
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปีบัญชี 2564   
หน่วย : บาท 

งบกำไรขาดทุน ปีงบประมาณ 2564 
 จำนวนเงิน(บาท) อัตราส่วน 

รายได้จากไพ่สัมปทานเดิม 65,929,319.40  
รายได้จากไพ่สัมปทานใหม่ 209,058,200.60  
รายได้จากไพ่นอกสัมปทาน 865,756.04  

รวมรายได้จากการขายไพ่ 275,853,276.08  100.00% 
ต้นทุนขายไพ ่ 122,457,688.42  44.39% 

กำไรจากการขายไพ ่ 153,395,587.66  55.61% 
รายได้จากสิ่งพิมพ์ทัว่ไป 3,401,652.34  
รายได้จากสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง   89,866,822.45   

รวมรายได้จากสิ่งพิมพ์ 93,268,474.79  100.00% 
ต้นทุนขายสิ่งพิมพ ์ 58,176,445.71  62.38% 

กำไรจากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 35,092,029.08  37.62% 
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 369,121,750.87  100.00% 
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 180,634,134.13  48.94% 

กำไรขั้นต้น 188,487,616.74  51.06% 
ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน  1,819,980.85   
รายได้อื่นๆ         179,165.18   

รวมรายได้อื่น 1,999,146.03  0.54% 
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 190,486,762.77  51.33% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 78,432,150.58  14.02% 

กำไรสุทธ ิ 112,054,612.19  30.19% 
 

ปีงบประมาณ 2564  โรงงานไพ่จะมีรายได้จากไพ่สัมปทานเดิมของปีงบประมาณ 2563 ที่
ชะลอการซื้อโดยมาซื้อในเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ของปีงบประมาณปี 2564 จำนวน 
65,929,319.40 บาท สำหรับสัมปทานใหม่นั้น ผู้รับสัมปทานแจ้งขอขยายระยะเวลาในการสั่งซื้อไพ่จำนวน
รอบ 3 เดือน คือ ในเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ทำให้ปีงบประมาณ 2564 มีรายได้จาก
ไพ่สัมปทานใหม่ 9 เดือน คิดเป็นเงินจำนวน 209,058,200.60 บาท และมีรายได้จากไพ่นอกสัมปทานอีก
จำนวน  865,756.04 บาท รวมเป็นรายได้จากการขายไพ่ทั้งสิ้น 275,853,276.08  บาท  

ต้นทุนขายไพ่มีจำนวน  122,457,688.42  บาทคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.39 ต่อรายได้
จากการขายไพ่  โดยรวมต้นทุนขายต่ำกว่าประมาณการที่ตั ้งไว้จำนวน 129,205,000.00  บาทคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 46.99  ต่อรายได้ประมาณการจากการขายไพ่   สาเหตุที่ต้นทุนขายต่ำกว่าประมาณการมา
จากการบริหารค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 
2,878,970.72 บาท  ค่าทำงานล่วงเวลา ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 1,847,938.08 บาท  ค่าไฟฟ้า ต่ำ



กว่าประมาณการจำนวน 1,799,387.56 บาท  และค่าซ่อมเครื ่องจักร  ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 
1,920,037.63 บาท    เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2564 ราคาของกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
เพ่ิมข้ึนทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 6,216,902.42 บาท   

กำไรจากการขายไพ่จากที่ประมาณการไว้จำนวน 145,782,520.00  บาทคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 53.01  ต่อรายได้จากการขายไพ่   โรงงานไพ่มีกำไรจากการขายไพ่ที ่ เก ิดขึ ้นจริงจำนวน 
153,395,587.66 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 55.61  ต่อรายได้จากการขายไพ่ เป็นผลจากการบริหาร
ต้นทุนขายต่ำกว่าประมาณการ จึงทำให้กำไรจากการขายไพ่สูงกว่าที่ประมาณการไว้  
 
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากการขายไพ่                                                

 หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้จากการขายไพ่ 303.99 300.34 340.96 233.55 275.85 

ต้นทุนขาย 130.93 132.84 134.06 98.95 122.46 
กำไร 173.06 167.50 206.91 134.60 153.40 
อัตราสว่นตน้ทนุต่อรายได้ 43.07% 44.23% 39.32% 42.37% 44.39% 
อัตราส่วนกำไรต่อรายได้ 56.93% 55.77% 60.68% 57.63% 55.61% 

 

รายได้จากสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ทั่วไป มีรายได้จำนวน  3,401,652.34  บาท จากที่
ประมาณการไว้ 5,000,000.00 บาท สาเหตุจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการ
ออกไปพบลูกค้า สำหรับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้น จากที่ประมาณไว้จำนวน 85,586,000.00 บาท
โรงงานไพ่มีรายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงซึ่งเป็นแสตมป์ยาสูบและแสตมป์เครื่องดื่มของ  
กรมสรรพสามิต จำนวน 93,268,474.79 บาท 

ต้นทุนขายสิ่งพิมพ์มีจำนวน 58,176,445.71 บาทคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 62.38 ต่อรายได้
จากสิ ่งพิมพ์  โดยรวมต้นทุนขายต่ำกว่าประมาณการที ่ต ั ้งไว้จำนวน 64,988,000.00   บาทคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 71.74  ต่อรายได้ประมาณการจากสิ่งพิมพ์  สาเหตุที่ต้นทุนขายต่ำกว่าประมาณการมาจาก
การบริหารค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 530,016.39 บาท  ค่า
ไฟฟ้า ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 258,377.51 บาท ค่าซ่อมเครื่องจักร  ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 
1,490,207.00 บาท  และค่าซ่อมและปรับปรุงทรัพย์สิน ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 1,775,158.41 
บาท เป็นต้น เช่นเดียวกับต้นทุนวัตถุดิบของไพ่ ราคาของกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสิ่งพิมพ์
เพ่ิมข้ึนทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 4,155,948.40 บาท   

กำไรจากสิ่งพิมพ์จากที่ประมาณการไว้จำนวน  25,598,000.00 บาทคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 
28.26  ต่อรายได้จากสิ่งพิมพ์   โรงงานไพ่มีกำไรจากสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 35,092,029.08 บาท 
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 37.26  ต่อรายได้ เป็นผลจากการบริหารต้นทุนขายต่ำกว่าประมาณการ จึงทำให้
กำไรจากสิ่งพิมพ์สูงกว่าที่ประมาณการไว้  

 
 



เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากการขายสิ่งพิมพ ์                                       

 หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้จากสิ่งพิมพ์ 21.33 136.42 166.46 14.80 93.27 
ต้นทุนขาย 16.80 73.68 84.98 16.26 58.18 
กำไร 4.53 62.74 81.48 (1.46) 35.09 
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ 78.77% 54.01% 51.05% 109.85% 62.38% 
อัตราส่วนกำไรต่อรายได้ 21.23% 45.99% 48.95% (9.85%) 37.62% 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปีงบประมาณ 2564 โรงงานไพ่ ประมาณการไว้จำนวน 
107,340,000.00  บาท ในการดำเน ิน งานจร ิ งม ี ค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในการขายและบร ิหาร  จำนวน 
78,432,150.58 บาท ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จำนวน 28,907,849.42 บาท และเมื่อพิจารณาจาก
หมวดต่างๆ พบว่า หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส ต่ำกว่าประมาณจำนวน  7,796,732.82  บาท  
เนื่องจากจ่ายโบนัสพนักงานต่ำกว่าที่ประมาณการไว้และไม่มีการจ้างพนักงานชั่วคราว   หมวดอบรม สัมมนา 
และดูงาน ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้การส่งพนักงานไปอบรมลดลง รวมถึงการงดกิจกรรม
การสัมนาพนักงานและดูงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 7,909,239.05 บาท 
หมวดค่าจ ้างที ่ปร ึกษา มีบางรายการดำเนินการไม่แล ้วเสร ็จในปีงบประมาณ 2564 เป็นจำนวน 
5,252,111.15 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไป จะมีหลายรายการที่ต่ำกว่าประมาณการ เช่น เงิน
บริจาค ค่าร ับรอง ค่าบำรุงร ักษาระบบ เป็นต้น โดยเฉพาะค่าใช ้จ ่ายด้านการตลาด จ่ายจริงเพียง 
289,450.00 บาท โดยตั้งประมาณการไว้จำนวน 1,500,000.00 บาท 

 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                             

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  ประมาณการ   จ่ายจริง   ผลต่าง  
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส 40.03 32.23 (7.80) 
หมวดสวัสดิการ 2.93 3.25 0.32 
หมวดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม 6.41 5.87 (0.53) 
หมวดอบรม สัมมนา และดูงาน 9.42 1.51 (7.91) 
หมวดสาธารณูปโภค 0.86 0.58 (0.28) 
หมวดยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.69 0.15 (0.54) 
หมวดค่าเช่า 2.67 1.31 (1.36) 
หมวดค่าจ้างท่ีปรึกษา 20.45 15.20 (5.25) 
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไป 23.89 18.33 (5.56) 

รวม 107.34 78.43 (28.91) 
จากผลการดำเนินงานข้างต้น ในปีงบประมาณ 2564 โรงงานไพ่ มีกำไรสุทธิจำนวน 

112,054,612.19 บาท จากที่ตั้งประมาณการไว้จำนวน 66,040,520.00 บาท  เป็นผลจากการบริหาร
ต้นทุนขายทั้งไพ่และสิ่งพิมพ์ รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้  

 
 



เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน                                                                           

หน่วย : ล้านบาท 

 2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้จากการขาย 325.32 436.76 507.42 248.36 369.12 
ต้นทุนขาย 147.73 206.52 219.04 115.21 180.63 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70.59 59.55 77.80 65.63 78.43 
กำไรสุทธิ 112.49 175.30 215.52 71.43 112.05 

 
 

    งบแสดงฐานะการเงิน ด้านสินทรัพย์ 
 

รายการ จำนวนเงิน(บาท)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      112,005,962.25  
เงินลงทุนชั่วคราว      194,317,991.38  
ลูกหนี้การค้า       79,302,010.00  
สินค้าคงเหลือ       38,701,086.64  
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต       28,761,465.00  
วัตถุดิบ วัตถุประกอบ       12,336,502.34  
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี       13,278,553.12  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         4,953,558.83  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     483,657,129.58  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ      126,033,415.12  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ       15,253,975.85  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     141,287,390.97  
รวมสินทรัพย์      624,944,520.55  

 
งบแสดงฐานะการเงินด้านสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามการดำเนินงานปกติ ณ 

30 กันยายน 2564 โรงงานไพ่มีเงินสดและเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น 306,323,953.63 บาท ลดลงจาก
ปีก่อนหน้าจำนวน 79,178,522.18 บาท ซึ ่งในปีงบประมาณ 2564 จะมีการจ่ายงบลงทุนเพื ่อซื้อ
เครื่องจักรใหม่และเงินนำส่งรายได้แผ่นดินที่มีจำนวนสูง  ลูกหนี้การค้าจำนวน  79,302,010.00  บาท ซึ่ง
ประกอบด้วยลูกหนี ้บริษัท รวิชัยวัฒนา จำกัด ค้างชำระเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่จำนวน 
8,400,000.00 บาท ลูกหนี้ที่เหลือจะเป็นลูกหนี้กรมสรรพสามิตจากการจ้างพิมพ์แสตมป์ ซึ่งมีการทยอย
ชำระเงินให้แก่โรงงานไพ่ในปีงบประมาณ 2565   

สินค้าคงเหลือจำนวน 38,701,086.64 บาท เป็นสินค้าสำเร็จรูปจากไพ่ทั้งจำนวน โดยเก็บ
สินค้าคงเหลือไว้ประมาณ 3 เดือน  ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตจำนวน 28,761,465.00 บาท ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตของไพ่จำนวน 11,026,340.86 บาท และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตของสิ่งพิมพ์จำนวน 
17,726,050.68 บาท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการผลิต  สำหรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจำนวน  
13,278,553.12  บาท  เป็นแสตมป์ที่ติดสำรับไพ่ที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือในคลังเพื่อรอการจำหน่าย 

 



งบแสดงฐานะการเงิน ด้านหนี้สินและส่วนของทุน 
รายการ จำนวนเงิน(บาท) 

เจ้าหนี้การค้า            321,010.70  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       17,367,413.12  
ผลตอบแทนการให้สิทธิ์ซื้อไพ่รอรับรู้         8,400,000.00  
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร         1,443,925.03  
เงินค้างนำส่งคลัง       51,762,693.55  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น         3,176,999.09  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 82,472,041.49 
กองทุนบำเหน็จ       38,264,700.00  
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน       41,444,374.22  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 79,709,074.22 
รวมหนี้สิน     162,181,115.71  

ทุน            253,794.23  
กำไรสะสม      462,509,609.59  
รวมส่วนของทุน      462,763,403.82  

รวมหนี้สินและส่วนของทุน      624,944,519.53  
งบแสดงฐานะการเงินด้านหนี้สิน ปีงบประมาณ 2564  เป็นไปตามการดำเนินงานปกติ หนี้สิน

หมุนเวียนมีจำนวน 82,472,041.49 บาท ซึ่งมีมูลค่าที่ไม่สูงเกินไป ประกอบกับมีรายการอ่ืนที่มิได้เกี่ยวข้อง
กับการค้าโดยตรง ได้แก่ ผลตอบแทนการให้สิทธิ์ซื้อไพ่รอรับรู้จำนวน 8,400,000.00 บาท ซึ่งเป็นเรื่องของ
คดีความกับบริษัท รวิชัยวัฒนา จำกัด และเงินค้างนำส่งคลัง จากการคำนวณเงินรายได้แผ่นดินที่ต้องนำส่งใน
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 98,970,000.00 บาท โรงงานไพ่ ได้นำส่งไปแล้วจำนวน 47,207,306.45 
บาท จึงค้างนำส่งคลังอีกจำนวน 51,762,693.55  บาท   

โรงงานไพ่ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน
ค่าจ้างของพนักงาน  หลังจากที่รับสมทบจากโรงงานไพ่และหักจ่ายเงินบำเหน็จพนักงานเกษียณอายุแล้ว มี
จำนวน 38,264,700.00 บาท สำหรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 โรงงานไพ่ ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการ
ทบทวนการประเมินมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 
แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน 

  มีแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนองานด้านสิ่งพิมพ์ 
ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นการสนับสนุนการเพิ่มรายได้
ของทั้งสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข 

 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี 


