัมู จรัิยธรัรัมูและจรัรัยาบรัรัณ

 คุณธรัรัมู หมูายถึืง สภาพัคุณงามูความูด่ทั่างความูปรัะพัฤติิและจิติใจ กิ�อให้เกิิดปรัะโยชน์้ติ�อติน้เองและส่งคมู  
เช�น้ เป็น้คน้ซ่อส่ติย์ เส่ยสละ อดทั่น้ มู่ความูร่ับผิดชอบ

 จริัยธรัรัมู หมูายถึืง สิ�งท่ั่�พังึปรัะพัฤติปิฏิบ่ิติ ิมูพ่ัฤติกิิรัรัมูทั่่�ดง่ามูเพ่ัอให้เกิิดความูเป็น้รัะเบ่ยบเร่ัยบร้ัอย เกิิดความูร่ักิสามูค่ค ่
เกิิดความูอบอุ�น้มู่�น้คงและปลอดภย่ใน้กิารัดำารังช่วิติ เช�น้ ศล่ธรัรัมู กิฎหมูาย ธรัรัมูเน่้ยมู

 จรัรัยาบรัรัณ หมูายถืงึ ความูปรัะพัฤติ ิกิารักิรัะทั่ำาและความูคดิทั่่�ถืกูิติอ้งเหมูาะสมู ดว้ยความูฉลาด รัอบคอบ รู้ัเหติรูุ้ัผล 

ถูืกิติ้องติามูกิาลเทั่ศะและบุคคล ด่งน้่�น้จะเห็น้ว�าจริัยธรัรัมูจึงจำาเป็น้และมู่คุณค�าสำาหร่ับทุั่กิคน้ใน้อาช่พัทุั่กิส่งคมู ส่งคมู 

จะอยู�รัอดด้วยจริัยธรัรัมู

 เพ่ัอเป็น้กิารัส�งเสริัมูค�านิ้ยมู และว่ฒน้ธรัรัมูองค์กิรั พ่ัฒน้าโรังงาน้ไพั�ให้เป็น้องค์กิรัท่ั่�มู ่“ค�านิ้ยมูรั�วมู” (Shared Values) 
ปลูกิฝั้งค�านิ้ยมู จติิสำานึ้กิ และสร้ัางว่ฒน้ธรัรัมูอน่้พึังปรัะสงค์อย�างเป็น้รูัปธรัรัมู เพ่ัอให้บุคลากิรัทุั่กิคน้ใช้เป็น้แน้วทั่างใน้กิารัพ่ัฒน้า
พัฤติกิิรัรัมูข้องติน้เองติามูความูคาดหว่งข้ององค์กิรั รัวมูถืงึกิารัป้องก่ิน้/ลดความูเส่�ยงใน้กิารัปฏิบ่ิติงิาน้ เป็น้ไปติามูค�าน้ยิมูองค์กิรั

 เน้่องด้วยใน้ปีงบปรัะมูาณ 2563 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ มู่เกิณฑ์์กิารัปรัะเมูิน้ผลกิารัดำาเน้ิน้งาน้ร่ัฐวิสาหกิิจ 
ติามูรัะบบปรัะเมูิน้ผลใหมู� (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ใน้เกิณฑ์์ปรัะเมูิน้ส�วน้ทั่่� 1 : กิารัน้ำาองค์กิรั 
สู�กิารัจด่กิารัน้ว่ติกิรัรัมูทั่่�ย่�งยนื้ ข้้อ 1.3 กิารักิำาหน้ดค�าน้ยิมูและเสรัมิูสร้ัางว่ฒน้ธรัรัมูมูุ�งเน้น้้ความูคดิสรัา้งสรัรัคแ์ละน้ว่ติกิรัรัมู  
ทั่่�งน้่� ค�านิ้ยมูและว่ฒน้ธรัรัมูองค์กิรัต้ิองมู่ความูเช่อมูโยง และสอดคล้องก่ิบน้ว่ติกิรัรัมูองค์กิรั น้่�น้ ใน้ปีงบปรัะมูาณ  
พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั�จงึทั่บทั่วน้คำานิ้ยามูข้องค�านิ้ยมู CARDS เพัอ่ใหมู้ค่วามูสอดคล้อง และเชอ่มูโยงก่ิบเกิณฑ์ก์ิารัปรัะเมิูน้ผล
กิารัดำาเน้ิน้งาน้ร่ัฐวิสาหกิิจติามูรัะบบปรัะเมูิน้ผลใหมู� (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) และครัอบคลุมู
กิารับริัหารัจ่ดกิารัภายใน้ 8 ด้าน้ เป็น้ไปติามูพั่น้ธกิิจข้ององค์กิรั มู่รัายละเอ่ยด ด่งน้่�
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4. ผลิติภ่ณฑ์์ข้องโรังงานไพั�
 1. ผลิติภ่ณฑ์์ไพั�ติว่เล็กิ
 

 

 

 

 

4. ผลติภัณฑของโรงงานไพ
ผลิตภัณฑไพตัวเล็ก

1.1 ไพไทย

 

ไพผองจีน 

  

1.1 ไพั�ไทั่ย

 

4. ผลติภัณฑของโรงงานไพ
ผลิตภัณฑไพตัวเล็ก

1.1 ไพไทย

 

ไพผองจีน 

  

1.2 ไพั�ผ�องจ่น
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1.3 ไพจีนสี่สี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ไพั�จน่ส่�ส่

 
 

 

 ไพั�ติ่วเล็กิ
 มู่ข้้อส่น้นิ้ษัฐาน้ว�า มู่เชื�อสายมูาจากิจ่น้ เพัรัาะเกิมูเล�น้ไพั�ข้องไทั่ยเรัาแติ�เดิมูน้่�น้ไมู�มู่ เพิั�งจะมูาปรัากิฏิใน้ยุคกิรุัง
ร่ัติน้โกิสิน้ทั่ร์ัน้่�เอง เพัรัาะเป็น้ยุคทั่่�มู่กิารัค้าข้ายก่ิบติ�างปรัะเทั่ศมูากิขึ้�น้ ภาษัาแติ้จิ�ว เร่ัยกิจ่�วไป๊ ติ�อมูาเร่ัยกิให้ส่�น้เข้้าติามู
ความูคล�องปากิข้องคน้ไทั่ยจึงกิลายเป็น้คำาว�า ไพั� ส�วน้ จ่�ว ก็ิเพั่�ยน้มูาเป็น้คำาว�า จ่�ว ซึ�งมู่ความูหมูายว�าลากิไพั� หรืัอเป่ดไพั�

ผลิติภณ่ฑ์์ไพั�ติ่วเล็กิ
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2. ผลิติภณ่ฑ์์ไพั�ป๊อกิ
 

 

 
2. ผลิตภัณฑไพปอก

 ไพปอกพลาสติกขอบทอง ย่ีหอ VEGAS รุน V.G. Gold - 111 

 

2.2 ไพปอกพลาสติก ย่ีหอ รุน 

ไพปอกกระดาษ ย่ีหอ รุน 

2.1 ไพั�ป๊อกิพัลาสติิกิข้อบทั่อง 
ย่�ห้อ VEGAS รัุ�น V.G. Gold - 111 

2. ผลิตภัณฑไพปอก

ไพปอกพลาสติกขอบทอง ย่ีหอ รุน 

2.2 ไพปอกพลาสติก ยี่หอ VEGAS รุน V.G. SILVER 222 

ไพปอกกระดาษ ย่ีหอ รุน 

2.2 ไพั�ป๊อกิพัลาสติิกิ 
ย่�ห้อ VEGAS รัุ�น V.G. SILVER 222

 
2. ผลิตภัณฑไพปอก

ไพปอกพลาสติกขอบทอง ย่ีหอ รุน 

2.2 ไพปอกพลาสติก ย่ีหอ รุน 

ไพปอกกระดาษ ย่ีหอ รุน 

  

2.3 ไพั�ป๊อกิกิรัะดาษ 
ย่�ห้อ VEGAS รัุ�น V.G.333
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  2.4 ไพที่ระลึก ชุดมวยไทยชาย-หญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ผลิตภัณฑสิ่งพมิพท่ัวไป 

  
 

 

2.4 ไพั�ทั่่�รัะลึกิ ชุดมูวยไทั่ยชาย-หญิง

 
ไพท่ีระลึก ชุดมวยไทยชาย หญิง

 3. ผลิตภัณฑส่ิงพมิพทั่วไป
 

ผลิติภณ่ฑ์์ไพั�ทั่่�รัะลึกิ

 ผลติิภณ่ฑ์ไ์พั�ทั่่�รัะลกึิ ไพั�มูวยไทั่ย คือ ผลติิภณ่ฑ์ไ์พั�กิรัะดาษัชดุพัเิศษัจากิโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูติิ โดยชดุน้่�พัมิูพั ์4 ส่  
รูัปคน้จรังิ จำาน้วน้ 52 ใบติ�อชุด เปน็้ทั่�ามูวยไทั่ยไมู�ซำ�าก่ิน้ กิล�องน้ำ�าเงิน้น้ก่ิมูวยชาย กิล�องแดงน้ก่ิมูวยหญงิ ปกิติจิะข้ายใน้รัา้น้ 

ข้องทั่่�รัะลึกิสำาหร่ับติ�างชาติ ิพัมิูพัจ์ำาหน่้ายคร่ั�งเดย่ว ไมู�พิัมูพัซ์ำ�า และท่ั่�พัเิศษักิว�าไพั�กิรัะดาษัอ่น้ๆ ท่ั่�เคยออกิมูาข้องไทั่ยคือ ชดุไพั� 
ชุดน้่�เน้ื�อไพั� finish จะพัิมูพั์แบบไมู�เร่ัยบคล้ายไพั�ข้องติ�างปรัะเทั่ศ ทั่ำาให้ไพั�เน้ื�อล่น้ไมู�ติิดก่ิน้
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3. ผลิติภณ่ฑ์์สิ�งพัิมูพั์ทั่่�วไป
 

 
ผลิตภัณฑสิ่งพิมพทั่วไป

 
ผลิตภัณฑส่ิงพิมพทั่วไป
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4. ผลิติภ่ณฑ์์สิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลง
  

4. ผลิตภัณฑสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลง

 

 

 

 

สิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลง
 - มูืออาช่พั ด้าน้งาน้สิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารัปลอมูแปลงภาคร่ัฐ
 - โรังงาน้ไพั�ให้บริักิารัร่ับผลิติสิ�งพัิมูพั์ปรัะเภทั่ติ�างๆ ด่งน้่�
 กิารัพิัมูพัป์ลอดกิารัปลอมูแปลงหรืัอใน้บางคร่ั�งเร่ัยกิว�าสิ�งพิัมูพัต์ิ�อติา้น้กิารัปลอมูแปลง (Security Printing) สามูารัถื
ทั่ำาได้ติ่�งแติ�ข่้�น้ติอน้กิารัออกิแบบสิ�งพัิมูพั์ กิารัเลือกิว่สดุใช้พัิมูพั์ หมูึกิพัิมูพั์ กิรัะบวน้กิารัพัิมูพั์ ใน้ธุรักิิจสิ�งพัิมูพั์ปลอดกิารั
ปลอมูแปลงน้่�น้ จะติ้องคำาน้ึงถึืงองค์ปรัะกิอบข้องเทั่คน้ิคกิารัป้องก่ิน้กิารัปลอมูแปลง 4 องค์ปรัะกิอบคือ
 1) ง�ายใน้กิารัส่อสารัก่ิบผู้ทั่่�น้ำาสิ�งพัิมูพั์ไปใช้และผู้ติรัวจสอบ  2) ง�ายใน้กิารัติรัวจสอบ
 3) ยากิติ�อกิารัลอกิเล่ยน้แบบ     4) มู่รัะด่บกิารัป้องก่ิน้หลายรัะด่บ

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

แสตมปยาสูบฯแสตมปเครื่องดื่ม

ตัวอยาง

ตัวอยาง ตัวอยาง
ตัวอยาง

ตัวอยาง
ตัวอยาง

ตัวอยาง
ตัวอยาง

ตัวอยาง
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
ของทางราชการ (ไพ)

ตัวอยาง
ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง
ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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5. กิิจกิรัรัมูติ�างๆ ข้องโรังงานไพั�
 โครังกิารัสมู่มูนาปรัะจำปีงบปรัะมูาณ พั.ศ. 2564 ณ จง่หว่ดนครัรัาชส่มูา
 ว่น้ทั่่� 3 – 5 ธ่น้วาคมู พั.ศ. 2563 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ ได้จ่ดโครังกิารัส่มูมูน้าภายใติ้กิรัอบแน้วคิด  
Work for Digital Transform ณ มูหาวิทั่ยาล่ยเทั่คโน้โลย่สุรัน้าร่ั จ่งหว่ดน้ครัรัาชส่มูา โดยมู่กิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั�  
(น้างสาววิลาวรัรัณ พัยาน้้อย) รั�วมูเป็น้วิทั่ยากิรัใน้คร่ั�งน้่�ด้วย
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 กิารัศึกิษาดูงานด้านกิารัปรัะเมูินคุณธรัรัมูและความูโปรั�งใสในกิารัดำเนินงาน 
ข้องหน�วยงานภาครัฐ่ (ITA) ณ ธนาคารัอาคารัสงเครัาะห ์(สำนก่ิงานใหญ�) พัรัะรัามู 9
 ว่น้พัุธทั่่� 24 มู่น้าคมู พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ โดยคณะทั่ำางาน้กิารัป้องก่ิน้ และติ�อติ้าน้กิารัทัุ่จริัติ 
ได้เข้้ารั�วมูกิารัศึกิษัาดูงาน้ด้าน้กิารัปรัะเมูิน้คุณธรัรัมูและความูโปรั�งใสใน้กิารัดำาเน้ิน้งาน้ข้องหน่้วยงาน้ภาครั่ฐ (ITA)  
ณ ธน้าคารัอาคารัสงเครัาะห์ (สำาน้่กิงาน้ใหญ�) พัรัะรัามู 9
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 กิารัแสดงสญ่ลก่ิษณ์ในกิารัติ�อต้ิานกิารัทัุ่จรัิติ ปรัะกิาศเจติจำนงกิารับรัิหารังาน 
ด้วยความูซื�อสต่ิย์สุจรัิติ มู่คุณธรัรัมูและโปรั�งใสติามูหลก่ิธรัรัมูาภิบาล
 ว่น้ทั่่� 7 เมูษัายน้ พั.ศ. 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ โดยน้ายภูมูิจิติติ์ พังษ์ัพั่น้ธุ์งามู ผู้อำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั� 
พัร้ัอมูด้วยคณะผู้บริัหารัรั�วมูแสดงส่ญล่กิษัณ์ใน้กิารัติ�อต้ิาน้กิารัทุั่จริัติ เพ่ัอแสดงออกิถึืงความูสำาค่ญข้องกิารัป้องก่ิ 
น้และปรัาบปรัามูกิารัทัุ่จริัติ
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 ว่นคล้ายว่นสถืาปนาโรังงานไพั� ครับรัอบปีทั่่� 82
 ว่น้ท่ั่� 1 กิรักิฎาคมู พั.ศ. 2564 คณะกิรัรัมูกิารัโรังงาน้ไพั� ผูอ้ำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั� คณะผูบ้ริัหารั และพัน้ก่ิงาน้โรังงาน้ไพั�  
รั�วมูก่ิน้ส่กิกิารัะสิ�งศ่กิดิ�สิทั่ธิ�ปรัะจำากิรัมูสรัรัพัสามิูติ และเข้้ารั�วมูงาน้ว่น้สถืาปน้าโรังงาน้ไพั� ปีทั่่� 82 ณ โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ
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 โครังกิารัโรังงานไพั� ปันนำ�าใจ ป้องกิ่นภย่โควิด
 เมู่อว่น้ทั่่� 29 กิรักิฎาคมู 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามิูติ โดยคณะทั่ำางาน้กิารัแสดงความูร่ับผิดชอบติ�อส่งคมู 
CSR จ่ดส�งหน้้ากิากิอน้ามู่ย จำาน้วน้ 1,800 ชิ�น้ เจลแอลกิอฮอล์ ข้น้าด 400 กิรั่มู จำาน้วน้ 400 ข้วด โดยจ่ดส�งพั่สดุไปรัษัณ่ย์  
เพั่อมูอบให้โรังเรั่ยน้ทั่่�ข้าดแคลน้ จำาน้วน้ 10 แห�ง
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 โครังกิารัสิ�งพัิมูพ์ัแทั่นใจ โรังงานไพั�พัฒ่นาสง่คมู
 เมู่อว่น้ท่ั่� 17 สิงหาคมู 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ โดยคณะทั่ำางาน้กิารัแสดงความูรั่บผิดชอบติ�อส่งคมู CSR 
น้ำาแบบเรั่ยน้ภาษัาไทั่ย จำาน้วน้ 100 เล�มู และภาษัาอ่งกิฤษั จำาน้วน้ 100 เล�มู ไปมูอบให้กิ่บโรังเรั่ยน้ว่ดธรัรัมูาภิรัติารัามู 

โดยมู่ผู้อำาน้วยกิารัโรังเร่ัยน้ว่ดธรัรัมูาภิรัติารัามู เป็น้ผู้ร่ับมูอบ

 เมูอ่ว่น้ท่ั่� 17 สงิหาคมู 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูติิ โดยคณะทั่ำางาน้กิารัแสดงความูร่ับผิดชอบติ�อสง่คมู CSR 
น้ำาแบบเร่ัยน้ภาษัาไทั่ย จำาน้วน้ 100 เล�มูและภาษัาอ่งกิฤษั จำาน้วน้ 100เล�มู ไปมูอบให้ก่ิบโรังเร่ัยน้ว่ดปรัะชารัะบือธรัรัมู 
โดยมู่ผู้อำาน้วยกิารั รัองผู้อำาน้วยกิารัโรังเร่ัยน้ว่ดปรัะชารัะบือธรัรัมู เป็น้ผู้ร่ับมูอบ
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 เมู่อว่น้ทั่่� 30 สิงหาคมู 2564 โรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ โดยคณะทั่ำางาน้กิารัแสดงความูร่ับผิดชอบติ�อส่งคมู 
CSR น้ำาแบบเร่ัยน้ภาษัาไทั่ย จำาน้วน้ 100 เล�มู และภาษัาอ่งกิฤษั จำาน้วน้ 100 เล�มู ไปมูอบให้ก่ิบโรังเร่ัยน้ว่ดจ่น้ทั่รัสโมูสรั  
โดยมู่ครูัห่วหน้้าชุดอนุ้บาลเป็น้ติ่วแทั่น้ร่ับมูอบ

 โครังกิารัโรังงานไพั� รั�วมูใจสู้ภย่โควิด
 เมู่อว่น้ทั่่� 23 ก่ิน้ยายน้ 2564 น้ายภูมูิจิติติ์ พังษ์ัพั่น้ธุ์งามู (ผู้อำาน้วยกิารัโรังงาน้ไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ)  ได้น้ำาถุืงย่งช่พั 
(ปรัะกิอบไปด้วย ยา เจลแอลกิฮอล์ หน้้ากิากิอน้ามู่ย ปรัอทั่ว่ดไข้้ และเคร่ัองว่ดออกิซิเจน้ปลายน้ิ�วมูือ) จำาน้วน้ 80 ชุด  
ส�งมูอบใหก่้ิบผูท้ั่่�ได้ร่ับผลกิรัะทั่บจากิกิารัแพัรั�รัะบาดข้องโรัคติดิเชื�อไวร่ัสโคโรัน้า 2019 (COVID-19) โดยมูอ่ธบิดก่ิรัมูสรัรัพัสามูติิ 
น้ายลวรัณ แสงสน้ิทั่ เป็น้ต่ิวแทั่น้ผู้ร่ับมูอบ
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รัายชื�อคณะทั่ำงานจด่ทั่ำรัายงานปรัะจำปี 2564
โรังงานไพั� กิรัมูสรัรัพัสามูิติ

 1. น้ายกิน้ิษัฐ์ ศิริัว่ฒน้์ ปรัะธาน้คณะทั่ำางาน้
 2. น้ายก้ิาน้แก้ิว พัวกิขุ้น้ทั่ด คณะทั่ำางาน้
 3. น้างสาววิมูลร่ัติน้์ บุณโยดมู คณะทั่ำางาน้
 4. น้างวิชิติา ศิริัว่ฒน้์ คณะทั่ำางาน้
 5. น้ายสมูภพั สุข้ปรัะสงค์ คณะทั่ำางาน้
 6. น้างสาวพัรัพัรัรัณ วิเศษักิิจ คณะทั่ำางาน้
 7. น้างพัน้าร่ัติน้์ กิรัะปุกิน้าค คณะทั่ำางาน้
 8. น้ายศ่กิดิ�รัะพั่ ผ�องปัญญา คณะทั่ำางาน้
 9. น้ายน้ิธิน้่น้ทั่์ สุค่น้ธเมูศวร์ั คณะทั่ำางาน้
 10. น้ายธาวิติ มูะพัล เลข้านุ้กิารัคณะทั่ำางาน้




