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ฐานะการเงิน
	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ณ	 วันที่	 13	 พฤษภาคม	 2561	 ให้ยกเลิกโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 
หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของแต่ไม่เป็นนิติบุคคล	ท�าให้มีข้อจ�ากัดบางประการในการด�าเนินกิจการ	และจัดตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย	ตาม 
พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล	มีผลบังคับใช้ในวันที่	14	พฤษภาคม	2561	โดยรับโอนบรรดากิจการ	
เงิน	ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 หนี้	 และความรับผิดของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 มีวัตถุประสงค์ 
ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและการกระท�ากิจการอื่น	
	 โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	ได้จัดท�างบการเงินส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560	ถึงวันที่	13	พฤษภาคม	2561	และการยาสูบ 
แห่งประเทศไทยได้จัดท�างบการเงินส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	ดังนี้
	 ณ	วันที่	13	พฤษภาคม	2561	โรงงานยาสูบ	มีสินทรัพย์รวม	28,157	ล้านบาท	ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน	15,760	ล้านบาท	และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12,397	ล้านบาท	เงินทุนหมุนเวียน	14,027	ล้านบาท	หนี้สินรวม	6,972	ล้านบาท	และส่วนของทุน	21,185	ล้านบาท
	 ณ	วนัที	่30	กันยายน	2561	การยาสูบแห่งประเทศไทย	มสีนิทรัพย์รวม	27,616	ล้านบาท	ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียน	14,613	ล้านบาท	 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13,003	ล้านบาท	มีเงินทุนหมุนเวียน	13,620	ล้านบาท	หนี้สินรวม	6,855	ล้านบาท	และส่วนของทุน	20,761	ล้านบาท
	 จากการที่กรมสรรพสามิตได้ปรับวิธีการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 ที่มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่	 16	กันยายน	2560	มีผลกระทบท�าให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ	2561	 เป็นสาเหตุหลักท�าให้รายได้ 
จากการจ�าหน่ายบุหร่ีจะลดลงจนถึงขั้นขาดทุนและเกิดภาวะขาดสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 จึงเสนอส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ขอยกเว้นการน�าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 2560	 -	 2562	 จ�านวน	 14,663	 
ล้านบาท	 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอที่จะรองรับภาระภาษี	 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสร้างการยาสูบแห่งประเทศไทย 
แห่งใหม่ส่วนที่เหลือ	และเพื่อด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2559 - 2561
Summary of Financial Status and Performance for Fiscal Year 2016 - 2018

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

ฐานะการเงิน
Financial Status (as at 30 September)

การยาสูบแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2560 - 2561 (2017 - 2018) 2560

(2017)
2559

(2016)14 พ.ค. - 30 ก.ย.61 1 ต.ค.60 - 13 พ.ค. 61

สินทรัพย์ Total Assets  27,616.53 28,157.03  27,797.23 24,044.17

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	Current Assets 	 14,613.34 	 15,760.27 	 16,881.35 	 14,706.22

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ
	 Property,	plant	and	equipment	–	Net

	 12,311.21 	 8,207.82	 	 7,823.79 	 8,034.02

	 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ
 Assets	on	Operation

	 412.81 	 3,938.89 	 2,874.67 	 1,079.56

	 สินทรัพย์อื่น	Other	Assets 	 279.17 	 250.05 	 217.42 	 224.37

หนี้สินและส่วนของทุน Liabilities and Equity  27,616.53  28,157.02  27,797.23  24,044.17

	 หนี้สินหมุนเวียน	Current	Liabilities 	 993.42 	 1,732.68 	 1,847.97 	 2,152.36

	 หนี้สินอื่น	Other	Liabilities 	 5,862.23 	 5,239.09 	 5,283.74 	 5,286.65

	 ส่วนของทุน	Equity 	 20,760.88 	 21,185.25 	 20,665.52	 	 16,605.16

ผลการด�าเนินงาน (ส�าหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน) Performance (For the Year Ended 30 September)

	 รายได้	Revenue 	 20,294.55 	 31,271.12 	 68,175.79 	 65,237.80

	 รายจ่าย	Expenses 	 20,000.55 	 30,633.17 	 58,831.67 	 56,375.31

	 ก�าไรสุทธิ	Net	Profit 	 208.71 	 634.54 	 9,343.33	 	 8,861.12

	 เงินน�าส่งรัฐ	Contribution	to	the	Government 	 - 50.00 	 62,576.72 	 60,719.86

	 รายจ่ายลงทุน	Investment 	 2,727.02 	 - 	 2,224.30 	 1,218.36

ก�าไรสุทธิรับอนุมัติจัดสรรเป็น :- Authorized Net Profit Appropriation :-

	 เงินโบนัส	(ล้านบาท)	Bonus 	 786.34 	 - 	 786.31 	 687.16

	 จ�านวนพนักงาน	(คน)	Number	of	Employees 	 2,979 	 - 	 3,096 	 3,166

สรุปข้อมูลท่ีส�ำคัญทำงกำรเงิน
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Financial Status
	 According	to	the	announcement	in	the	Government	Gazette	dated	13	May	2018,	Thailand	Tobacco	Monopoly	(TTM),	Ministry	 
of	Finance	was	called	off	a	 state-owned	enterprise	 to	be	a	 juristic	person	due	 to	business	 limitation.	Therefore,	Tobacco	Authority	 
of	 Thailand	 (TOAT)	was	 established	 according	 to	 Tobacco	 Authority	 of	 Thailand	 Act,	 B.E.	 2561	 (2018)	 effective	 on	 14	May	 2018.	 
TOAT	 has	 received	 the	 Ministry	 of	 Finance’s	 transfer	 of	 business,	 money,	 assets,	 rights,	 duties,	 liabilities	 and	 responsibilities	 
associated	with	 TTM,	Ministry	 of	 Finance.	 It	 aims	 to	 produce	 cigarettes	which	 is	 the	 government	monopoly	 under	 the	 excise	 law	 
and	other	business	operation.
	 TTM	prepared	the	financial	statement	for	the	period	from	1	October	2017	–	13	May	2018	and	TOAT	prepared	the	financial	 
statement	for	the	period	from	14	May	2018	–	30	September	2018	as	described	below.
	 As	of	13	May	2018,	TTM	had	total	assets	of	28,157	million	Baht	including	current	assets	of	15,760	million	Baht	and	non-current	
of	12,397	million	Baht,	working	capital	of	14,027	million	Baht,	total	liabilities	of	6,972	million	Baht	and	equity	of	21,185	million	Baht.
	 As	of	30	September	2018,	TOAT	had	total	assets	of	27,616	million	Baht	 including	current	assets	of	14,613	million	Baht	and	 
non-current	of	13,003	million	Baht,	working	capital	of	13,620	million	Baht,	total	liabilities	of	6,855	million	Baht	and	equity	of	20,761	 
million	Baht.
	 The	Excise	Department’s	adjustment	of	new	procedures	for	tobacco	tax	collection	according	to	mainly	Excise	Act,	B.E.	2560	
(2017),	effectives	on	16	September	2017	affected	TOAT	 to	bear	an	 increasing	 tax	burden	 in	 the	fiscal	year	2018,	and	maind	cause	 
a	shrink	of	sales	revenue	nearly	expose	to	risk	of	loss	and	lack	of	business	liquidity	may	occur.	Thus,	TOAT	proposed	and	requested	 
the	 State	 Enterprise	 Policy	 Office	 (SEPO)	 to	 be	 exempted	 from	 remitting	 its	 revenue	 from	 the	 performance	 in	 the	 fiscal	 years	 
2017-2019,	 amounting	 to	 14,663	million	 Baht	 to	 the	 State	 to	 enable	 TOAT	 in	maintain	 adequate	 liquidity	 for	 supporting	 the	 tax	 
burden	and	successfully	disburse	the	investment	budget	for	the	rest	of	the	new	tobacco	plant	construction	project	and	to	continue	 

the	business	operation.

อัตราส่วนและอัตราเพิ่ม (ลด) ทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2561
Financial Ratios and Increase (Decrease) as of 30 September 2018

อัตราส่วนและอัตราเพิ่ม (ลด) ทางการเงิน

การยาสูบแห่ง
ประเทศไทย

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

2561 (2018) 2560
(2017)

2559
(2016)14 พ.ค. - 30 ก.ย.61 1 ต.ค.60 - 13 พ.ค. 61

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)
Current	Ratio	(Times)

	 14.71 	 9.10 	 9.14 6.83

อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์	(เท่า)
Current	Debt	to	Assets	Ratio	(Times)

	 0.04 	 0.06 	 0.07 0.09

อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อส่วนของทุน	(เท่า)
Current	Debt	to	Equity	Ratio	(Times)

	 0.05 	 0.08 	 0.09 0.13

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)
Return	on	Assets	(%)

	 0.75 	 2.27 	 36.05 38.26

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ถาวร	(ร้อยละ)
Return	on	Fixed	Assets	(%)

	 2.03 	 7.92 	 117.84 108.12

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อส่วนของทุน	(ร้อยละ)
Return	on	Equity	(%)

	 1.00 	 3.03 	 50.14 56.35

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อรายได้	(ร้อยละ)
Net	Profit	Margin	on	Total	Revenues	(%)

	 1.03 	 2.03 	 13.70 13.58

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อยอดขาย	(ร้อยละ)
Net	Profit	Margin	on	Sales	(%)

	 1.04 	 2.05 	 13.79 13.68

อัตราร้อยละของรายจ่ายต่อรายได้
Rate	of	Expenditure	to	Income	(%)

	 98.55 	 97.96 	 86.29 86.42

รายได้เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในแต่ละปี	(ร้อยละ)
Revenues	Increase	(Decrease)	(%)

	 (35.10) 	 (54.13) 4.50 5.25

รายจ่ายเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในแต่ละปี	(ร้อยละ)
Expenses	Increase	(Decrease)	(%)

	 (34.71) 	 (47.93) 	 4.36 2.73

ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในแต่ละปี	(ร้อยละ)
Net	Profit	Increase	(Decrease)	(%)

	 (67.11) 	 (93.21) 	 5.44 24.71

 

Financial Highlights
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สินทรัพย์ Total Assets

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	of	Thailand

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2560
(2017)

2561
(2018)

14	พ.ค.	-	30	ก.ย.	61
(14	May	-	30	Sep.	18)

1	ต.ค.	60	-	13	พ.ค.	61
(1	Oct.	17	-	13	May	18)

23,397.55

22,280.56

24,044.17

27,797.23

28,157.03

27,616.53

รายได้ Revenue

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	of	Thailand

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2560
(2017)

2561
(2018)

14	พ.ค.	-	30	ก.ย.	61
(14	May	-	30	Sep.	18)

1	ต.ค.	60	-	13	พ.ค.	61
(1	Oct.	17	-	13	May	18)

61,892.21

61,984.89

65,237.80

68,175.79

31,271.12

20,294.55

รายจ่าย Expenses

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	of	Thailand

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2560
(2017)

2561
(2018)

14	พ.ค.	-	30	ก.ย.	61
(14	May	-	30	Sep.	18)

1	ต.ค.	60	-	13	พ.ค.	61
(1	Oct.	17	-	13	May	18)

55,617.05

54,879.71

56,375.31

58,831.67

30,633.17

20,000.55
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ก�าไรสุทธิ Net Profit

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	of	Thailand

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2560
(2017)

2561
(2018)

14	พ.ค.	-	30	ก.ย.	61
(14	May	-	30	Sep.	18)

1	ต.ค.	60	-	13	พ.ค.	61
(1	Oct.	17	-	13	May	18)

6,275.16

7,105.18

8,861.12

9,343.33 

634.54

208.71

เงินโบนัส Bonus

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	of	Thailand

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2560
(2017)

2561
(2018)

14	พ.ค.	-	30	ก.ย.	61
(14	May	-	30	Sep.	18)

1	ต.ค.	60	-	13	พ.ค.	61
(1	Oct.	17	-	13	May	18)

563.31

647.00

687.16

786.31

786.34

เงินน�าส่งรัฐ Contribution to the Government

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	of	Thailand

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2560
(2017)

2561
(2018)

14	พ.ค.	-	30	ก.ย.	61
(14	May	-	30	Sep.	18)

1	ต.ค.	60	-	13	พ.ค.	61
(1	Oct.	17	-	13	May	18)

61,198.65

59,354.17

60,719.86

62,576.72

50.00
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สารประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 โรงงานยาสูบ	 เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยการ 

น�าส่งเงินรายได้ให้รัฐ	 ทั้งในรูปของภาษีและก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจมานานกว่า	 8	 ทศวรรษ	 

จนเมื่อปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 นับเป็นจุดเปล่ียนส�าคัญของโรงงานยาสูบในการก้าวไปสู่ตัวตนใหม ่

ในชื่อ	 “การยาสูบแห่งประเทศไทย”	 หรือ	 “ยสท.”	 ซึ่งนอกจากการเปล่ียนสภาพองค์กร 

เป็นนิติบุคคลจาก	โรงงานยาสูบ	เป็น	ยสท.	แล้ว	สัญญาณความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ได้ปรากฏ

ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น	และยังส่งผลต่อการด�าเนินงานของ	ยสท.	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 ในช่วงเดอืนกันยายน	2560	มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามิต	พ.ศ.	2560	 

ซึ่งได้ก�าหนดวิธีการคิดและอัตราภาษียาสูบขึ้นใหม่	 การปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่นี้	 ท�าให้

ราคาขายปลีกของทั้งบุหรี่ไทยและบุหรี่ต่างประเทศน�าเข้ามีการปรับตัว	 ซึ่งมีผลโดยตรง 

ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค	 สะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขยอดจ�าหน่ายบุหรี่ปี	 2561	 ของ	

ยสท.	ทีล่ดลงจากปี	2560	เป็นอย่างมาก	จนหลายฝ่ายมคีวามกงัวลเก่ียวกับสภาพคล่องในอนาคต

ของ	 ยสท.	 ดังนั้น	 ภารกิจที่ส�าคัญเป็นล�าดับแรกของ	 ยสท.	 ในเวลานี้คือ	 รักษาส่วนแบ่งตลาด 

ไม่ให้ลดลงจากเดิม	 ในขณะเดียวกัน	 การมองหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจอื่น 

ก็เป็นเรื่องที่	ยสท.	ต้องท�าควบคู่กัน

	 ยอดจ�าหน่ายบุหรี่ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่ง	 ยสท.	 มิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น	 จึงได้จัดท�า

โครงการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดโควตา 

การเพาะปลูกยาสูบในฤดูการผลิต	2561/2562	เสนอต่อคณะรฐัมนตร	ีและได้รบัความเหน็ชอบ 

ในหลักการโครงการฯ	 แล้ว	 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

แก่เกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดต่อไป

	 หลายฝ่ายอาจมมีมุมองต่อ	ยสท.	ว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทีด่�าเนนิงานมาอย่างยาวนาน	

บวกกับผลการด�าเนินงานในอดีตที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับความเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 สามารถเชื่อมั่นได้ว่า	 ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ	 ยสท.	 

มีความพร้อม	และสามารถรับมือกับความท้าทายในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้	

	 คณะกรรมการ	 ยสท.	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแล 

การด�าเนนิงานของ	ยสท.	ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรฐั	โดยก�าหนดให้วิสยัทศัน์	และพนัธกจิ 

ขององค์กรมีการสร้างสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการการบริโภคยาสูบที่ยังมีอยู	่ 

การด�าเนนิธรุกิจอย่างมธีรรมาภบิาล	การมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	 

เพ่ือให้	 ยสท.	 ยังคงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศให้สามารถ 

เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ระเฑียร ศรีมงคล

ประธานกรรมการ
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สารประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย Message from the Chairman

	 Thailand	Tobacco	Monopoly	(TTM)	was	one	of	the	state	enterprises	that	had	a	major	

role	in	country’s	development	by	providing	the	state	with	revenue	in	the	form	of	taxes	and	

profits	from	business	operation	for	over	8	decades	until	2018	which	was	a	remarkable	change	

of	TTM	to	step	into	a	new	identity	under	the	name	“Tobacco	Authority	of	Thailand”	or	“TOAT”.	

Apart	from	changing	the	organization	status	to	juristic	person	and	its	name	from	TTM	to	TOAT,	

other	signs	of	changes	appear	more	obvious	and	significantly	affect	TOAT	operation.

	 In	 September	 2017,	 Excise	Act,	 B.E.	 2560	 (2017)	was	promulgated	 to	 stipulate	 the	 

new	procedures	for	tobacco	tax	calculation	and	tax	rate.	Tobacco	tax	restructuring	causes	 

the	 retail	 prices	 of	 local	 and	 imported	 cigarettes	 to	 be	 adjusted	which	 directly	 affects	 

the	 consumers’	 buying	 decision.	 TOAT	 cigarette	 sales	 in	 2018	 significantly	 reduced	 

from	2017,	causing	many	parties	to	be	concerned	about	TOAT	future	liquidity.	As	a	result,	 

the	first	core	mission	of	TOAT	in	this	time	is	to	maintain	its	market	share	along	with	seeking	

more	income	channels	from	other	business	sectors.

	 The	shrink	of	cigarette	sales	has	also	affected	tobacco	farmers	inevitably.	TOAT	did	

not	overlook	the	problem	but	it	established	a	project	to	help	the	farmers	who	were	affected	

by	 the	 decreased	 quota	 of	 tobacco	 cultivation	 for	 production	 season	 2018/2019	 and	 

proposed	to	the	Cabinet	who	agreed	in	principle	to	the	project.	The	committee	was	formed	

to	further	consider	and	provide	assistance	to	them	with	specified	criteria.

	 Many	parties	might	have	an	aspect	towards	TOAT	that	was	a	large	organization	operating	 

the	business	for	a	long	time	and	its	previous	performance	could	be	an	obstacle	for	accepting	

the	changes	that	would	be	happened.	However,	TOAT	Executive	team	and	employees	for	 

all	levels	are	ready	and	can	handle	these	challenges	through	this	drastic	change.

	 TOAT	Board	of	Directors	significantly	focuses	on	policy	formulation	and	regulation	of	

TOAT	operation	in	compliance	with	the	government	policy	by	balancing	the	organization’s	

vision	and	mission	with	response	to	the	needs	of	tobacco	consumers,	business	operation	with	

good	 governance,	 corporate	 social	 responsibility	 and	 responsibility	 for	 all	 stakeholders	 

according	to	the	guidelines	on	corporate	governance	of	state-owned	enterprises.	These	will	allow	 

TOAT	to	be	the	center	in	driving	domestic	tobacco	industry	to	steadily	and	sustainable	growth.

Rathian  Srimongkol

Chairman
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	 ในปีงบประมาณ	 2561	 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในระดับ

ประเทศ	 และภูมิภาคต่างๆ	 ของโลก	 รวมถึงการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ที่เป็น

รฐัวสิาหกจิของประเทศไทย	ได้ยกฐานะองค์กรเป็นนติบิคุคล	ท�าให้มกีารด�าเนนิงาน

ที่คล่องตัวและเพิ่มช่องทางในการท�าธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับรัฐ	 น�ามาใช้ในการ

พัฒนาประเทศ	

	 แม้ว่าในรอบปีที่ผ่านมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ 

รุนแรง	 จากการประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 

พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช้วันที่	 16	กันยายน	พ.ศ.	2560	ส่งผลให้ราคาบุหรี่สูงขึ้น	

ยอดขายและก�าไรลดลง	 มีสภาพการแข่งขันที่รุนแรงกับบุหรี่ต่างประเทศ	 และ 

บุหรี่ผิดกฎหมาย	ผลกระทบดังกล่าว	นอกจากจะส่งผลถึงองค์กรและการน�าส่งเงิน

ให้รัฐแล้ว	ยังขยายตัวไปถึงผู้บริโภค	คู่ค้า	และโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยา	

ที่ต้องเผชิญวิกฤติในครั้งนี้ร่วมกัน	

	 ผู ้บริหารและพนักงานมิได้นิ่งนอนใจ	 หรือเพิกเฉยกับปัญหาดังกล่าว	 

ได้ร่วมมือร่วมใจที่จะเผชิญปัญหาและฝ่าวิกฤติในคร้ังนี้	 โดยมีหลายภาคส่วน 

ได้ร่วมมือร่วมใจ	 และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ	 การยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 ได้เน้นการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 

รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการหาช่องทางธุรกิจใหม่	 การขยายตลาดทั้งในและ 

ต่างประเทศ	 อีกท้ังยังเป็นองค์กรท่ีสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เพ่ือเป็น 

องค์กรสีเขียวหรือ	 Green	Organization	 และน�าแนวทางประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ	 (Eco-efficiency)	 มาใช้ในองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อทรัพยากร	 

และสิ่งแวดล้อม	โดยสร้างสมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ยังได้มุ่งม่ันและเน้นการบริหารองค์กรภายใต้

หลักธรรมาภิบาล	 รวมทั้งการสร้างความสมดุลในการพัฒนาธุรกิจ	 สังคม	 และ 

สิง่แวดล้อมให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อรฐัและผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย	 อกีทัง้พร้อมทีจ่ะมุง่สู ่

ความก้าวหน้าในการเป็นองค์กรของรฐัที่เจรญิก้าวหนา้อยา่งยั่งยนืของประเทศไทย

ต่อไป

  

 

(นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์)

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

สารผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
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	 In	 fiscal	 year	 2018,	 Thailand	 Tobacco	 Monopoly,	 a	 state	 enterprise	 

was	 raised	 as	 a	 juristic	 person	 under	 the	 Tobacco	 Authority	 of	 Thailand	 Act	 

B.E.	 2561.	 	 As	 it	 assumes	 its	 new	 corporate	 status,	 several	 benefits	 and	 

advantages	 accrue	 to	 the	 new	 TOAT	 in	 terms	 of	 its	 business	 operation,	 being	 

able	 to	 conduct	 legal	 transactions	 by	 itself	 and	 expanding	 its	 involvement	 

in	tobacco	and	related	sectors.	TOAT	provides	the	state	with	substantial	revenue	

that	can	be	used	for	national	economic	and	social	development.	

	 The	new	Excise	Tax	Act	B.E.	2560,	was	effective	on	16	September	2017,		and	

caused	an	increase	of	cigarette	price.	The	impact	of	tobacco	tax	changes	affected	

the	sales	volume	and	corporate	profit.	TOAT	confronts	with	a	highly	competitive	

domestic	market	which	is	full	of	international	brands,	illegal	cigarettes	and	smuggled	

cigarettes.	Increasing	cigarette	tax	rate	does	not	only	effect	to	TOAT	and	the	state	

revenue	but	also	TOAT	stakeholders	such	as	consumers	(retailers,	wholesalers	and	

distributors),	suppliers,	business	partners	and	tobacco	leaf	farmers.

	 Management	team	and	Staff	are	not	negligent	to	solve	this	problem.	Many	

parties	gather	to	tackle	crisis	promptly.	TOAT	focuses	on	business	operation	and	

manufacturing	to	increase	our	qualities	and	productions.	Moreover,	TOAT	attempts	

to	seek	new	business	and	expands	our	products	to	local	and	international	markets.		

To	become	a	green	organization,	TOAT	will	support	sustainable	development	and	

apply	 Eco-efficiency	 concept	 with	 environmental	 responsibility	 and	 corporate	 

culture	sustainably.

	 TOAT	aims	to	manage	the	organization	under	good	governance	and	also	

maintains	 a	 balance	 between	 socio-environmental	 responsibility	 and	 business	 

economic	 efficiency.	 TOAT	 intends	 to	be	 a	 leading	 state	 enterprise	of	 Thailand	 

and	attain	the	vision	of	the	future.		

(Miss Daonoi  Suttiniphapunt)

Governor

สารผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย Message from the Governor
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ประวัติ
กำรยำสูบแห่งประเทศไทย
กำรยำสูบแห่งประเทศไทย	 (Tobacco	Authority	of	Thailand	 :TOAT)	 เป็นองค์กร

นิติบุคคล	ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของกระทรวงกำรคลัง	ตำมพระรำชบัญญัติกำรยำสูบ

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	 เมื่อวันที่	 14	พฤษภำคม	พ.ศ.	2561	จำกกำรยกฐำนะ

โรงงำนยำสูบ	ที่ก่อตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
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History
of The Tobacco
Authority
of Thailand

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (Tobacco  Au-

thority  of  Thailand :TOAT)	เป็นองค์กรนติิบคุคล	

ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง	 ตาม 

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561		

เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	จากการยกฐานะ

โรงงานยาสูบที่ก่อตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี	

	 ปี	พ.ศ.	2482	รัฐบาลมีนโยบายที่จะด�าเนินการ

ผลติและจ�าหน่ายยาสบู	เพือ่น�ารายได้ส่งให้แก่รฐัในรปู

แบบภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ	 จึงได้เริ่มซื้อ

กิจการยาสูบไทยของห้างหุ้นส่วน	 บูรพายาสูบ	 จ�ากัด	

โรงงานผลิตบุหรี่ของบริษัทกวางฮก	 บริษัทฮอฟฟัน	 

และที่ต�าบลบ้านใหม่	ถนนเจริญกรุง	(โรงงานยาสูบ	1)	 

พร้อมกับกิจการเพาะปลูกใบยาสูบของบริษัท	 ยาสูบ

อังกฤษ	-	อเมริกัน	(ไทย)	จ�ากัด	เข้ามาสมทบ	

	 ปี	 พ.ศ.	 2484	 เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา	 

ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อกิจการยาสูบท้ังหมด 

ที่มีอยู่ในสยามประเทศ	 รัฐบาลไทยในสมัยน้ันจึงซื้อ

กิจการยาสูบของเอกชนมาด�าเนินการเองทั้งหมด	 

ภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต	 ซ่ึงต่อมา 

ได้สังกัดกระทรวงการคลังโดยตรง	 และใช้ชื่อว ่า	

“โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง Thailand  

Tobacco Monopoly”		โดยถอืเอาวนัที	่19	เมษายน	

2482	 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ	 ต่อมา 

ในป ี 	 พ.ศ.2493	 พลตรีหลวงช�านาญยุทธศิลป ์	 

ผู้อ�านวยการยาสูบ	 ได้ซื้อที่ดินบริเวณคลองเตย	 เนื้อที่

 Tobacco Authority of Thailand (TOAT) 

has been a juristic organization under the 

supervision of Ministry of Finance according 

to Tobacco Authority of Thailand Act,  

B.E. 2561 (2018) since 14 May 2018.  

Its status was elevated from Thailand  

Tobacco Monopoly which was established 

by the cabinet resolution.

	 In	 1939,	 the	 government	 had	 the	 policy	 to	 

manufacture	 and	 distribute	 cigarettes	 to	 provide	 the	 

state	 with	 remittance	 in	 the	 form	 of	 taxes	 for	 the	 

country’s	 development.	 Therefore,	 it	 initiated	 to	 

purchase	 Burapha	 Tobacco	 Limited	 Partnership,	 Thai	 

tobacco	 business,	 Kwang	 Hok	 and	 Hoffan	 companies’	
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ประมาณ	600	ไร่เศษ	เพื่อเป็นศูนย์อ�านวยการโรงงานยาสูบ

มาจนถึงทุกวันนี้ 	 และตั้งชื่ออาคารที่ท�าการนี้ว ่า	 “ตึก 

ช�านาญยุทธศิลป์”	 เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตรีหลวงช�านาญ 

ยุทธศิลป์

	 กิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทยเจริญรุดหน้า 

มาเป็นล�าดบั	ผูค้นนยิมสูบบหุร่ีกันอย่างแพร่หลายตามค่านยิม

ตะวันตก	 อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยเฟื่องฟูถึงขีดสุด	

สามารถผลิตยาสูบป้อนสู่ตลาดได้เพียงพอกับความต้องการ

จนกลายเป็นรฐัวสิาหกจิทีน่�ารายได้ส่งรฐัสงูเป็นล�าดบัต้นของ

ประเทศ	จนกระทัง่มกีารอนญุาตให้มกีารน�าบหุรีต่่างประเทศ

เข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย	 ซ่ึงส่งผล 

กระทบอย่างรุนแรงต่อการจ�าหน่ายบุหรี่ของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 ท�าให้ต้องเร่งปรับเปล่ียนแนวทางการ 

ด�าเนนิงาน	รวมถงึแนวทางในการพฒันาองค์กรเพือ่สร้างความ

สามารถในการแข่งขัน	 ท่ามกลางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ถวายพื้นที่คลองเตย	 

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 พระบรม 

ราชชนนพีนัปีหลวง	เพ่ือสร้างเป็นสวนสาธารณะ	สวนสขุภาพ

และออกก�าลังกาย	 โดยได้รับพระราชทานชื่อสวนสาธารณะ	

“เบญจกิติ”	 และย้ายฐานการผลิตจากคลองเตยไปยัง 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โดยม ี

การสร้างโรงงานแบบอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิด	 Smart	

Green	 Factory	 และได้ท�าพิธีเปิดผลิตบุหรี่	 ที่โรงงานผลิต 

ยาสูบแห่งใหม่	 เมื่อวันที่	 27	 สิงหาคม	 2561	 และพร้อม 

ที่จะก้าวสู่อนาคต	 เพื่อเป็นองค์กรชั้นน�าในธุรกิจยาสูบที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน	ด้วยส�านึกที่ดีเสมอมา
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cigarette	 manufacturing	 plants	 as	 well	 as	 the	 one	 

in	 Ban	Mai	 Sub-district,	 Charoen	 Krung	 Road	 (Tobacco	 

Plant	 1)	 and	 British-American	 Tobacco	 (Thailand)	 

which	had	Company	Limited	tobacco	leaf	growing	business.

	 In	1941,	 the	Greater	East	Asia	War	was	occurred	

and	 greatly	 affected	 the	whole	 tobacco	 businesses	 in	 

Siam.	The	government	during	 that	period	procured	 the	

entire	private	 tobacco	businesses	 for	 its	own	operation	

under	 the	 supervision	 of	 the	 Excise	 Department	 and	 

later	 under	 the	 direct	 supervision	 of	 the	 Ministry	 of	 

Finance.	 “Thailand Tobacco Monopoly”	 (TTM)	 was	

named	by	the	government	and	19	April	1939	was	taken	

as	 its	 establishment	 day.	 Later	 in	 1950,	Major	 General	

Luang	 Chamnanyutthasilp,	 TTM	 Director,	 purchased	 

about	 600	 rai	 in	 Khlong	 Toei	 area	 to	 serve	 as	 TTM	 

administrative	 center	 until	 present.	 The	 building	 was	

named	 “Chamnanyutthasilp Building”	 in	 honor	 of	 

Major	General	Luang	Chamnanyutthasilp.	

	 TOAT	 business	 gradually	 grew	 and	 smoking	 

became	 popular	 among	 Thai	 due	 to	Western	 trends.	 

The	prosperity	of	 tobacco	 industry	 in	Thailand	 reached	 

a	peak	and	TOAT	could	produce	adequate	cigarettes	to	

the	market	 in	 order	 to	 satisfy	 consumers'	 needs.	 TOAT	

became	one	of	the	top	state	enterprises	that	contributed	

revenue	 to	 the	 country	 until	 imported	 cigarettes	were	

legally	 allowed	 to	 distributs	 the	 adjustment	 of	 in	 

Thailand.	TOAT	cigarette	sales	severely	affected,	causing	

to	accelerate	the	adjustment	of	its	business	procedures	

and	guidelines	for	organization	development	to	enhance	

its	 competitiveness	 among	 the	 rapid	 socioeconomic	

changes.

	 TOAT	gave	its	land	in	Khlong	Toei	to	Her	Majesty	

Queen	 Sirikit	 for	 public,	 health	 and	 exercise	 park	 

construction.	 The	 park	 was	 graciously	 bestowed	 the	 

name	“Benjakitti”	Park.	TOAT	relocated	its	manufacturing	

base	to	Rojana	Industrial	Park	in	Ayutthaya	Province	and	

built	an	energy-efficient	 factory	under	 the	Smart	Green	

Factory	concept.	The	inauguration	ceremony	for	cigarette	

manufacture	 at	 the	 new	 tobacco	 plant	 was	 on	 27	 

August	2018.	TOAT	is	ready	to	step	into	the	future	to	be	 

a	leader	 in	the	tobacco	industry	while	upholding	social	

responsibilities	and	conscience	are	always	consciousness.

 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand 13



ปลูก
จิตส�ำนีึก

จ ำ ก ภ ำ ย ใ น  สู่ ภ ำ ย น อ ก





และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
 รักษำส่วนแบ่งตลำดยำสูบไทย	ขยำยสู่ตลำดต่ำงประเทศ	
ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภำพ	พร้อมพัฒนำธุรกิจ	เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นผู้น�ำธุรกิจยำสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น”

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 เป็นรัฐวิสาหกิจมีสถานะเป็นนิติบุคคลในสังกัดกระทรวงการคลัง	 ประเภท 

หารายได้	 จัดอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	 ประกอบธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายบุหรี่ส�าเร็จรูป	 

โดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต	 โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบ

รูปแบบต่างๆ	 ของผู้บริโภคในประเทศและมุ่งขยายสู่ธุรกิจอื่น	 เช่น	 การส่งออก	 และการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศ 

ในการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์กร

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ 

1.	 	ส่วนแบ่งตลาด	(Market	Share)	เพิ่มศักยภาพของช่องทางขาย	และสร้างความภักดีต่อตราสินค้าเพื่อรักษา

และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด	 (Market	 Shares)	 จากการเป็นผู้น�าตลาดในกลุ่มลูกค้า	 Saving	 พร้อมทั้ง

สร้างโอกาสทางการตลาดจากการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า	

2.	 รายได้เพิ่มจากธุรกิจหลัก	โดยสามารถสร้างรายได้จากการขยายสู่ธุรกิจอื่น

3.	 ต้นทุนการผลิต	โดยสามารถควบคุมต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

4.	 	อัตราก�าไรสุทธิ	 มุ่งเน้นการรักษาระดับของความสามารถในการท�าก�าไรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตลอด

การเติบโตของธุรกิจ	
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Vision and Missions

Missions
 Maintain tobacco market share in Thailand and expand  
internationally with good quality product while upholding sustainable  
business	development.

Vision
 “To be the leader in the domestic tobacco industry and focus on  
business	diversification.”

Business Classification

	 Tobacco	Authority	of	Thailand	 (TOAT)	 is	a	state	enterprise,	with	a	 juristic	person	status	under	 the	

Ministry	 of	 Finance,	 contributing	 revenue	 to	 the	 government	 and	 being	 classified	 in	 the	 industrial	 and	 

commercial	 branch.	 TOAT	 is	 the	 only	 tobacco	monopoly	 of	 cigarette	manufacture	 and	 distribution.	 

The	 organization’s	 core	 business	 is	 to	 satisfy	 the	 needs	 of	 domestic	 tobacco	 consumers	 in	 different	 

forms	 and	 diversify	 to	 other	 business	 sectors	 including	 export	 and	 provision	 of	 cigarette	manufacture	 

services	for	overseas	partners	to	gain	more	income.

Goals/Objectives 

1.	 	Market	share:	Enhance	the	potentiality	of	distribution	channels	and	build	brand	royalty	to	maintain	

and	increase	its	market	share	by	being	the	market	leader	of	the	Saving	segment	customers.	Create	a	

market	opportunity	by	responding	to	various	consumer	demand.

2.	 	More	revenue	from	core	business:	Be	able	to	generate	income	by	diversifying	to	other	business	sectors.	

3.	 Cost	of	production:	Be	able	to	control	the	cost	as	set	goals.

4.	 	Net	 profit	 margin:	 Focus	 on	 maintaining	 the	 level	 of	 its	 profitability	 consecutively	 and	 

correspondingly	throughout	the	period	of	business	growth.	
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ

	 จากการก�าหนดยทุธศาสตร์ระดับชาตสิูก่ารก�าหนดยทุธศาสตร์ภาพรวมรฐัวสิาหกจิ	ได้มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์แยกตาม

กลุ่มรัฐวิสาหกิจท่ีมีการด�าเนินงานท่ีแตกต่างกันให้สามารถเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบรรลุสู่การเป็นประเทศไทย 

ที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนได้	โดยยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมุ่งเน้นให้ยึดถือแนวทาง	คือ	

 “พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

	 ทศิทางการพฒันาองค์กรส�าหรบัรฐัวสิาหกจิกลุ่มนีใ้นปัจจบุนัควรมุง่เน้นการสร้างความเข้มแขง็ในการบรหิารจดัการองค์กร

และการด�าเนินธุรกิจตามภารกิจหลัก	 เริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อยกระดับองค์กร

ให้มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง	 ต้องมีการพัฒนาการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนต่าง	 ๆ	 อาทิเช่น	 

การลงทุนด้านเครื่องจักร	 การลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต	 ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด

เพื่อรองรับการแข่งขันท่ีจะสูงข้ึนในอนาคต	 ท้ังน้ี	 การพัฒนาองค์กรจะต้องควบคู่ไปกับการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา

ประยุกต์กับการผลิต	 การพัฒนาสินค้าและบริการ	 ช่องทางการเข้าถึงบริการลูกค้าและประชาชนโดยค�านึงถึงการเปล่ียนแปลง

ของโลกเป็นส�าคัญ	ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

	 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมประกอบไปด้วย	5	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บทบาท/เป้าหมายการด�าเนินงาน

 ●	 ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

 ●	 	แยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการเป็น	Regulator	และ	Operator	โดยปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกิจเป็น	Operator	

อย่างเดียว

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การลงทุน

	 ●	 จัดล�าดับความส�าคัญและความคุ้มค่าของโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และทิศทางตามยุทธศาสตร์

	 ●	 มีแหล่งเงินที่เหมาะสมในการลงทุน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ฐานะการเงินที่มั่นคง

	 ●	 	รฐัวสิาหกจิท่ีขาดทนุอย่างต่อเนือ่งให้จดัท�าแผนฟ้ืนฟฐูานะองค์กรเพือ่สร้างความแขง็แกร่งทางการเงนิให้เพยีงพอกบั

การด�าเนินงานตามภารกิจและการลงทุน

	 ●	 	สร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 ●	 	ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่	 4	สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	Thailand	4.0	และแผน	DE

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

	 ●	 	ด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์รฐัวสิาหกจิภาพรวมตามยทุธศาสตร์ที	่5	ส่งเสรมิระบบธรรมาภบิาลให้มคีวามโปร่งใส

และมีคุณธรรม

นโยบายที่ส�าคัญของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561

	 	 คณะกรรมการ	 ยสท.	 ได้พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบให้ด�าเนินการเรื่องต่าง	 ๆ	 รวมทั้งมอบแนวทางที่เป็นประโยชน ์

ซึ่งถือเป็นนโยบาย	เพื่อปรับปรุง	พัฒนา	และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ	ยสท.	ดังนี้

 กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยการและกลุ่มภารกิจด้านบริหาร

	 1.	 ก�าชับเกี่ยวกับกรณีการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของ	 ยสท.	 ในอนาคต	 ต้องพิจารณาด้วยความ

รอบคอบ	ไม่เพียงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมลงทุนเท่านั้น	แต่ต้องค�านึงถึงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย
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Statement of Directions

	 Based	on	 the	national	 strategy	 and	overall	 state	enterprise	 strategy	determination,	 the	 strategies	 are	 set	by	 

classifying	state	enterprise	sectors	with	different	operations	to	enable	them	to	be	a	mechanism	that	steers	the	strategies	

in	order	to	achieve	the	goal	as	being	stable,	prosperous	and	sustainable	Thailand.	The	strategy	of	the	state	enterprises	

in	the	industrial	and	commercial	sector	adheres	to	

 “consideration of the organization’s role and mission to be suitable for the changing context to support 

the country’s strategy, enhance the potential in business operation and manage the organization to be modern 

based on good governance.”

	 Development	 direction	 for	 organizations	 in	 this	 state	 enterprise	 sector	 should	 focus	 on	 strengthening	 

organization	management	and	business	operation	based	on	the	core	mission.	This	starts	from	building	financial	strength	

by	 generating	more	 income	 to	 elevate	 the	 organization’s	 financial	 stability,	 investment	 developed	 by	 performing	 

cost-effective	 analysis	 on	 the	 investment	 projects	 e.g.	machinery	 investment	 as	well	 as	manufacturing	 technology	 

investment,	 product	 development	 and	 adaptation	 of	marketing	 strategy	 to	 support	 increasing	 competition	 in	 the	 

future.	Organization	development	must	be	done	along	with	applying	technology	and	innovation	to	the	manufacuture.	

In	 terms	of	goods	and	services	development,	access	channels	 to	serve	customers	and	people	must	be	considered	 

according	to	the	world’s	changes	with	good	governance	and	good	and	efficient	management.

	 5	strategies	of	the	state	enterprise	classified	in	the	industrial	and	commercial	branch	are	as	follows:

 Strategy 1: Role/Operational Goal

 	 	Review	roles	appropriate	for	current	context	to	support	national	strategies

 	 	Distinguish	between	Regulator’s	role	and	Operator’s	role	by	adjusting	the	role	of	the	state	enterprise	to	be	

the	Operator	only

 Strategy 2: Investment

 	 	Prioritize	 the	 significance	 and	 cost	 benefit	of	 the	project	 to	be	 in	 line	with	 role	 and	duty	 and	 strategic	 

direction

 	 	Have	appropriate	source	of	investment	funding

 Strategy 3: Financial Stability

 	 	Prepare	a	rehabilitation	plan	for	the	state	enterprise	with	 long-term	loss,	 to	strengthen	financial	stability	

adequate	for	operation	based	on	the	mission	and	investment

 	 	Generate	more	income	from	assets	or	further	expansion	of	existing	business

 Strategy 4: Technology and Innovation

 	 	Implement	overall	state	enterprise	strategic	plan	according	to	Strategy	4.	Support	the	adoption	of	innovation	

and	technology	in	line	with	Thailand	4.0	strategy	and	DE	plan

 Strategy 5: Good Governance and Management

 	 	Implement	overall	state	enterprise	strategic	plan	according	to	Strategy	5.	Promote	transparent	and	moral	

system	of	good	governance

TOAT Major Policies in the Fiscal Year 2018

	 The	TOAT	Board	of	Directors	has	approved	and	concurred	with	carrying	out	 the	activities	and	 laid	down	the	 

useful	 guidelines	which	 are	 regarded	 as	 the	 policies	 for	 improving	 and	 increasing	 TOAT	 operational	 efficiency	 as	 

described	below.
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	 2.	 การเลื่อนย้ายต�าแหน่งพนักงานเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	จึงต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ	โปร่งใส	และมีคุณธรรม

	 3.	 การปรบัปรงุโครงสร้างอตัราก�าลงัพนกังาน	โดยเพิม่อตัราต�าแหน่งพนกังานระดบับนและยบุอตัราต�าแหน่งพนกังาน

ระดับล่าง	 เพื่อให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (Career	 path)	 หากปรับปรุงโครงสร้างเช่นนี้หลาย	ๆ	 ครั้ง	 อาจท�าให้ 

ในอนาคตโครงสร้างองค์กรมีพนักงานระดับกลางมากกว่าพนักงานปฏิบัติการระดับต้น	 ดังน้ัน	 หากจะก�าหนดเส้นทาง 

ความก้าวหน้าทางอาชีพ	 ให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพสูง	 (Fast	Track)	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คัดเลือกให้มีความชัดเจน	 โปร่งใส	สามารถเข้าใจร่วมกันได้ว่าการด�าเนินการในรูปแบบพิเศษนี้ต้องมีการประเมินผลการท�างาน

ในรูปแบบที่แตกต่างจากปกติ	เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านผลงาน	

	 4.	 การพิจารณาด�าเนินการเรื่องใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร	ควรพิจารณาด�าเนินการด้วยความรอบคอบ	ปฏิบัติตาม

กฎ	ระเบียบ	หรือหลักเกณฑ์ที่	ยสท.	ก�าหนด	และอยู่ภายใต้ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	

	 5.	 พิจารณาตั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน	 Compliance	 ตามหลักการให้องค์กรมีการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	ส�าหรับตรวจสอบอ�านาจในการพิจารณาและให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

	 6.	 ศกึษาข้อมลูเรือ่งกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน	(Infrastructure	Fund	หรอื	Infra	Fund)	และในอนาคตหากสามารถ

จัดตั้งกองทุนรวมฯ	 Infra	 Fund	 ขึ้นมาได้	 ต้องมีโครงการที่ด�าเนินการแล้วก่อให้เกิดรายได้	 มีการระดมทุนโดยเปิดโอกาส 

ให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากและถือเป็นการ

ปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงานขององค์กรรปูแบบใหม่	โดยรปูแบบการระดมทนุลกัษณะนีม้หีลายหน่วยงานท่ีด�าเนนิการส�าเรจ็มาแล้ว

 กลุ่มภารกิจด้านใบยา

	 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	ก�าหนดให้	ยสท.	สามารถประกอบอุตสาหกรรมและด�าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	ทั้งในและนอกราชอาณาจักร	คณะกรรมการ	ยสท.	จึงได้มีนโยบาย	ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ�าหน่ายใบยาดิบ	 ใบยาอบ/ท�าความสะอาดแล้ว	 และผลิตผล

พลอยได้จากการผลิตใบยาให้ชัดเจนเพื่อถือปฏิบัติ	รวมทั้งต้องค�านึงถึงการด�าเนินการเชิงธุรกิจ	ซึ่งอาจเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง

ที่ท�ารายได้ให้แก่	 ยสท.	 และเมื่อมีการรับซื้อใบยามาจ�าหน่ายมากขึ้น	 ขอให้ก�ากับดูแลระบบบริหารจัดการใบยาคงคลังให้มี

ประสิทธิภาพด้วย

	 2.	 พิจารณาแนวทางด�าเนินการท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรน้อยที่สุด	หาก	 ยสท.	 ชะลอการรับซื้อใบยาในประเทศ	 

ซึง่ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบรนุแรงกว่าทีค่าดการณ์ไว้	เนือ่งจากเมือ่เกษตรกรหยดุปลูกยาสูบและหนัไปปลูกพชือืน่แล้ว	โอกาส

ทีจ่ะกลบัมาปลกูยาสบูอกีนัน้มคีวามเป็นไปได้น้อยมาก	ดงันัน้ในอนาคตหากปรมิาณความต้องการบรโิภคบหุรีเ่พิม่มากขึน้	ยสท.	

อาจไม่สามารถจัดหาใบยาในประเทศซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ได้

	 3.	 ให้ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัเกษตรกรผูเ้พาะปลกูยาสบูและผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ถงึเหตผุล	ความจ�าเป็น	ทีต้่องปรบัลดปรมิาณ

การจัดหาใบยาในฤดูการผลิต	 2561/2562	 รวมทั้งแนวโน้มที่คาดว่าจะลดลง	 และให้ศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรฯ	 

ในการส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทน

 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต

	 1.	 ยสท.	 ควรพิจารณาด�าเนินการในรูปหน่วยธุรกิจด้านการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง	 (Security	 Printing)	 ภายใต้

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	เนื่องจากเครื่องจักรด้านการพิมพ์ของ	ยสท.	ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีศักยภาพ

สูง	และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้	ยสท.	

	 2.	 ปรับปรุงเป้าหมายการด�าเนินงานให้มีความชัดเจนและท้าท้ายมากยิ่งขึ้น	 โดยอาจใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ

พนกังานและก�าลงัการผลิตของเครือ่งจักรทีเ่หลอือยู	่เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการท�างานร่วมกันของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

ตามนโยบายของรัฐบาล	

	 3.	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	 และสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ	 ยสท.	 ควรเร่งด�าเนินการในเรื่อง

ต่าง	ๆ	เช่น	การปฏริปู	กฎ	ระเบียบ	ข้อบงัคบัของ	ยสท.	หรอืพจิารณาพระราชบญัญัตต่ิาง	ๆ	เพือ่น�าไปสูก่ารขอแก้ไขให้เหมาะสม 

หรอืขอยกเว้นการปฏิบตัสิ�าหรบัรฐัวิสาหกจิทีด่�าเนนิกจิการพาณชิย์โดยตรง	ทัง้นี	้ให้ศกึษาแนวทางการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

อื่น	ๆ	ที่มีลักษณะเป็นกิจการพาณิชย์
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 Administration and Management Cluster

	 1.	 TOAT	insists	firmly	that	TOAT	must	consider	thoroughly	for	giving	the	private	sector	an	opportunity	to	invest	

in	TOAT	business	not	only	the	worthwhileness	or	benefits,	but	also	the	pattern	of	business	operation	and	the	impact.

	 2.	 Reassignment	of	employees	 to	a	different	position	 is	an	 important	 issue	and	should	be	conducted	with	

thoroughtful,	transparent	and	moral	processing.

	 3.	 Manpower	restructuring	by	increasing	the	number	of	positions	in	top	level	and	decreasing	the	number	of	

positions	 in	bottom	level	to	further	the	career	path	for	several	times	may	cause	the	future	organizational	structure	 

to	have	more	employees	in	mid	level	than	operational	employees	in	primary	level.	 If	TOAT	plans	to	determine	the	 

fast	 track	 for	 a	high-potential	 employee,	 the	 selection	 criteria	must	be	 set	 clearly	 and	 transparently.	 TOAT	creates	 

mutual	understanding	 that	 job	evaluation	must	be	performed	differently	 from	 the	usual	one	 for	 the	procedure	of	 

this	special	pattern	to	allow	job	performance	competition	among	the	employees.

	 4.	 Review	of	any	personnel	 issues	must	be	performed	thoroughly	and	follows	the	rules	and	regulations	or	

criteria	set	by	TOAT.

	 5.	 TOAT	considers	and	designates	personnel	or	agency	 responsible	 for	compliance	aspect	according	to	the	

implementation	 of	 good	 governance	 practice	 in	 the	 organization	 to	 investigate	 consideration	 authority	 to	 be	 in	 

compliance	with	pertinent	laws,	regulations	or	criteria.

	 6.	 TOAT	 studies	 on	 infrastructure	 fund	 (Infra	 fund).	 If	 infra	 fund	 can	 be	 set	 up	 in	 the	 future,	 the	 project	 

implemented	must	 generate	 revenue	and	 fund	 raising	by	 giving	 employees	 an	opportunity	 to	be	 a	 shareholder	or	 

stakeholder	 which	 is	 beneficial	 and	 regarded	 as	 the	 new	 adjustment	 of	 organizational	 operation.	Many	 agencies	 

succeed	in	conducting	this	kind	of	fund	raising.

 Leaf Cluster

	 Tobacco	Authority	of	Thailand	Act,	B.E.	2561	(2018)	stipulates	that	TOAT	can	conduct	an	industry	or	business	

associated	with	tobacco,	tobacco	leaves	or	products	arising	from	other	plants	both	inside	and	outside	the	Kingdom.	

TOAT	Board	of	Directors	has	the	policies	as	indicated	below.

	 1.	 TOAT	 clearly	 determines	 practices	 and	 criteria	 for	 distribution	 of	 raw	 tobacco	 leaves,	 cured/cleansed	 

tobacco	 leaves	 and	 other	 products	 arising	 from	 tobacco	 leaves	 for	 adherence.	 TOAT	must	 also	 consider	 business	 

operation	which	 could	 be	 another	 industry	 that	will	 generate	 revenue	 for	 TOAT.	When	 purchasing	more	 tobacco	 

leaves	for	distribution,	TOAT	shall	oversee	and	ensure	the	efficient	management	system	of	leaf	inventory.

	 2.	 TOAT	considers	the	procedure	that	will	affect	tobacco	farmers	at	least	if	it	slows	down	the	domestic	leaf	 

procurement	which	could	have	an	 impact	more	 severely	 than	expected	 in	 long	 term.	 It	 is	unlikely	 for	 the	 farmers	 

who	 already	 cease	 tobacco	 cultivation	 and	 turn	 to	 grow	 other	 crops	 to	 cultivate	 tobacco	 again.	 Therefore,	 if	 the	 

demand	 of	 tobacco	 consumption	 goes	 higher	 in	 the	 future,	 TOAT	may	 not	 be	 able	 to	 procure	 domestic	 tobacco	 

leaves	which	are	the	major	raw	material	for	cigarette	production.

	 3.	 TOAT	 explains	 and	 creates	 understanding	 to	 tobacco	 farmers	 and	 relevant	 parties	 about	 the	 reason	 

for	reducing	tobacco	leaf	procurement	for	production	season	2018/2019	and	the	decreasing	tendency.	TOAT	studies	 

on	how	to	assist	the	tobacco	farmers	in	promoting	cultivation	of	alternative	crops.

 Production Management Cluster 

	 1.	 TOAT	should	consider	the	operation	in	the	form	of	security	printing	business	unit	under	Tobacco	Authority	

of	Thailand	Act,	B.E.	2561	(2018)	since	TOAT	existing	printing	machines	have	a	high	potential	and	can	provide	other	 

income	channel.
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	 4.	 ให้	ยสท.	ทบทวนกระบวนการบรหิารงบประมาณ	และกระบวนการท�างานทีเ่กีย่วข้องว่ามคีวามเหมาะสม	รอบคอบ	

รัดกุมเพียงพอหรือไม่	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดซื้อและน�าเข้าพัสดุห่อมวนและสารปรุงจากต่างประเทศ

 กลุ่มภารกิจด้านการผลิต

	 1.	 พิจารณาการจัดซ้ือเครื่องจักรท่ีสามารถผลิตบุหรี่ชนิดซองแข็งในรูปแบบที่ทันสมัย	 เพื่อรองรับแนวโน้มตลาด 

ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง	พร้อมทัง้จดัท�ารายละเอยีดแผนการตลาดและแผนการจดัซือ้เครือ่งจกัรให้ชดัเจน	ว่าเป็นการด�าเนนิการ

เพื่อรองรับการจ�าหน่ายภายในประทศ	สร้างรายได้เพิ่มจากการผลิตบุหรี่เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ	และการรับจ้างผลิตบุหรี่	

ซึ่งเป็นประโยชน์กับ	 ยสท.	 ในการแข่งขันกับบุหรี่น�าเข้าและบุหรี่ต่างประเทศ	 เพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ในประเทศ

ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

	 2.	 ก�าชบัเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้างเครือ่งจกัร	การย้ายเครือ่งจกัร	การปรบัปรงุเครือ่งจกัร	ให้มกีารตรวจสอบทกุขัน้ตอน

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	รวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญา	ให้รัดกุมรอบคอบ	และจัดท�าข้อมูล

เกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับเพ่ิมเติมไว้ในรายงานการประชุม	 รวมถึงขั้นตอนการด�าเนินการที่ชัดเจน	 โดยต้องก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

	 3.	 ด�าเนินการเรื่องต่าง	ๆ	ของ	ยสท.	อยุธยา	เช่น	การจ้างที่ปรึกษา	การขยายระยะเวลาด�าเนินการ	การซื้อเครื่องจักร	

เป็นต้น	ต้องด�าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ	มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	สามารถตรวจสอบได้

 กลุ่มภารกิจด้านการตลาด

	 1.	 จัดท�าแผนธุรกิจยาสูบซึ่งเป็นธุรกิจหลัก	(Core	Business)	ให้ชัดเจนว่าจะต้องด�าเนินการอย่างไร	เนื่องจากภายหลัง

ประกาศใช้พระราชบญัญติัภาษสีรรพสามติ	พ.ศ.	2560	มผีลให้ราคาขายปลกีบหุร่ีของ	ยสท.	เพิม่สงูขึน้	ในขณะทีบุ่หรีต่่างประเทศ

บางตรามีราคาขายปลีกลดลง	 ประกอบกับแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งอาจส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจของผู้บริโภค	

	 2.	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง	 ๆ	 อาจท�าให้บทบาทหรือความจ�าเป็นของการมีตัวแทนร้านขายส่งยาสูบ 

ลดน้อยลง	 จึงให้	 ยสท.	 เร่งด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ	 ให้มีความเหมาะสม	 สอดคล้องกับสภาพของการประกอบการ

จ�าหน่ายยาสูบในปัจจุบัน	 และให้มีความเป็นธรรมกับร้านขายส่งยาสูบ	 ดังนั้น	 การด�าเนินการใด	 ๆ	 ที่อาจส่งผลต่อการค้าของ 

ร้านขายส่งยาสูบ	(ป	1)	ร้านขายส่งช่วง	(ป	2)	ควรพิจารณาข้อดี	ข้อเสีย	ที่อาจเกิดขึ้นให้รอบคอบครบถ้วน

	 3.	 ให้	 ยสท.	 พิจารณาปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ยาเส้นให้มีขนาดกะทัดรัด	 มีความสวยงาม	 เหมาะแก่การพกพา	 เพื่อ 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ประทับใจของผู้บริโภค
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	 2.	 TOAT	 improves	 its	 operational	 goals	 to	 be	more	 obvious	 and	 challenging.	 It	 could	 use	 the	 advantages	 

arising	from	employees’	potential	and	production	capacity	of	the	remaining	machines	in	preparation	of	collaborative	

working	among	state	enterprise	agencies	according	to	government	policies.

	 3.	 For	 convenient	management	 and	 business	 competitiveness,	 TOAT	 should	 accelerate	 to	 carry	 out	 these	 

issues	 e.g.	 reforms	 in	 TOAT	 rules	 and	 regulations	 or	 review	 of	 acts	 to	 bring	 about	 a	 request	 for	 appropriate	 

amendments	or	exemption	for	noncompliance	with	the	state	enterprises	that	directly	conduct	commercial	business.	 

TOAT	shall	study	on	the	operational	approaches	of	other	state	enterprises	that	engage	in	commercial	business.

	 4.	 TOAT	 reviews	 the	 procedures	 for	managing	 its	 budget	 and	 related	 working	 procedures.	 If	 they	 are	 

appropriate	and	concise	 to	avoid	any	purchasing	problems	associated	with	 the	 import	of	overseas	 rolling	materials	 

and	additives.

 Production Cluster

	 1.	 TOAT	considers	to	procure	a	machine	that	can	manufacture	a	modern	hard	pack	of	cigarettes	to	support	 

the	tendency	of	marketing	that	may	change.	In	addition,	TOAT	prepares	a	detailed	plan	for	marketing	and	procurement	

of	machine	 to	 support	domestic	distribution.	 TOAT	 generates	more	 income	 from	cigarette	by	export	 and	provision	 

of	 services	which	 are	 beneficial	 for	 TOAT	 to	 compete	with	 imported	 and	 overseas	 cigarettes	 so	 as	 to	maintain	 its	 

market	share	in	the	country	as	planned.

	 2.	 TOAT	 strictly	 emphasizes	 that	 the	procurement	of	machine,	 relocation	 and	modification	 are	 thoroughly	 

investigated	 at	 every	 step	 in	 accordance	 with	 the	 conditions	 and	 details	 stipulated	 in	 the	 contract	 and	 its	 

supplements.	The	information	about	additional	benefits	is	recorded	in	the	meeting	minutes.	Operational	procedures	

must	be	clear	by	creating	the	best	interests	for	the	government	agencies.

	 3.	 Activities	of	TOAT	Ayutthaya	e.g.	hire	a	consultant,	extension	of	implementation	period	and	the	procurement	

of	machine	must	be	carried	out	carefully	with	clear	criteria	and	able	to	inspect.

 Marketing Cluster

	 1.	 TOAT	 prepares	 tobacco	 business	 plan	 which	 is	 its	 core	 business	 and	 clearly	 states	 how	 to	 proceed	 

because	 the	promulgation	of	 Excise	Act,	 B.E.	 2560	 (2017)	 causes	 TOAT	 retail	 prices	 to	 increase	while	 the	prices	 of	 

certain	foreign	brands	decrease.	Additionally,	the	tobacco	industry	in	global	market	tends	to	change.	This	can	affect	 

the	consumers’	decision.

	 2.	 As	technological	advancement	in	different	aspects	may	cause	the	role	or	necessity	of	wholesale	tobacco	

shop	 representatives	 dwindled,	 TOAT	 accelerates	 to	 amend	 the	 regulations	 appropriately,	 in	 line	with	 the	 current	 

condition	 of	 tobacco	 distribution	 and	 fairly	 to	 the	wholesale	 tobacco	 shops.	 For	 any	 actions	 that	may	 affect	 the	 

wholesale	 tobacco	 agent	 (Por	 1)	 and	wholesale	 tobacco	 subagent	 (Por	 2),	 TOAT	 should	 thoroughly	 consider	 both	 

advantages	and	disadvantages	may	occur.	

	 3.	 TOAT	 considers	 and	 improves	 tobacco	 packaging	 to	 be	 compact,	 beautiful	 and	 suitable	 for	 carrying	 so	 

as	to	upgrade	the	product	to	be	more	impressive	for	consumers.
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ตราบุหรี่ (Cigarettes)
BRAND NAME

ประเภท
TYPE

รสชาติบุหรี่
BLEND

ขายปลีก (บาท/ซอง)
PRICE (BAHT/PACK)

LINE	7.1	ซองสีแดง LINE	7.1	(RED) FILTER AMERICAN 60

LINE	7.1	ซองสีเขียว LINE	7.1	(GREEN) FILTER AMERICAN	
MENTHOL

60

LINE	ซองสีแดง LINE	(RED) FILTER AMERICAN 60

LINE	ซองสีเขียว LINE	(GREEN) FILTER AMERICAN	
MENTHOL

60

GOAL	ซองแดง GOAL	(RED) FILTER AMERICAN 60

GOAL	ซองเขียว GOAL	(GREEN) FILTER AMERICAN	
MENTHOL

60

SMS	ซองสีแดง SMS	RED FILTER AMERICAN 60

SMS	ซองสีเขียว SMS	GREEN FILTER AMERICAN	
MENTHOL

60

WONDER	S	สีแดง WONDER	S	AMERICAN FILTER AMERICAN 60

WONDER	S	สีเขียว WONDER	S	MENTHOL FILTER AMERICAN	
MENTHOL

60

WONDER	รสอเมริกัน WONDER	AMERICAN FILTER AMERICAN 90

WONDER	รสเมนทอล WONDER	MENTHOL FILTER AMERICAN	
MENTHOL

90

KRONG	THIP	7.1	(ซองแดง) KRONG	THIP	7.1	(RED) FILTER AMERICAN 90

สามิต	90 SAMIT	90 FILTER VIRGINIA 95

กรุงทอง	90 GOLD	CITY	90 FILTER AMERICAN 95

กรองทิพย์	90 KRONGTHIP	90 FILTER AMERICAN 95

สายฝน	90 FALLING	RAIN	90 FILTER AMERICAN 95

ตรายาเส้นมวนเอง (RYO)
BRAND NAME

ประเภท
TYPE

รสชาติบุหรี่
BLEND

ขายปลีก (บาท/ซอง)
PRICE (BAHT/PACK)

ฆ้อง	Kong - - 10

LINE - - 15

e-แต๋น		e-taen - - 15

ผลิตภัณฑ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย  TOAT Products
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กิจกรรมกำรยำสูบแห่งประเทศไทย

การตรวจวัดคุณภาพ 

 ส�านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ด�าเนินการตรวจวัดทางด ้านสิ่ งแวดล ้อมรอบนอก 

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานของ ยสท. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้ส่งผล 

กระทบต่อชุมชนโดยรอบ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

อากาศของเครื่องก�าจัดกล่ินและควัน (Wet Scrubber)  

ฝุ่นรวมทุกขนาด (Total Dust) ฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable 

Dust) สารแอมโนเนีย (Ammonia) หม้อไอน�้า (Boiler)  

ตรวจวัดทางด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน และตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ 

สารไซยาไนด์ ภายในห้องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคม ี

ในใบยาสูบ

Green Organization

 การพัฒนาการยาสูบแห ่งประเทศไทยสู ่การ 

เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ในปี 2561 

ส�านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ได้ท�าการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัย  

ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน

สามารถจัดท�าแผนงานในการพัฒนาการยาสูบแห่ง

ประเทศไทยสู่การเป็นองค์กรสีเขยีว จงึเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ  ดังน้ี

   โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการน�า

หลอดไฟชนิด LED มาใช้ทดแทนของเดิม  

เมื่อของเดิมช�ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน

  โครงการแยกขยะในห้องประชุม

  โครงการร้านค้าศูนย์บาท

  โครงการลดการใช้กระดาษ

   โครงการน�าวัสดุใช ้แล้วมาแปรสภาพเพ่ือ 

น�ากลับมาใช้ประโยชน์
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 1) การปรบัอตัราภาษทีีจ่ะท�าให้บหุรีม่รีาคาใกล้เคยีงกนัหมดในปีงบประมาณ 2563	ภาษสีรรพสามติบหุรีท่ีป่ระกาศ

ใช้ในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ	2560	นั้นท�าให้บุหรี่ถูกจัดเก็บภาษีเป็นสองกลุ่มโดยมีราคากลาง	60	บาทเป็นตัวแบ่งกลุ่ม	

แต่ในปีงบประมาณ	 2563	 บุหรี่ท้ังหมดจะต้องจัดเก็บภาษีที่อัตราเท่ากันซึ่งจะท�าให้บุหรี่ทุกกลุ่มตราที่เคยมีความแตกต่างกัน 

ด้านราคาจากคุณภาพและภาพลักษณ์	มีราคาใกล้เคียงกันหมดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยจัดอยู่ในกลุ่มราคาประหยัดจะมีราคา

ใกล้เคียงกับบุหรี่ราคาสูงก่อนการประกาศใช้อัตราภาษีใหม่

 2) กระแสผลักดันให้ห้ามผลิตบุหร่ีเมนทอลใน WHO และ FCTC กระแสการต่อต้านให้รัฐสมาชิกส่ังห้ามผลิต 

บุหร่ีเมนทอลทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ในช่วงไม่กี่ปีมานี้	 และคาดว่าจะกลายเป็นประเด็นส�าคัญในอนาคตอันใกล้	 องค์การ

ระหว่างประเทศซึ่งพยายามต่อต้านการบริโภคยาสูบมีความเห็นว่าการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสประเภทใด	ๆ	ที่ท�าให้การสูบบุหรี่	

“ง่าย”	 ขึ้นหรือมีกลิ่นอายรสชาติดีขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเลิกบริโภคบุหรี่ได้	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือบุหรี่เมนทอล 

ที่ท�าให้บุหรี่มีความเย็นและไม่ระคายคอ

 3) การเปิดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีไม่ใช่บุหรี่เป็นสิ่งถูกกฎหมาย ในปัจจุบันท่าทีของการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 

ยังคงยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่รูปแบบใหม่เป็นอันตรายและห้ามจ�าหน่ายในประเทศ	 กระน้ันประชาคมระหว่างประเทศ

เริ่มเห็นพ้องต้องกันจากหลักฐานทางวิชาการต่าง	 ๆ	 ว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนไม่ได้มีอันตรายมากไปกว่าบุหรี่	 และสมควรเปิดให้มี

การจ�าหน่ายและบรโิภคเพือ่ลดการสบูบหุรีแ่บบดัง้เดมิทีอ่นัตรายกว่า	ซึง่คาดว่าหากกระแสโลกยงัคงเป็นไปในทางนีป้ระเทศไทย

ย่อมไม่สามารถฝืนความต้องการของผู้บริโภคและหลักฐานงานวิจัยต่าง	 ๆ	 ได้	 และต้องเปิดเสรีให้มีการจ�าหน่ายและบริโภค

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 4) การออกกฎหมายบังคับให้บุหรี่ใช้ซองเรียบ หลังจากขยายขนาดภาพค�าเตือนถึงร้อยละ	85	จนแทบไม่เหลือพื้นที่

แสดงตราสินค้าแล้ว	 องค์กรด้านสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชนเพิ่มความรุนแรงในการผลักดันให้ประเทศไทยผ่านกฎหมาย

บุหรี่ซองเรียบ	ซึ่งจะบังคับให้ผู้ผลิตบุหรี่ห้ามแสดงตราสินค้าหรือใช้สีสันใด	ๆ 	บนบรรจุภัณฑ์นอกจากสีพื้นเรียบ	ๆ 	และตัวอักษร

เรยีบบอกยีห้่อและรุน่เท่านัน้	ซึง่จะสร้างความสบัสนให้กบัผูข้ายสนิค้าและท�าให้การปลอมแปลงบหุรีท่�าได้ง่ายยิง่ขึน้กว่าเดมิ	และ

อาจไม่มีผลท�าให้คนเลิกสูบบุหรี่เพราะในปัจจุบันก็มีกฎหมายห้ามจัดแสดงบุหรี่ที่จุดขายอยู่แล้ว

 5) การด�าเนินธุรกิจหลังการยกฐานะองค์กรเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย การยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคล 

เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถขยายสู่ธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องกับการท�ายาสูบได้เพื่อใช้สินทรัพย์และความช�านาญให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ	ซึง่นอกจากผูบ้รหิารจะต้องวางยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในระยะยาวเพือ่ให้องค์กรมคีวามพร้อมแล้วยงัต้องอาศยัการส่ือสาร

และสร้างความเข้าใจแก่พนกังานภายในองค์กรทัง้หมดเพือ่ให้เกิดความยอมรบัในการเปลีย่นแปลงดงักล่าว	และการปรบัองค์กร

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านการจ�าหน่าย

	 1.	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.2560	ที่มีผลบังคับใช้ฯ	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2560	ซึ่งกรม

สรรพสามิตได้ปรับโครงสร้างภาษีใหม่ใช้วิธีการจัดเก็บภาษีแบบผสม	 ได้แก่	 การเก็บภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณรวมกัน	

โดยใช้	“ราคาขายปลีกแนะน�า”	เป็นฐานค�านวณภาษีด้านมูลค่า	ส�าหรับในด้านภาษีตามปริมาณไม่ว่าจะผลิตบุหรี่มวนขนาดเล็ก

หรือมวนขนาดใหญ่ออกมาจ�าหน่ายต้องเสียภาษีมวนละ	 1.20	 บาทก่อน	 (เก็บภาษีตามปริมาณ)	 จากนั้นให้ใช้ราคาขายปลีก 

มาเป็นเกณฑ์อ้างอิง	 หากตั้งราคาขายปลีกสูงกว่า	 60	 บาทต่อซอง	 (เก็บภาษีตามมูลค่า)	 ต้องเสียภาษี	 40%	 ของมูลค่า	 

แต่ถ้าก�าหนดราคาขายปลีกไม่เกิน	60	บาทต่อซอง	ให้เสียภาษีในอัตรา	20%	ของมูลค่า	ส่งผลให้ราคาขายปลีกบุหรี่การยาสูบ

แห่งประเทศไทย	(ยสท.)	ปรับราคาเพิ่มขึ้นตั้งแต่	9-20	บาทต่อซอง	

	 นอกจากน้ีบุหรี่คู่แข่งน�าเข้าจากต่างประเทศบางตรากลับลดราคาขายปลีกลงมาเท่ากับบุหรี่กลุ่มรายได้หลักของ	ยสท.	 

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจกำร
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(ไม่เกิน	 60	 บาทต่อซอง)	 ท้ังท่ีควรจะต้องปรับราคาให้สูงขึ้น	 (90	 บาทต่อซอง)	 ตามหลักเกณฑ์โครงสร้างภาษีใหม่	 ส่งผลให้ 

ผูบ้รโิภคเปลีย่นไปสบูบหุรีคู่แ่ข่งทีม่คีวามได้เปรยีบด้านความเป็น	International	Brand	แต่ราคาขายปลกีเท่ากบัราคาบุหรี	่ยสท.	

จึงท�าให้	ยสท.	มียอดจ�าหน่ายบุหรี่ปีงบประมาณ	2561	ลดลงถึง	35.75%	เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ	2560

เปรียบเทียบระดับราคาจ�าหน่ายบุหรี่การยาสูบแห่งประเทศไทยและบุหรี่ต่างประเทศน�าเข้า

	 2.	 บหุรีต่่างประเทศทีน่�าเข้ามาจ�าหน่ายในราชอาณาจักรไทยในปัจจุบนั	ไม่มมีาตรการควบคุมการน�าเข้าทีช่ดัเจน	ท�าให้

ไม่สามารถตรวจสอบได้ต้ังแต่ต้นทุนการผลิต	 การน�าเข้า	 การประกาศราคาจ�าหน่ายที่ชัดเจน	 รวมถึงการน�าส่งภาษีและ 

ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	(อบจ.)	ทีไ่ม่ครอบคลมุทกุจงัหวดัทีม่กีารจ�าหน่ายบหุรีต่่างประเทศทัง้รายใหญ่และ

รายเล็ก	 จึงเป็นช่องว่างให้ผู้น�าเข้าบุหร่ีต่างประเทศปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านราคา	 โดยปรับลดราคาบุหรี่บางตราเพื่อ

แข่งขันและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกับ	ยสท.	นอกจากนี้บุหรี่ต่างประเทศยังมีการส่งเสริมการจ�าหน่ายที่จูงใจร้านค้าและผู้บริโภค

ให้มาซื้อถึงแม้ว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายหลายแบบจะขัดต่อ	พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.2560

	 3.	 มีการลักลอบจ�าหน่ายบุหรี่ปลอมแปลงและบุหรี่หนีภาษีตามเขตตลาดการค้าชายแดน	ดังนี้

	 	 ●	 	ภาคใต้	พื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศไทย	

	 	 ●	 	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา	ได้แก่	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	เขตติดต่อกับชายแดน

ประเทศลาว	ได้แก่	จังหวัดอุบลราชธานี	มุกดาหาร	นครพนม	และหนองคาย

	 	 ●	 	ภาคกลาง	เขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา	ได้แก่	จังหวัดสระแก้ว	และจันทบุรี

	 รวมถงึการลกัลอบเข้ามาจ�าหน่ายในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ซึง่มีการจ�าหน่ายในราคาทีต่�า่กว่าราคาบหุรีข่อง

การยาสูบแห่งประเทศไทยประมาณ	2-3	เท่า	ส่งผลกระทบกับยอดจ�าหน่ายบุหรี่การยาสูบแห่งประเทศไทยลดลง

	 4.	 กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสูบบุหรี่ไปสูบยาเส้นมวนเองแทนด้วยเหตุผลทางด้านราคา

เพราะยาเส้นมวนเองที่มีวางจ�าหน่ายทั่วประเทศก�าหนดราคาขายปลีกเริ่มต้นต�่า

ด้านการตลาด

	 เศรษฐกจิไทยในปี	2561	แม้ว่าโดยภาพรวมของภาวะเศรษฐกจิจะมทีศิทางทีด่ขีึน้	ทัง้ในแง่ของเศรษฐกจิโลกทีม่แีนวโน้ม

ฟื้นตัวต่อเนื่องโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	หรือ	 ไอเอ็มเอฟ	 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ถึง	 3.8%	 จาก	 3.7%	 เมื่อปีที่ 
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ผ่านมา	โดยมปัีจจยัหนนุจากเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัขึน้	ขณะทีฟ่ากฝ่ังของกลุม่อยี	ูหรอืสหภาพยโุรปทีมี่แนวโน้ม 

แข็งแกร่ง	ส่วนญี่ปุ่นก็มีการฟื้นตัวแบบค่อย	ๆ	เป็น	ค่อย	ๆ	ไป	รวมทั้งจีน	ที่แม้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว	แต่ตัวเลขคาดการณ์

ก็ยังสูงถึง	 6-7%	 จากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็มั่นใจเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น	 มีแนวโน้มขยายตัว 

ต่อเนื่องจากปี	2560	โดยมีแรงหนุนจากการลงทุนของภาครัฐ	การบริโภคที่มีแนวโน้มการฟื้นตัว	ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังมีความ

แขง็แกร่ง	ส่วนการส่งออกกย็งัมทีศิทางทีด่แีม้ว่าอาจจะชะลอตวัลงบ้างเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมาทีต่วัเลขเตบิโตเกนิความคาดหมาย	

ขณะทีก่ารลงทนุภาคเอกชนกม็แีนวโน้มฟ้ืนตวัชดัเจนขึน้	บวกกบัเสถียรภาพทางการเมอืงทีม่ัน่คงสิง่เหล่านีล้้วนเป็นสญัญาณบวก

ที่สะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น	และหลายหน่วยงานต่างมั่นใจว่าปีนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	

(จดีพี)ี	จะดกีว่าปีทีผ่่านมา	รวมทัง้ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	(สศค.)	กระทรวงการคลงั	คาดการณ์ว่าปีนีจ้ดีพีจีะเตบิโตในระดบั	

3.3-4.3%	จาก	3.8%	ในปีที่ผ่านมา	นี่คือความหวังและโอกาสในแง่ของธุรกิจการค้า	การลงทุนที่ส�าคัญที่ใคร	ๆ	ต่างก็ต้องการ

จะไขว่คว้ามาครอบครอง

	 จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.2560	 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษี

สรรพสามิต	 และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่	 ในวันที่	 16	 กันยายน	 2560	 ท�าให้บริษัทน�าเข้าบุหรี่ต่างประเทศรายใหญ่ 

มีการลดราคาขาย	ชดเชยและจัดท�าโปรโมชั่นกับร้านค้า	เนื่องจากการปรับราคาบุหรี่คู่แข่งบางตราลงเพื่อให้มีราคาเท่ากับบุหรี่	

ยสท.	 ซึ่งเป็นการฉวยโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดและได้เปรียบในด้านราคาอีกด้วย	 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจ 

และหันไปสูบบุหรี่ท่ีมีการปรับลดราคาลงเป็นอย่างมาก	 รวมถึงการท�าตลาดกลุ่มร้านค้าปลีกเพื่อเพิ่มยอดขาย	ท�าให้การน�าเข้า

บุหรี่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก

	 1.	 ปัจจัยลบต่างๆ	 ที่อาจจะท�าให้ก�าลังซื้อหรือการบริโภคในประเทศ	 เริ่มคลายตัวลง	 ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

เกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ	และรัสเซียกับสหรัฐฯ	คลายตัวลง	สงครามการค้าของโลกยังไม่บานปลายรุนแรง	ตลอดจนราคาน�้ามัน

โลกไม่ควรสูงเกิน	80	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อบาร์เรลในปีนี้	ท�าให้หลายฝ่ายเชื่อว่า	การส่งออกของไทยน่าจะขยายตัวได้สูงถึง	8.0-

10.0%	 ในปีนี้	 และนักท่องเท่ียวต่างชาติน่าจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง	 38	 ล้านคน	 ตลอดจนการลงทุนในโครงการ 

ขนาดใหญ่ของภาครัฐ	และพื้นที่	EEC	น่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น	ท�าให้หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทยเริ่มมีมุมมองใหม่ว่า	

ในปีนี้	เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้สูงกว่า	4.5%	

	 2.	 ปัจจยับวกการลงทนุของภาครฐั	โดยคาดว่าเศรษฐกจิไทยในปีนีจ้ะยงัคงเดนิหน้าขยายตวัต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา	โดย

ล่าสุด	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	หรือสภาพัฒน์	ได้คาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยในปีนีไ้ว้ว่า	จะเติบโตได้ประมาณ	4.1%	ซึง่แรงสนบัสนนุหลกัมาจากการขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่งของเศรษฐกจิโลก	โดยได้ปรบั 

ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจโลกในปีน้ีเพิ่มข้ึนเป็น	 3.8%	 จากคาดการณ์เดิม	 ซึ่งถือเป็นตัวเลขการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีท่ี	 2	 

และเป็นระดับสูงสุดในรอบ	7	ปี	ถือเป็นการเข้าสู่วัฏจักรการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยาวนานที่สุด

	 3.	 ปัจจยัทีท่�าให้การส่งออกดขีึน้เป็นเพราะเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวั	โดยในปีนี	้“สภาพฒัน์”	คาดการณ์ว่ามลูค่าการส่งออก

ของไทยจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นเป็น	6.8%	จากคาดการณ์เดิมอยู่ที่	 5%	 เท่านั้น	 ไม่เพียงเท่านี้	 ยังมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย

ภาครฐัทีย่งัอยูใ่นเกณฑ์ทีด่	ีจากการจดัท�างบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ	(งบกลาง)	วงเงนิ	1.5	แสนล้านบาท	การเพิม่ขึน้ของกรอบ

งบประมาณรายจ่ายลงทนุตามกรอบงบประมาณปกต	ิและของรัฐวสิาหกจิ	รวมไปถงึความคบืหน้าของแผนการลงทนุในโครงการ

ขนาดใหญ่ที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างมากขึ้น	 ตรงนี้ท�าให้มีการเบิกจ่ายเงินลงทุน	 ท�าให้เกิดการหมุนเงินลงทุนเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจอย่างชัดเจนขึ้น	 ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้โตเต็มศักยภาพแล้ว	 และปี	 2561	 จะเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	

โดยแรงหนุนส�าคัญยังมาจาก	“ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว”	ที่ยังเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	ขณะที่

การลงทุนของภาคเอกชนก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นตามภาคการส่งออกด้วยเช่นกัน

	 4.	 สถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจโลก	 ในปี	 2561	 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงเดิมแต่อาจชะลอลงในปี	

2562	เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยในปี	2561	ยังขยายตัวต่อเนื่อง	โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ	ที่ขยายตัวดีจากปัจจัยพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและจากแรงกระตุ้นภาคการคลัง	ขณะที่กลุ่มประเทศยูโรและเอเชียชะลอลงเล็กน้อย	ส�าหรับ	ปี	2562	

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามปริมาณการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายกีดกันทาง 

การค้า	รวมทัง้ผลกระทบบางส่วนของการประกาศเกบ็ภาษสีนิค้าทีส่หรฐัฯ	น�าเข้าจากจนีมูลค่า	2	แสนล้านดอลลาร์	สรอ.	รวมถงึ 
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ภาวะการเงินที่ตึงตัวข้ึนในหลายประเทศ	 คณะกรรมการฯ	 จึงคงข้อสมมติอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าในปี	 2561	 

ที่ร้อยละ	3.8	ขณะที่ปรับลดในปี	2562	ลงที่ร้อยละ	3.5	จากเดิมร้อยละ	3.6	โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม	ได้แก่	นโยบายกีดกัน

ทางการค้าของสหรัฐฯ	 ที่อาจเข้มข้นขึ้นและก่อให้เกิดการตอบโต้จากหลายประเทศ	 นอกจากน้ี	 ยังต้องติดตามความเส่ียงด้าน

ภมูริฐัศาสตร์	(geopolitical	risks)	ทีม่คีวามไม่แน่นอนและอาจรนุแรงขึน้จนส่งผลกระทบต่อตลาดการเงนิ	ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์	

ตลอดจนภาคเศรษฐกิจจริงได้	 รวมท้ังปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของจีนที่แม้การก�ากับดูแลของทางการจีนจะม ี

พัฒนาการในทางที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม

	 5.	 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง	2	เดือนแรกของไตรมาสที่	2	ปี	2561	เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	1.28	เพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	0.64	

ในไตรมาสก่อน	โดยหลกัมาจากราคาพลงังานทีข่ยายตวัต่อเนือ่ง	ตามราคาน�า้มนัขายปลกีในประเทศและราคาก๊าซหงุต้ม	(LPG)	

ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามันในตลาดโลก	 ขณะที่ราคาอาหารสดกลับมาขยายตัวตามราคาข้าวและผัก	 อย่างไรก็ดีราคาเนื้อสัตว ์

และผลไม้ยังหดตัว	เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วง	2	เดือนแรกของไตรมาสที่	2	ปี	2561	

เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ	0.72	เพิม่ขึน้จาก	ร้อยละ	0.61	ในไตรมาสก่อน	โดยอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานกลุม่อาหารเพิม่ขึน้เลก็น้อย	จากราคา

อาหารส�าเร็จรูปที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนราคาอาหารสดและก๊าซหุงต้ม	 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร 

ปรบัเพิม่ขึน้ตามค่าเช่าบ้าน	และการปรบัขึน้อตัราภาษสีรรพสามติยาสบูและเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	ขณะทีร่าคาสนิค้ากลุม่อ่ืน

ยังขยายตัวในระดับต�่า	 ทั้งนี้	 ปัจจัยเชิงโครงสร้างจากการพัฒนาเทคโนโลยี	 การผลิต	 กระแสธุรกิจ	 e-commerce	 และ 

โลกาภิวัตน์ท�าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าถูกลงและมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น	 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร

ปรับสูงขึ้นได้ไม่มากในระยะหลัง	อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนและต่อเนื่องที่ร้อยละ	4.4	และ	4.2	ในปี	

2561	และ	2562	ตามล�าดับ	เท่ากับที่ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงินฉบับก่อน	โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่าย	

ภาคเอกชนทั้งการบริโภคและการลงทุนท่ีมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น	 จากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแบบกระจายตัว	 (broad-based)	

มากขึน้และแรงสนบัสนนุจากโครงการลงทนุภาครฐัทีช่ดัเจนมากขึน้	ประกอบกบัการส่งออกสนิค้าและการท่องเทีย่วยงัขยายตัวด	ี

แม้การใช้จ่ายภาครัฐจะมีแนวโน้มต�่ากว่าที่คาดไว้	(ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	รายงานนโยบายการเงิน)	

	 6.	 ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคสูงกว่าที่ระดับ	 50	 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังมีความเช่ือม่ันต่อภาวะเศรษฐกิจ 

ในระดับปานกลาง	 เช่ือม่ันว่าเศรษฐกิจไทยก�าลังฟื้นตัวดีขึ้น	 แต่ประชาชนก็ยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาน�้าท่วมที่จะกระทบต่อการ

ด�าเนินชีวิต	การท่องเที่ยว	และผลผลิตทางการเกษตร	รวมถึงราคาสินค้าเกษตร	ที่แม้จะปรับตัวดีขึ้น	แต่ก็ยังทรงตัวในระดับต�่า	

และยังมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ชัดเจน	ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม ประจ�าปี 2561

รายการ ม.ค. ก.พ.	 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม 74.9 66.1 66.8 67.8 66.9 67.9 69.1 70.2 69.4 68.4 67.5

ที่มา	:	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 	 -	 	ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่	 โดยหันไปบริโภคบุหรี่ราคาประหยัดของคู่แข่งขันที่สามารถทดแทนกันได	้

ท�าให้ตลาดบุหรี่ในประเทศมีขนาดเล็กลง	ปริมาณความต้องการก็ลดลงเช่นกัน

	 	 -	 	การรณรงค์ต่อต้านการสบูบหุรีท่กุรปูแบบของหน่วยงานภาครฐั	และเอกชนยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	และ

สม�่าเสมอ

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

	 อตุสาหกรรมบหุรีโ่ลกยงัคงพฒันาเทคโนโลยเีพือ่น�าเสนอบหุรีร่ปูแบบใหม่ๆอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ในด้านการพฒันาบหุรีร่สชาติ

ใหม่หรือรูปแบบใหม่โดยปรับสูตรการปรุง	การเพิ่มมิ้นท์บอล	หรือการปรับขนาดบุหรี่ให้เล็กลง

	 การพฒันาในบางด้านมุง่เน้นการโฆษณาว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพน้อยลง	ซึง่เป็นทีม่าของกระแสบหุรีร่สอ่อน	นโิคตนิต�า่	

และบหุรีม่วนเล็ก	รวมถึงแนวคดิทีใ่ส่ใจต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	Greenbutts	ซึง่เสนอให้ใช้ก้นกรองทีท่�าจากวสัดธุรรมชาต	ิ(ฝ้าย	ป่าน	
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ลินิน)	 Greenbutts	 อ้างว่าก้นกรองธรรมชาติจะท�าให้การสูบได้รับรสชาติที่แท้จริงของใบยา	 และก้นกรองที่ถูกทิ้งเป็นขยะ 

ย่อยสลายได้ภายใน	2	–	6	สปัดาห์เม่ือเปรยีบเทยีบกับก้นกรองปกตทิีใ่ช้เวลาถงึ	10	–	15	ปี	รวมถงึมแีนวคดิใส่เมล็ดพชืลงในก้นกรอง 

และใช้กระถางดินชื้นแทนที่เขี่ยบุหรี่รูปแบบเดิมเพื่อให้ก้นกรองสามารถย่อยสลายและเมล็ดพันธุ์พืชเติบโตขึ้นแทนได้

	 กระแสรณรงค์ต่อต้านบุหรีแ่ละพิษภัยของควนับหุรีก่่อให้เกดิผลติภัณฑ์ทดแทนส�าหรบัผูท้ีต้่องการเลิกบหุรีห่รือผูท้ีต้่องการ

นิโคตินโดยไม่ต้องสูบบุหร่ี	 เช่น	 บุหรี่ไฟฟ้า	 (Electronic	 Cigarette)	 เป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี ่

ในการเปลีย่นน�า้ยานโิคตนิเป็นไอส�าหรบัสดู	โดยน�า้ยาทีใ่ช้กับบหุรีไ่ฟฟ้ามคีวามเข้มข้นของนโิคตนิตัง้แต่	0–2	มลิลกิรมัจนถงึสตูร

เข้มข้นที่มีนิโคติน	 20–24	 มิลลิกรัม	 และมีหลายรสชาติเช่นเดียวกับบุหรี่ธรรมดา	 แต่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าถูกมองว่า 

เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบเช่นเดียวกับบุหรี่	 และยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าเป็นอันตรายน้อยกว่าหรือช่วยให้เลิกบุหรี่ได้	 รัฐบาลไทย 

จึงจัดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ห้ามซื้อขายภายในราชอาณาจักร

	 ผลติภณัฑ์ทดแทนในอกีรปูแบบหนึง่คอืผลิตภณัฑ์ทีช่่วยในการเลกิบหุรี	่โดยแผ่นนโิคตนิส�าหรบัแปะและหมากฝรัง่นโิคตนิ

เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนซ่ึงนิยมใช้กันในการบ�าบัดการติดนิโคตินโดยไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้

ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนประเภทนี้เป็นเวชภัณฑ์ส�าคัญส�าหรับระบบสาธารณสุขพื้นฐาน

	 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่	 โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ให้ได้ร้อยละ	 10	 โดยก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเดิม	 18	ปี	 เป็น	 20	ปี	 ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

แยกเป็นมวน	 ห้ามขายผ่านรูปแบบของพริตตี้	 รวมถึงห้ามขายในสถานที่ต่างๆ	 และห้ามการโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุน 

การประกวดและการแข่งขัน	นอกเหนือจากการห้ามโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	โทรทัศน์	ภาพยนตร์	เครือข่ายคอมพิวเตอร์	

	 ทั้งนี้	 ภาพรวมของอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีผลต่อ	 Demand	 ของผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศที่การยาสูบแห่งประเทศไทย

ต้องปรับตัวตามสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคตของตลาดบุหรี่ในประเทศ

	 	 ●	 นโยบายผลกัดนัส่งออกและตวัเลขการท�างานให้กระทรวงพาณชิย์	อยากเหน็ตวัเลขขยายตัว	10%	ซึง่กระทรวง

พาณิชย์จะรับลูกแค่ไหน	จะคงตัวเลขเดิม	8-9%	หรือขยับถึง	10%	หลังการประชุมหารือร่วมผู้ส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม	

ในวันที	่7	สงิหาคมทีจ่ะถงึนี	้น่าจะมกีารชัดเจน!!	ประกอบกบัก่อนหน้านี	้รองสมคดินัง่หัวโต๊ะสัง่การเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ

ของภาครัฐ	โดยเฉพาะช่วง	2	เดือนสุดท้ายปีงบประมาณ	2561	ให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่	เร่งท�างานและแก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย

ทีย่งัล่าช้า	ให้บรรลตุวัเลขทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ขณะทีก่ระทรวงการคลงัลยุทกุรปูแบบเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ	ล่าสดุเพิม่นโยบายช่วยเหลอื

ผูม้รีายได้น้อยและเกษตรกร	โดยวนัที	่31	กรกฎาคมทีผ่่านมา	คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร	ได้แก่	โครงการ

ขยายเวลาการช�าระต้นเงนิกู	้3	ปี	ตามความสมคัรใจให้แก่เกษตรกรลกูค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	

กว่า	3.81	ล้านครวัเรอืน	โดยจะพกัหนีไ้ม่เกนิ	300,000	บาท	ผูท้ีม่หีนีเ้กินได้รบัสทิธิเ์ฉพาะหนีไ้ม่เกนิ	300,000	บาทแรก	โครงการ

ตั้งแต่	1	สิงหาคม	2561	ถึง	31	กรกฎาคม	2564	และโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้	3%	ต่อปี	นาน	1	ปี	เกษตรกรที่มีสิทธิ์คือ	ผู้ที่มี

ต้นเงินกู้ไม่เกิน	300,000	บาทเท่านั้น	โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร	2.5%	ต่อปี	และ	ธ.ก.ส.	รับภาระแทน	0.5%	

ต่อปี	ใช้งบฯ	ด�าเนินการ	วงเงินรวม	16,000	ล้านบาท	ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่	1	สิงหาคม	2561	ถึง	31	กรกฎาคม	2562	

รวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการคืนเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและน�าไปใช้จ่ายซ้ือสินค้า 

ในชีวิตประจ�าวัน	 โดยจะคืนเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพ่ิม	 (VAT)	 ที่เสียจากราคาสินค้าต่างๆ	 ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้มีรายได้น้อย 

อีกทางหนึ่ง	 คาดว่าไม่เกินไตรมาส	 3	 ปีน้ีจะชัดเจน	 โดยน�ามาวิเคราะห์ถึงเสาค�้าเศรษฐกิจต่างๆ	 ทั้งการส่งออกยังดี	 จ�านวน 

นกัท่องเทีย่วยงัแยะ	เงนิใช้จ่ายเริม่สะพดัจากการเร่งรดัของภาครฐั	และการค้าขายเริม่ดขีึน้	นบัว่าวนันีเ้ศรษฐกิจไทยถอืว่ามคีวามมัน่คง

	 	 ●	 ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบให้สอดคล้องกับอนุสัญญาควบคุมยาสูบของ

องค์การอนามัยโลกที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน	179	รัฐภาคีที่ต้องควบคุมการท�าการตลาดของบริษัทบุหรี่

	 	 ●	 จากรายงานของส�านกังานสถิติแห่งชาต	ิการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย	พ.ศ.2561	จ�านวนและอตัราการสบู

บุหรี่ของประชากรไทยอายุ	15	ปีขึ้นไป	ข้อมูลการส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย	ปี	พ.ศ.2560	

พบว่า	ในจ�านวนประชากรที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไป	ทั้งสิ้น	55.9	ล้านคน	เป็นผู้สูบบุหรี่	10.7	ล้านคน	(ร้อยละ	19.1)	โดยในภาพรวม	

พบว่าในช่วงปี	พ.ศ.2547–2560	อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง	(จากร้อยละ	23	เป็น	ร้อยละ19.1)	
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	 	 ●	 การส�ารวจ	GATS	พบว่า	ร้อยละ	59.4	ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่มผู้ีสูบบหุรีภ่ายในตวับ้าน	ร้อยละ	39.5	

ตอบว่ามกีารสบูบหุรีภ่ายในตวับ้าน	และทีเ่หลอืร้อยละ	1.1	ตอบว่า	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	ส่วนความถีข่องการสบูบหุรีภ่ายในตัวบ้าน	

พบว่าร้อยละ	27.8	มีการสูบบุหรี่ภายในตัวบ้านทุกวันและร้อยละ	7.1	มีการสูบบุหรี่ในบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	การได้รับ

ควันบุหรี่มือสองมีดังนี้	ปี	พ.ศ.2552	ประชากรร้อยละ	39.1	(20.5	ล้านคน)	ได้รับควันบุหรี่ในบ้าน	ส่วนคนท�างานร้อยละ	27.2	

(3.3	ล้านคน)	ได้รับควันบุหรี่ในสถานที่ท�างาน	ส่วนในปี	พ.ศ.2554	ประชากรร้อยละ	36	(19.5	ล้านคน)	ได้รับควันบุหรี่ในบ้าน	

ส่วนคนท�างานร้อยละ	27.2	(4.2	ล้านคน)	ได้รับควันบุหรี่ในสถานที่ท�างาน

สถิติผลการด�าเนินงาน – การตลาด การส่งออก

ยอดการจ�าหน่ายบุหรี่ในประเทศไทยย้อนหลัง	5	ปี	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2557–2561

ê Market	size

ê จ�าหน่ายในประเทศ

ê ส่งออก

 ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561

ล้านมวน

39,979.05

36,613.76

31,009.85

40,481.85

36,435.70

30,319.79

28,221.49

18,508.15

30,836.45

28,807.87

28.84

69.14

55.40

75.79

70.56
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คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
Internal Audit Department

กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำร
รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำร

Deputy	Governor	for	Administrationก

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
Human Resources 

Department

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
Accounting and Financial 

Department

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ	4
Tobacco Plant 
Department	4

ส�ำนักงำนโครงกำรย้ำยโรงงำน
ผลิตยำสูบ	สวนอุตสำหกรรม 

โรจนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
Office of TTM Plant 

Relocation, Rojana Industrial 
Park, Ayutthaya Province

ส่วนงำนโครงกำรย้ำย 
โรงงำนผลิตยำสูบ	

ส�ำนักงำนใหญ่	คลองเตย
TTM Plant Relocation 

Division, 
Head Office, Khlong Toei 

ฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กร
Strategic Planning 

Department

ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
Office of Information 

Technology

ส�ำนักกฎหมำย
Office of Legal

ฝ่ำยบริกำรกลำง
Central Services 

Department

ส�ำนักงบประมำณ
Bureau of the Budget

ฝ่ำยอ�ำนวยกำรและส่ือสำรองค์กร
Administration and Corporate 
Communication Department

ผู้ตรวจกำร
Inspector General

ส�ำนักคุณภำพ	ควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

Office of Quality Safety  
and Environment

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
Board of Directors 

Tobacco Authority of Thailand

ผู้ว่าการ
Governor

กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรผลิต
รองผู้ว่ำกำรด้ำนกำรผลิต

Deputy Governor for Production

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ	3
Tobacco Plant 
Department	3

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ	5
Tobacco Plant 
Department	5
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* ปรับปรุง 17 พฤษภาคม 2561

17 May 2018

โครงสร้างการบริหารองค์กร
TOAT Organization Chart

ฝ่ำยวิศวกรรมและพัฒนำ
Engineering and 

Development Department

ฝ่ำยตลำด
Marketing Department

ฝ่ำยใบยำ
Leaf Department 

ฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต	
Production Planning 

Department 

ฝ่ำยกำรพิมพ์
Printing Department

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
Research and 

Development Department

ฝ่ำยขำย
Sales Department 

สำยงำนผู้ช�ำนำญกำรปรุง	*
Blender	Specialist	Line*

สำยงำนผู้ช�ำนำญกำรใบยำ	*
Leaf	Specialist	Line*

ฝ่ำยจัดหำและรักษำพัสดุ
Supply Department 

กลุ่มภำรกิจด้ำนใบยำ
รองผู้ว่ำกำรด้ำนใบยำ

Deputy Governor for leaf

กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรตลำด
รองผู้ว่ำกำรด้ำนกำรตลำด

Deputy Governor for Marketing

กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรผลิต
รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำรจัดกำรผลิต

Deputy Governor for Production Management

	 	ส�านักงานยาสูบ	(*)		 
Leaf	Department	(*)

	 	โรงอบใบยาเด่นชัย		 
Denchai	Redrying	Plant

	 	สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้		 
Maejoe	Tobacco	Experiment	
Station

(*)		ส�านักงานยาสูบมี	8	แห่ง	ได้แก่		
	 	 	ส�านักงานยาสูบเชียงใหม่		
	 	 Chiangmai	Tobacco	Office
	 	 	ส�านักงานยาสูบเชียงราย		

Chiangrai	Tobacco	Office
	 	 	ส�านักงานยาสูบสุโขทัย		Sukhothai	

Tobacco	Office
	 	 	ส�านักงานยาสูบแพร่		 

Phrae	Tobacco	Office
	 	 	ส�านักงานยาสูบบ้านไผ่		 

Banpai	Tobacco	Office
	 	 	ส�านักงานยาสูบเพชรบูรณ์	

Phetchabun	Tobacco	Office
	 	 	ส�านักงานยาสูบนครพนม		

Nakhornphanom	Tobacco	
Office

	 	 	ส�านักงานยาสูบหนองคาย		
Nongkhai	Tobacco	Office

ส�ำนักป้องกัน
บุหรี่ผิดกฎหมำย

Office of Illicit Cigarette 
Prevention

ฝ่ำยกำรแพทย์
Medical Department

* ผู้ตรวจการ สายงานผู้ช�านาญการปรุง และสายงานผู้ช�านาญการใบยา ไม่มีฐานะเป็นส่วนงาน
Inspector-General, Blender Specialist and Leaf Specialist are non-departmental. 
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คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561)

รองศาสตราจารย์สุดา  วิศรุตพิชญ์
Associate Professor Suda  Visrutpich

อำยุ	63	ปี 
กรรมกำรอิสระ 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

คุณวุฒิการศึกษา
•	 	ปริญญำโท	Master	of	Laws	(Private	Law)	Chuo	University,	

Japan
•	 	ปริญญำโท	นิติศำสตรมหำบัณฑิต	(กฎหมำยมหำชน)	

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 เนติบัณฑิตไทย
•	 	ปริญญำตรี	นิติศำสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองศำสตรำจำรย์	คณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นายระเฑียร  ศรีมงคล 
Mr. Rathian  Srimongkol

อำยุ	59	ปี 
กรรมกำรอิสระ/	ประธำนกรรมกำร 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 	ปริญญำโท	รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ
•	 	ปริญญำตรี	แพทยศำสตรบัณฑิต	คณะแพทยศำสตรศิริรำชพยำบำล	

มหำวิทยำลัยมหิดล
•	 ปริญญำตรี	วิทยำศำสตรบัณฑิต	มหำวิทยำลัยมหิดล

ประวัติการอบรม
•	 	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	11	สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	
•	 	หลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

ของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน	รุ่นพิเศษ	สถำบันพัฒนำกรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐ	

•	 	หลักสูตร	Economic	Leader	Forum	(ELF)	สมำคมเศรษฐศำสตร์
ธรรมศำสตร์	

•	 	หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	21	
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	

•	 	หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำร
ระดับสูง	รุ่นที่	9	สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐ	
(PDI)

•	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 -	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	8/2001
	 -	 	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	19/2008
	 -	 	หลักสูตร	Financial	Statements	Demystified	for	Director	(FDD)	 

รุ่นที่	1/2009

ประสบการณ์การท�างาน
•	 	กรรมกำร	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	ไรมอน	แลนด์	จ�ำกัด	

(มหำชน)
•	 อุปนำยกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 กรรมกำร	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	วันทูวัน	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	กรรมกำร	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 	กรรมกำร	รองประธำนกรรมกำร	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 

บริษัท	อินโดรำมำ	เวนเจอร์ส	จ�ำกัด	(มหำชน)
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TOAT Board of Directors

พลต�ารวจเอก รชต  เย็นทรวง
Police General Rachatha Yensuang

อำยุ	64	ปี 
กรรมกำรอิสระ 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำตรี	รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต	โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

ประวัติการอบรม
•	 	หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	46	 

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
•	 	หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงขั้นสูง	(สวปอ.มส.)	รุ่นที่	1	

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
•	 	หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที่	16	 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม
•	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	18	สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
•	 	หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงเพื่อกำรสร้ำงชำติ	(นสช.)	รุ่นที่	1	 

สถำบันกำรสร้ำงชำติ
•	 	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง	(มหำนคร)	

รุ่นที่	2	วิทยำลัยพัฒนำมหำนคร
•	 หลักสูตรนักบริหำรงำนยุติธรรมระดับสูง	(นบยส.)	รุ่นที่	6	
•	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	155	 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
•	 กรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
•	 กรรมกำรกำรเคหะแห่งชำติ
•	 รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	(งำนป้องกันปรำบปรำม)
•	 ที่ปรึกษำ	(สัญญำบัตร	10)
•	 ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	(งำนป้องกันปรำบปรำม)
•	 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค	6
•	 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค	1

นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล
Mr. Veerasak  Kositpaisal

อำยุ	64	ปี 
กรรมกำรอิสระ 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
ประธำนกรรมกำร	บริษัท	จัดกำรน�้ำภำคตะวันออก	จ�ำกัด	(มหำชน)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 	ปริญญำโท	Master	of	Science	(Mechanical	Engineering),	

Texas	A&I	University,	U.S.A.
•	 	ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)	 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม
•	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 -	 	หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	

Leaders	(RCL)	รุ่นที่	2	
	 -	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	82
	 -	 	หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	(FN)	รุ่นที่	30

ประสบการณ์การท�างาน
•	 	ประธำนกรรมกำร	บริษัท	จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำ 

ภำคตะวันออก	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 	กรรมกำรอิสระ	บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 	กรรมกำรอิสระ	บริษัท	อสมท	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 

บริษัท	ไทยออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 

กลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลำย	บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ำกัด	

(มหำชน)
•	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จ�ำกัด	(มหำชน)
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คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561)

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
Professor Anya  Khanthavit, Ph.D.

อำยุ	56	ปี 
กรรมกำรอิสระ 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ศำสตรำจำรย์	ในสำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร	 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
•	 	ปริญญำเอก	International	Business	and	finance,	 

New	York	University
•	 	ปริญญำโท	International	Business	and	finance,	 

New	York	University
•	 	ปริญญำโท	Transportation	Management,	State	University	

of New York, Maritime College 
•	 ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติการอบรม
•	 	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	23	 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
•	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 	ศำสตรำจำรย์	ในสำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร	 

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  หนูไพโรจน์
Assistant Professor. Natawut  Nupairoj, Ph.D.

อำยุ	49	ปี 
กรรมกำรอิสระ 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศำสตร์	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คุณวุฒิการศึกษา
•	 	ปริญญำเอก	Ph.D.	Computer	Sciences,	 

Michigan	State	University
•	 ปริญญำโท	Computer	Sciences,	Michigan	State	University
•	 	ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต	สำขำวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 	คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์วิทยทรัพยำกร	 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 	รองคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 	คณะกรรมกำรเพื่อกำรอนุญำตประกอบกิจกำร	BWA	 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
•	 	ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงวิศวกรรม	 

คณะวิศวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 	คณะกรรมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 

สภำหอกำรค้ำไทย
•	 	คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต	

(หลักสูตรนำนำชำติ)	สำชำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต

•	 อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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TOAT Board of Directors

นายลวรณ  แสงสนิท
Mr. Lavaron  Sangsnit

อำยุ	51	ปี 
กรรมกำร	(ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง)	 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง

คุณวุฒิการศึกษา
•	 	ปริญญำโท	M.S.	(Economic	Policy	and	Planning),	

Northeastern	University,	U.S.A.
•	 ปริญญำตรี	เศรษฐศำสตรบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการฝึกอบรม
•	 	หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	25	 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
•	 	หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	58	 

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
•	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	205	

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง	(นบส.	2)	รุ่นที่	7	ส�ำนักงำน	ก.พ.

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน	กระทรวงกำรคลัง
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง	
•	 	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน	

กระทรวงกำรคลัง
•	 	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยระบบกำรคุ้มครองผลประโยชน์

ทำงกำรเงิน	กระทรวงกำรคลัง

นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร
Miss Pannipa  Apichatabutra

อำยุ	63	ปี 
กรรมกำรอิสระ 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญำโท	บริหำรกำรบัญชี	Ohio	University,	U.S.A.
•	 ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการอบรม
•	 	หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	20	 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม	
•	 สถำบันสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
-	 	หลักสูตร	Audit	Committee	and	Continuing	Development	

Program	(ACP)	รุ่นที่	26/2009
-	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่นที่	113/2009	
-	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	26/2008	
•	 	หลักสูตรพัฒนำนักบริหำร	Executive	Program	for	Senior	

Management	(EX-PSM)	รุ่นที่	2	มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำย
เศรษฐกิจกำรคลัง	(สวค.)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	มหำวิทยำลัยมหิดล
•	 	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ผู้บริหำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน	

ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	ผู้บริหำรสำยงำนตรวจสอบ

ภำยใน	ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
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คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561)

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์
Miss Daonoi  Suttiniphapunt
อำยุ	57	ปี

กรรมกำร/	เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/	ผู้ว่ำกำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	14	พฤษภำคม	2561

วุฒิการศึกษา
•	 	ปริญญำเอก	ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	สำขำวิชำผู้น�ำทำงสังคม	ธุรกิจ	และกำรเมือง	

วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม	มหำวิทยำลัยรังสิต

•	 	ปริญญำโท	รัฐศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	(บริหำรงำนบุคคล)	สถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร์	

•	 	ปริญญำตรี	ศึกษำศำสตรบัณฑิต	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประวัติการอบรม
•	 	หลักสูตรอบรมส�ำหรับผู้บริหำรด้ำนหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำ	(RoLD)	รุ่นที่	2	

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(TIJ)

•	 	หลักสูตรวิทยำกำรกำรจัดกำรส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง	(วบส.)	รุ่นที่	1	สถำบัน

บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

•	 	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย	รุ่นที่	5	สถำบันรัฐธรรมนูญศึกษำ	

วิทยำลัยศำลรัฐธรรมนูญ	ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	

•	 	หลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง	(รอส.)	รุ่นที่	4

	 สถำบันฝึกอบรมรัฐบำลดิจิทัล		ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำรมหำชน)

•	 	หลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของ

รัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน	รุ่น	16	สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

ระดับสูงภำครัฐ	(PDI)	สถำบันพระปกเกล้ำ

•	 หลักสูตร	Plant	Director	สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย	–	ญี่ปุ่น)	

•	 	หลักสูตร	RE-CU	CEO–Premium	in	Modern	Real–Estate	Business	รุ่นที่	2	

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•	 	หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	58	 

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

•	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	209/2015	 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรยำสูบ	โรงงำนยำสูบ	กระทรวงกำรคลัง

•	 รองผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกิจตลำดทุน	ธนำคำรนครหลวงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 รองผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร	ธนำคำรนครหลวงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 	วิทยำกรที่ปรึกษำหลักสูตรของ	APEC	โครงกำร	APEC	IBIZ	 

โดยกระทรวงอุตสำหกรรม

นายยุทธนา  หยิมการุณ
Mr. Yuttana  Yimgarund

อำยุ	57	ปี	 
กรรมกำร	(ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง)	 
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	17	กรกฎำคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง

คุณวุฒิการศึกษา
•	 	ปริญญำโท	รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
•	 ปริญญำตรี	นิติศำสตรบัณฑิต	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
•	 ประกำศนียบัตรกฎหมำยมหำชน	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
•	 	หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	 

รุ่นที่	25	วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
•	 	หลักสูตรนักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	3	 
สถำบันกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

•	 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง	(นบส.	1)	รุ่นที่	71	ส�ำนักงำน	ก.พ.
•	 	หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง	รุ่นที่	13	สถำบันพระปกเกล้ำ
•	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	208	

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
•	 	หลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร 

ระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน	รุ่น	17	 
สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐ	(PDI)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง
•	 ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบควบคุมทำงศุลกำกร	กรมศุลกำกร
•	 รองอธิบดีกรมศุลกำกร
•	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง
•	 	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกลำง	ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนศุลกำกรภำคที่	1
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ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย

นายนพดล  หาญธนสาร
Mr. Nophadol  Hantanasarn

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำร	
Deputy Governor for Administration

วุฒิการศึกษา
•	 		บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

นายสมหมาย  ล�าเจียกเทศ
Mr. Sommai  Lumchiekdes

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่ำกำรด้ำนกำรผลิต
Deputy Governor for Production 

วุฒิการศึกษา
•	 		รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	(กำรจัดกำรภำครัฐ)	 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์
Miss Daonoi  Suttiniphapunt

ต�าแหน่ง
ผู้ว่ำกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย
Governor, Tobacco Authority of Thailand

วุฒิการศึกษา
•	 		ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	สำขำวิชำผู้น�ำทำงสังคม	 

ธุรกิจ	และกำรเมืองวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม	 
มหำวิทยำลัยรังสิต
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นายวิญญู  เกียรติวัฒน์ 
Mr. Winyu  Kiatiwat

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่ำกำรด้ำนกำรตลำด
Deputy Governor for Marketing

วุฒิการศึกษา
•	 		Master	of	Science	Degree	:	M.Sc.	Agronomy	,	 

Mississippi	State	University

นายอลงกรณ์  เจริญภักดี
Mr. Alongkorn  Charoenpakdee

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่ำกำรด้ำนใบยำ
Deputy Governor for Leaf

วุฒิการศึกษา
•	 		วิทยำศำสตรบัณฑิต	(เกษตรศำสตร์) 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

นายเจียม  สาทสุทธิ
Mr. Chiam  Satsutthi

ต�าแหน่ง
ผู้ตรวจกำร
Inspector - General

วุฒิการศึกษา
•	 		วิทยำศำสตร์บัณฑิต	(สำธำรณสุขศำสตร์)	มหำวิทยำลัยมหิดล
•	 		ศิลปศำสตร์บัณฑิต	(รัฐศำสตร์)	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

นายช�านาญ  อ�่าสะอาด
Mr. Chamnan  Amsaard

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำรจัดกำรผลิต
Deputy Governor for Production Management

วุฒิการศึกษา
•	 		วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสำหกำร)	 

	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
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นางนิตยา  ชัยวัณณคุปต์
Mrs. Nitaya  Chaivannacoupt

ต�าแหน่ง
ผู้ช�ำนำญกำรปรุง
Blender Specialist

วุฒิการศึกษา
•	 		วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต		(เทคโนโลยีชีวภำพ)	 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นายปริญญา  สุวงศ์วาร
Mr. Parinya  Suwongwaan

ต�าแหน่ง
ผู้ช�ำนำญกำรใบยำ
Leaf Specialist

วุฒิการศึกษา
•	 		วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต	(เกษตรศำสตร์)	 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 		บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

นายไพรัช  บัวทัน
Mr. Phairach  Buatun

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรกลำง
Director of Central Services Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมโยธำ) 
สถำบันเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ

นางประภาพรรณ  ประพันธ์พจน์
Mrs. Prapapan  Prapanpot

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอ�ำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร
Director of Administration and Corporate Communications 
Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  ศิลปศำสตร์บัณฑิต	(ภำษำอังกฤษ)	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
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นางสาวเสาวรัตน์  ภัคมงคล
Miss Saovarat  Pakmonkol

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
Director of Internal Audit Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  บัญชีบัณฑิต(กำรบัญชี)	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

•  นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

แพทย์หญิงพันธ์ทิพย์  เจริญวงศ์
Dr. Panthip  Charoenwong M.D.

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์
Director of Medical Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  แพทยศำสตรบัณฑิต	(กุมำรเวชศำสตร์)		มหำวิทยำลัยขอนแก่น

นางสาวสุนิสา  ศรีทรงผล
Miss Sunisa  Srisongphol

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กร
Director of Strategic Planning Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  บัญชีมหำบัณฑิต		มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นางสาวทิพวรรณ  บุญส่ง
Miss Tippawan  Boonsong

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
Director of Accounting and Financial Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  บัญชีบัณฑิต		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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นายคงศักดิ์  ขัตติยานุวัฒน์
Mr. Khongsak  Khattiyanuwatana

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
Director of Human Resources Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  นิติศำสตรบัณฑิต		มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

นายมนตรี  กิตติชาติสกุล
Mr. Montree  Kittichartsakul

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยจัดหำและรักษำพัสดุ
Director of Supply Department

คุณวุฒิการศึกษา

•   อุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต		 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี	พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

นายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์
Mr. Sorakhom  Pariyaisut

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตลำด
Director of Marketing Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิทยำศำสตรบัณฑิต	(เคมี)		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นางวิมล  จันทร์เทศ
Mrs. Vimol  Chanthed

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย
Director of Sales Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต		มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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นายธัญญพัทธ์  สุระพิพิธไชย
Mr. Thunyapat  Surapipithchai

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
Director of Research and Development Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิทยำศำสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

นายสมนึก   กษิรักษา
Mr. Somnuek   Ksiraksa

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต
Director of Production Planning Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสำหกำร)	 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ	ธนบุรี

นายอนุชา  กระเดื่องเดช
Mr. Anucha  Kaduangdej

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ	3
Director	of	Production	Department	Factory	No.3	

คุณวุฒิการศึกษา

•   วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต		(วิศวกรรมเครื่องกล)	 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

นายเข็มเพชร  ไชยมาตย์
Mr. Khempech  Chaiyamart

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยใบยำ
Director of Leaf Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิทยำศำสตรบัณฑิต	(เกษตรศำสตร์)		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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นายอัฎฐเดช  ดีสวาท
Mr. Adtadej  Deesawat 

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ	4
Director	of	Production	Department	Factory	No.	4

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต		(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)		 
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

นายศักยภพ  แดงเกิด
Mr. Sakkayapob  Daengkoed

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ	5
Director	of	Production	Department	Factory	No.5	

คุณวุฒิการศึกษา

•  รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นายรักษ์ศักดิ์  อินทร์ปราบ
Mr. Raksak  Inprab 

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรพิมพ์
Director of Printing Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต	(ไฟฟ้ำ)		มหำวิทยำลัยสยำม

นายวีระเดช  กิไพโรจน์
Mr. Weeradej  Kipairote

ต�าแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและพัฒนำ
Director of Engineering and Development Department

คุณวุฒิการศึกษา

•  รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต	(กำรจัดกำรภำครัฐ 
และภำคเอกชน)	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
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รายละเอียด  Description ปี 2561/2018 ปี 2560/2017 ปี 2559/2016
คน	

Number	of	Employee
คน	

Number	of	Employee
คน	

Number	of	Employee

พนักงานส่วนกลาง		Head	Office	Employees

1.	พนักงานรายเดือน	 Monthly	Employees 1,542	 1,518 1,472

2.	พนักงานรายวัน	 Daily	Employees 14 31 31

3.	พนักงานรายชั่วโมง	 Hourly	Employees 864 964 1,064

4.	ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
			TOAT	Governor

1 1 1

2,421 2,514 2,568

พนักงานส่วนภูมิภาค		Regional	Employees

1.	พนักงานรายเดือน	 Monthly	Employees 460 475 465

2.	พนักงานรายวัน	 Daily	Employees 98 108 133

3.	ลูกจ้างประจ�า	 Permanent	Employees - - -

558 583 598

  รวมทั้งสิ้น  Total 2,979 3,097 3,166

โครงสร้างอัตราก�าลัง ประจ�ำปี	2559	-	2561	(แยกตำมประเภทพนักงำน)
Manpower Structure in the Fiscal Year 2016 - 2018 (classified by type of employee) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	ประจ�ำปี	2559	-	2561
Employee related expenses in the Fiscal Year 2016 - 2018

หน่วย	:	ล้านบาท	

Unit	:	Million	Baht	

รายละเอียด  Description ปี 2561/2018 ปี 2560/2017 ปี 2559/2016

เงินเดือน	ค่าแรงงาน	ค่าล่วงเวลา
Salary,	Wage,	Overtime

1,590.14	 1,800.59	 1,761.27

เงนิสมทบกองทุนฯ	เงนิชดเชย	เงนิทดแทน	และผลประโยชน์พนกังานเมือ่พ้นสภาพ
Providence	 Fund,	 Compensation,	Workmen's	 compensation	 and	
Retirement	Benefit

448.40	 454.56	 457.79

ค่าครองชีพ	เงินรางวัล	เงินตอบแทนการท�างาน	ค่าเบี้ยประชุม
Cost	of	living,	Annual	Reward,	Remuneration	for	work,	Attendance	
fee

35.55	 37.72	 37.50

ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งพนักงาน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	และสวัสดิการเบ็ดเตล็ด
Buses	service	expense,	Allowance	and	Miscellaneous	benefits

43.70 48.92 50.46

ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	อดีตพนักงานและครอบครัว
Medical	expense	for	Employees,	Retired	and	Family

189.40	 181.38	 185.24

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	และต่างประเทศ
Expenses	for	domestic	and	abroad	training

24.80	 35.40 28.74

เงินช่วยเหลือบุตร	ค่าเล่าเรียนบุตร	และทุนการศึกษา
Child	benefit,	Education	fee	and	Scholarships

24.05	 26.89 25.18

โบนัสพนักงานและกรรมการ
Bonus	for	Employees	and	Directors

76.38	 674.45 692.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	และต่างประเทศ
Expenses	for	domestic	and	abroad

6.63	 8.84 14.07

รวมทั้งสิ้น Total 2,439.05 3,268.75 3,252.25
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รางวัล ที่ได้รับ

 การยาสบูแห่งประเทศไทย ได้รบัการรบัรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม

ว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ( Green Activity)  

จากการด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

เช่น โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการน�าหลอดไฟชนิด LED มาใช้

ทดแทนของเดิม เมื่อของเดิมช�ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน โครงการแยกขยะ

ในห้องประชุม โครงการร้านค้าศูนย์บาท โครงการลดการใช้กระดาษ และ

โครงการน�าวัสดุใช้แล้วมาแปรสภาพเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ส่งผลงานกลุ่ม

คุณภาพ QCC เข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรม

คุณภาพนานาชาติ International Quality &  

Productivity Convention 2017 (IQPC 2017)  

ณ เมืองปาดัง เกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และผลงานที่ส ่งเข้าประกวดทั้งหมดได้รับรางวัล  

Gold Award ประกอบด้วย

  ทีม Q – Team จาก ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 เรื่องลดเวลาการแก้ปัญหาหัวห่อผนึกไม่ติดที่เครื่อง Delta-P No.25 

 ทีม Senzani F.5 จาก ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 เรื่องลดปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า ด้วยเทคนิคบาร์โค้ด 

 ทีม Mini Heart จาก ฝ่ายการแพทย์ เร่ืองลดการสูญเสียยาเบาหวาน จากยาเหลือใช้

 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ  

๘๔ พรรษา ได้รับการรับรองเป็น ส�านักงานสีเขียว 

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเย่ียม 

( เหรียญทอง) ซ่ึงรับรองโดยกรมส ่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ปกป้อง
รับผิดชอบ ดูแล รักษำ

ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ใ ช้ ท รั พ ย ำ ก ร ห มุ น เ วี ย น



การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

ความคืบหน้าในการด�าเนินงาน 
ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจ�าปีงบประมาณ 2561

	 	ในปีงบประมาณ	2561	การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	ได้ก�าหนดให้เรียกชื่ออย่างเป็นทางการ	โรงงานผลิตยาสูบ	6	

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	เป็น	“การยาสูบแห่งประเทศไทย	พระนครศรีอยุธยา	(ยสท.	อยุธยา)”	และได้มีพิธีเปิดผลิตบุหรี่	เมื่อ

วันที่	27	สิงหาคม	2561	โดย	นายวิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ	

	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	ณ	การยาสูบแห่งประเทศไทย	พระนครศรีอยุธยา	มีความคืบหน้าในการด�าเนินงาน	ดังนี้

 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

	 	 ปีงบประมาณ	2561	การติดตั้งเครื่องจักรผลิตบุหรี่ใหม่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 5	 สัญญา	ยสท.	 ได้จัดส่งพนักงาน 

สายการผลิตและที่เก่ียวข้องเข้าท�าการเดินเครื่องจักร	 พร้อมกับเรียนรู้กระบวนการท�างานของเครื่องจักรทั้งสายการผลิต	 

ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ	ประกอบด้วย

	 	 ●	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น	(สัญญา	M-01/1)

	 	 ●	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง	(สัญญา	M-01/2)

	 	 ●	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	ด้านกระบวนการมวน	(สัญญา	M-02/1)

	 	 ●	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	ด้านกระบวนการบรรจุ	(สัญญา	M-02/2)

	 	 ●	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	ด้านกระบวนการผลิตก้นกรอง	(สัญญา	M-02/3)

	 	 ส�าหรับสัญญาเครื่องจักรที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ	ได้แก่

	 	 ●	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	 ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ	 (สัญญา	

M-02/4)	อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

 2. เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์

	 	 เครื่องจักรใหม่ด้านโรงพิมพ์	ได้ด�าเนินการติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จทั้ง	2	สัญญา	ประกอบด้วย

	 	 ●	 เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน	และอุปกรณ์โรงพิมพ์	(สัญญา	M-03/1)	

	 	 ●	 เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่น	และอุปกรณ์โรงพิมพ์	(สัญญา	M-03/2)	

 3. งานย้ายเครื่องจักร (เก่า) ไปติดตั้งที่ ยสท. อยุธยา

	 	 ในปีงบประมาณ	2561	ยสท.	ได้ด�าเนินการรื้อถอนขนย้ายเครื่องจักร	(เก่า)	ไปใช้งานที่	ยสท.	อยุธยา	ตามแผนงาน

โครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ	ประกอบด้วย

	 	 ●	 ย้ายเครื่องมวนบุหรี่	Protos70	No.15	และเครื่องบรรจุซอง	Alfa	Ram	No.24	จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ	4	

ไปติดตั้งที่	อาคารโรงงานหลัก	(B-02)	

	 	 ●	 ย้ายเครื่องจักรเก่าด้านกระบวนการพิมพ์	จากฝ่ายการพิมพ์	คลองเตย	ไปติดตั้งที่	อาคารโรงพิมพ์	(B-04)
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Present and Future Major Investment

Progress in the Implementation of
Tobacco Authority of Thailand, Phra Nakhon Si Ayutthaya for the fiscal year 2018

	 	 In	 the	 fiscal	 year	 2018,	 Tobacco	 Authority	 of	 Thailand	 (TOAT)	 officially	 named	 Tobacco	 Plant	 6	 at	 Rojana	 

Industrial	 Park	 as	 “Tobacco	 Authority	 of	 Thailand,	 Phra	 Nakhon	 Si	 Ayutthaya	 (TOAT	 Ayutthaya)”.	 The	 inauguration	 

ceremony	 of	 cigarette	 production	 was	 on	 27	 August	 2018,	 presided	 over	 by	 Deputy	 Finance	Minister	Wisudhi	 

Srisuphan.

	 Progresses	in	the	operation	at	Tobacco	Authority	of	Thailand,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	are	as	follows:

 1. Cigarette manufacturing machines and equipment

	 	 In	 the	fiscal	 year	2018,	 the	 installation	of	new	cigarette	manufacturing	machines	under	5	 contracts	was	 

complete.	 TOAT	 sent	 over	 staff	members	 in	 the	production	 line	 and	 related	employees	 to	 run	 the	machines	 and	 

learn	about	 the	machine	working	process	 for	 the	entire	production	 line.	Followings	are	 the	cigarette	manufacturing	

machines	and	equipment	that	were	completely	installed.

	 	 ●	 	Cigarette	manufacturing	machine	 and	 equipment	with	 respect	 to	 shredded	 tobacco	manufacturing	 

process	(Contract	M-01/1)

	 	 ●	 	Cigarette	manufacturing	machine	 and	 equipment	with	 respect	 to	 expanded	 tobacco	manufacturing	

process	(Contract	M-01/2)

	 	 ●	 	Cigarette	manufacturing	machine	and	equipment	with	respect	to	rolling	process	(Contract	M-02/1)

	 	 ●	 	Cigarette	manufacturing	machine	and	equipment	with	respect	to	packaging	process	(Contract	M-02/2)

	 	 ●	 	Cigarette	manufacturing	machine	 and	 equipment	 with	 respect	 to	 filter	 tip	manufacturing	 process	 

(Contract	M-02/3)

	 Following	is	the	cigarette	manufacturing	machine	and	equipment	which	the	installation	is	not	finished	yet	under	

the	contract.

	 	 ●	 	Cigarette	manufacturing	machine	and	equipment	with	respect	to	automated	storage/retrieval	system	for	

tobacco	cases	and	cigarette	cases	(Contract	M-02/4).	The	last	inspection	of	work	is	on	process.

 2. Machines for printing house

	 	 The	installation	and	system	test	run	of	new	machines	for	the	printing	house	under	2	contracts	were	complete	

as	indicated	below.

	 	 ●	 	Continuous	feed	printing	machine	and	printing	house	equipment	(Contract	M-03/1)

	 	 ●	 	Cutsheet	printing	machine	and	printing	house	equipment	(Contract	M-03/2)

 3. Relocation of (old) machines for installation at TOAT Ayutthaya

	 	 In	the	fiscal	year	2018,	TOAT	removed	and	relocated	(old)	machines	for	usage	at	TOAT	Ayutthaya	according	

to	the	project	plan	on	tobacco	plant	relocation	as	listed	below.

	 	 ●	 	Relocation	of	 rolling	machine	Protos70	No.15	and	packaging	machine	Alfa	Ram	No.24	 from	Tobacco	 

Plant	No.4	for	installation	at	the	main	factory	building	(B-02)

	 	 ●	 	Relocation	 of	 old	 printing	machine	 from	 Printing	 Department,	 Khlong	 Toei	 for	 installation	 at	 the	 

printinghouse	building	(B-04)

 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand 51



 4. งานย้ายฐานการผลิตและพนักงานไปปฏิบัติงานที่ ยสท. อยุธยา

	 	 ตลอดปีงบประมาณ	 2561	 ยสท.	 ได้พิจารณาย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานที่	 ยสท.	 อยุธยา	 เพื่อเดินเครื่องจักร 

ด้านกระบวนการผลิตบุหรี่และเครื่องจักรด้านกระบวนการพิมพ์	 รวมทั้งด�าเนินงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการผลิต	 

โดยมีรายละเอียดจ�านวนพนักงานที่โอนย้ายไปปฏิบัติงาน	ดังนี้

 ข้อมูลจ�านวนพนักงาน ยสท. อยุธยา ณ เดือนกันยายน 2561

หน่วยงาน จ�านวน (คน)

ส�านักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ 21

ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ 20

ฝ่ายบริการกลาง 17

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ	4 19

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ	3 12

ส�านักคุณภาพ	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม 3

ฝ่ายการพิมพ์ 98

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา 18

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 7

ฝ่ายขาย 5

รวม 224

 5. อาคารที่พักอาศัยพนักงาน ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 	 ในปีงบประมาณ	 2561	 ได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงานที่ไปปฏิบัติงานที่	 ยสท.	 อยุธยา	 ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัย 

ภายในโครงการท่ีพักอาศัย	 ณ	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โดยข้อมูล	 ณ	 เดือนกันยายน	 2561	 

จากจ�านวนห้องพักทั้งหมด	595	ห้อง	มีผู้เข้าพักอาศัยแล้ว	301	ห้อง
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Relocation of old machine from Khlong Toei to Ayutthaya, Installation of rolling machine 

Protos70 No.15 and packaging machine Alfa Ram No.24 being installed at TOAT Ayutthaya

 4. Relocation of manufacturing base and employees to TOAT Ayutthaya

	 	 Throughout	the	fiscal	year	2018,	TOAT	considered	to	relocate	its	employees	to	work	at	TOAT	Ayutthaya	to	

run	the	cigarette	manufacturing	machines	and	the	printing	machines	and	perform	other	related	tasks	in	support	of	the	 

production.	The	number	of	employees	who	relocated	is	detailed	below.

 Number of TOAT Ayutthaya employees as of September 2018

Agency Number of Employee (Person)

Office	of	Tobacco	Plant	Relocation 21

Supply	Department 20

Central	Services	Department 17

Accounting	and	Financial	Department 2

Human	Resources	Department 2

Tobacco	Plant	Department	4 19

Tobacco	Plant	Department	3 12

Office	of	Quality,	Safety	and	Environment 3

Printing	Department 98

Engineering	and	Development	Department 18

Office	of	Information	Technology 7

Sales	Department 5

Total 224

 5. Residential buildings for employees at Rojana Industrial Park in Ayutthaya Province

	 	 In	the	fiscal	year	2018,	executives	and	staff	members	who	moved	to	work	at	TOAT	Ayutthaya	were	entitled	 

to	lodgings	for	the	residential	project	at	Rojana	Industrial	Park	in	Ayutthaya	Province.	As	of	September	2018,	301	out	of	

595	rooms	were	occupied.
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ผลการด�าเนินงาน

	 ในปีงบประมาณ	 2561	 โรงงานยาสูบมีก�าไรสุทธิ	 634	 ล้านบาท	 จากรายได้	 จ�านวน	 31,271	 ล้านบาท	 เป็นรายได้จากการ 

ด�าเนินงาน	จ�านวน	31,014	ล้านบาท	และรายได้อื่น	จ�านวน	257	ล้านบาท	มีต้นทุนขายบุหรี่	ต้นทุนขายยาเส้นมวนเอง	ต้นทุนขายยาเส้น

ไม่ปรุง	ต้นทุนขายวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	จ�านวน	30,170	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอื่น	จ�านวน	466	ล้านบาท	

	 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีก�าไรสุทธิ	 209	 ล้านบาท	 จากรายได้	 จ�านวน	 20,294	 ล้านบาท	 เป็นรายได้จากการด�าเนินงาน	 

จ�านวน	20,141	ล้านบาท	และรายได้อื่น	 จ�านวน	153	ล้านบาท	มีต้นทุนขายบุหรี่	 ต้นทุนขายยาเส้นมวนเอง	ต้นทุนขายยาเส้นไม่ปรุง	

ต้นทุนขายวัตถุดิบ	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	จ�านวน	19,880	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอื่น	จ�านวน	205	ล้านบาท	

	 สรปุในปีงบประมาณ	2561	การยาสบูแห่งประเทศไทยมอีตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนีอ้ยูใ่นเกณฑ์ดคีดิเป็นร้อยละ	0.25	

ซึ่งใกล้เคียงกับปี	 2560	 ที่ท�าได้ร้อยละ	 0.26	 อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีงบประมาณ	 2562	 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินและความ

สามารถในการท�าก�าไรมีแนวโน้มลดลง	ซึ่งเป็นผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	และการประกาศ

ใช้อตัราภาษร้ีอยละ	40	ส�าหรบับหุรีท่กุตราในวนัที	่1	ตลุาคม	2562	อตัราส่วนประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานและอตัราส่วนความสามารถ

ในการท�าก�าไรลดลงจากปีก่อน	เนื่องจากยอดขายที่ลดลงส่งผลถึงลูกหนี้การค้าและก�าไรสุทธิที่ลดลงด้วย

 ด้านรายได้

	 โรงงานยาสูบและการยาสูบแห่งประเทศไทยมีรายได้	 31,271	 ล้านบาท	 และ	 20,294	 ล้านบาทตามล�าดับ	 คิดเป็นรายได้รวม	

51,565	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2560	จ�านวน	16,610	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	24.52	เป็นรายได้หลักจากการจ�าหน่ายบุหรี่	51,064	

ล้านบาท	จากการขายผลิตภัณฑ์อื่น	91	ล้านบาท	และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน	410	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.03	,	0.18	และ	

0.80	ของรายได้รวมตามล�าดับ

 ก�าไรสุทธิ

	 ในภาพรวมของปีงบประมาณ	2561	มีก�าไรสุทธิรวม	843	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2560	จ�านวน	8,500	ล้านบาท	หรือร้อยละ	90.97	

โดยรายได้ลดลง	16,610	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายลดลง	8,197	ล้านบาท	อัตราการลดลงของรายได้สูงกว่าอัตราการลดลงของค่าใช้จ่าย	คิดเป็น

ร้อยละ	24.36	และ	13.94	ตามล�าดับ

 เงินน�าส่งรัฐ 

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่หารายได้น�าส่งคลังและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ	 ในปีงบประมาณ	 2561	 การยาสูบแห่งประเทศไทยน�าเงินส่งคลังรวมทั้งส้ิน	 48,635	 ล้านบาท	 โดยเป็นเงินภาษีต่างๆ	 

48,585	 ล้านบาท	 เป็นรายได้จากผลการด�าเนินงาน	 50	 ล้านบาท	 ทั้งนี้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ขอยกเว้นการน�าส่งเงินรายได้จาก 

ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ	2560	จ�านวน	8,316	ล้านบาท	เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส�าหรับ

ปีงบประมาณ	2562	

 ด้านการจ�าหน่าย

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 จ�าหน่ายบุหรี่ทั้งสิ้น	 จ�านวน	 17	 ตรา	 มีปริมาณการจ�าหน่าย	 จ�านวน	 18,508.15	 ล้านมวน	 มูลค่า	

56,496.60	ล้านบาท	บุหรี่ที่มีการจ�าหน่ายสูงสุด	5	อันดับแรกของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 SMS	ซองสีแดง	SMS	ซองสีเขียว	 

กรองทิพย์	 90	 LINE	 7.1	 ซองสีเขียว	 และ	WONDER	 S	 สีแดง	 บุหรี่ที่มีการชะลอการจ�าหน่ายในปีงบประมาณ	2560	 -	 2561	 ได้แก	่ 

รอยัลฯ	90	เดอลุกซ์	และ	ร.ย.ส.	90

สถิติผลการด�าเนินงาน–การตลาด การส่งออกยอดการจ�าหน่ายบุหรี่โรงงานยาสูบย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561

ปีงบประมาณ
Fiscal Year

จ�าหน่ายในประเทศ (ล้านมวน)
Domestic Sales (million cig.)

ส่งออก (ล้านมวน)
Exported Cigarettes (million cig.)

2557 30,319.79 28.84

2558 30,836.45 69.14

2559 28,221.49 75.79

2560 28,807.87 70.56

2561 18,508.15 55.40
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Performances

	 In	 the	 fiscal	 year	 2018,	 Thailand	 Tobacco	Monopoly	 (TTM)	 had	 a	 net	 profit	 of	 634	million	 Baht	 from	 

revenue	 of	 31,271	 million	 Baht	 which	 was	 divided	 into	 operating	 revenue	 of	 31,014	 million	 Baht	 and	 

non-operating	revenue	of	257	million	Baht.	The	cost	of	cigarette	sale,	roll	your	own	tobacco	sale,	make	your	own	

tobacco	 sale	 as	 well	 as	 raw	material	 sale	 and	 operating	 expenses	 amounted	 to	 30,170	million	 Baht.	 Other	 

expenses	were	466	million	Baht.

	 Tobacco	Authority	of	Thailand	(TOAT)	had	a	net	profit	of	209	million	Baht	from	revenue	of	20,294	million	

Baht	which	was	divided	into	operating	revenue	of	20,141	million	Baht	and	non-operating	revenue	of	153	million	

Baht.	The	cost	of	cigarette	sale,	roll	your	own	tobacco	sale,	make	your	own	tobacco	sale	as	well	as	raw	material	

sale	and	operating	expenses	amounted	to	19,880	million	Baht.	Other	expenses	were	205	million	Baht.

	 In	 conclusion,	 for	 the	 fiscal	 year	 2018,	 TOAT	 debt	 service	 coverage	 ratio	 at	 0.25%	was	 considered	 

good,	close	 to	 that	of	2017	which	was	at	0.26%.	However,	 it	was	expected	 that	 liquidity	 ratio	and	profitability	

tended	 to	 decrease	 in	 the	 fiscal	 year	 2019	 due	 to	 the	 promulgation	 of	 Excise	 Act,	 B.E.	 2560	 (2017)	 and	 the	 

announcement	 of	 40%	 tax	 rate	 implementation	 for	 all	 cigarette	 brands	will	 be	 effective	 on	 1	October	 2019.	 

Operating	 efficiency	 ratio	 and	 profitability	 ratio	 dwindled	 compared	 to	 the	 year	 before	 since	 sales	 reduction	 

also	led	to	a	decrease	in	accounts	receivable	and	net	profit.

 Revenue

	 TTM	and	TOAT	had	 revenue	of	31,271	million	Baht	and	20,294	million	Baht	 respectively.	Total	 revenue	 

of	51,565	million	Baht,	decreased	by	16,610	million	Baht	from	the	previous	year	or	24.52%	were	from	cigarette	sale	

of	51,064	million	Baht	as	a	major	income,	sale	of	other	products	of	91	million	Baht	and	non-operating	revenue	 

of	410	million	Baht	or	99.03%,	0.18%	and	0.80	respectively.

 Net Profit

	 In	 the	fiscal	year	2018,	 the	net	profit	was	843	million	Baht,	decreased	by	8,500	million	Baht	 from	2017	 

or	90.97%.	Revenue	reduced	by	16,610	million	Baht	and	expenses	by	8,197	million	Baht.	The	reduction	rate	of	

revenue	was	higher	than	that	of	the	expenses	or	24.36%	and	13.94%	respectively.

 Government Remittance

	 TOAT	 is	 a	 government	 agency	 that	 has	 duties	 to	 contribute	 its	 revenue	 to	 the	 government	 and	 

cooperate	 in	 economic	 development	 and	 resolution.	 In	 the	 fiscal	 year	 2018,	 TOAT	 provided	 a	 remittance	 

in	 total	 of	 of	 48,635	million	 Baht	 in	 total	 as	 State	 Revenue	which	 was	 in	 the	 form	 of	 taxes	 amounting	 to	 

48,585	million	Baht	and	operating	revenue	of	50	million	Baht.	TOAT	requested	an	exemption	from	contributing	 

its	 operating	 performance	 revenue	 of	 8,316	million	 Baht	 in	 the	 fiscal	 year	 2017	 to	 retain	 its	 liquidity	 to	 be	 

adequate	for	the	fiscal	year	2019.

 Cigarette Sales

	 TOAT	 sold	 in	 total	 of	 17	 brands	 of	 cigarettes,	 with	 sales	 volume	 at	 18,508.15	million	 cigarettes	 or	 

56,496.60	million	 Baht.	 TOAT’s	 top	 5	 best	 selling	 brands	 were	 SMS	 (RED),	 SMS	 (GREEN),	 KRONGTHIP	 90,	 

LINE	7.1	(GREEN)	and	WONDER	S	(RED).	The	brands	that	sale	volume	slowed	down	in	the	fiscal	years	2017	-	2018	

were	ROYAL	90,	DELUXE	and	T.T.M.	90.
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การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

	 การด�าเนนิการตามภารกจิขององค์กรเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์	ต้องเผชญิกบัความคาดหวงั

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ส่งผลให้องค์กรต้องมีระบบในการตอบสนองและลดความเสียหาย 

ในการด�าเนินงานอันเกิดจากความคาดหวังและปัจจัยดังกล่าว	 ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

และมีการด�าเนินงานที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	ได้น�าระบบบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)	เชื่อมโยงกับเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์องค์กร	 ซึ่งได้มีการน�าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปจัดท�าเป็นแผนที่กลยุทธ์	 (Strategic	Map)	 พร้อมแผนงาน 

ที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านการก�าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรในปีงบประมาณ	2561

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 มุ่งขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผน

ยุทธศาสตร์	โดยน�าการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลและเช่ือมโยงกับการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	 จึงก�าหนดนโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยงของการยาสูบแห่งประเทศไทยไว้	ดังนี้

	 1.	 ให้มกีารจดัวางระบบและกระบวนการบรหิารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร	

ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	เพื่อลดความไม่แน่นอนในผลการด�าเนินงานและเพิ่มโอกาสความส�าเร็จ

	 2.	 ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแต่ละ 

หน่วยงาน	รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก�าหนด	

โดยต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง	 และมีความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการบริหารความเสี่ยง	

	 3.	 ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง	 โดยส่งเสริมและสร้างให้เกิดการบริหาร 

ความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

	 4.	 ให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารความเส่ียง	 รวมทั้งการส่ือสารข้อมูลความเสี่ยงภายใน	 เพื่อ 

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสม	และสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

	 5.	 ให้สื่อสารความรู้ความเข้าใจในนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยง	 การก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง	 ฯลฯ	 

อย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร	และต่อเนือ่งเป็นประจ�าในทกุกลุม่ภารกจิ	ในทกุระดบัพนกังาน	เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นการบรหิาร

จัดการส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้การด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ	 สร้างมูลค่าแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน 

ระยะยาว	

	 ในปีงบประมาณ	 2561	 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีความเสี่ยงระดับองค์กรจ�านวน	 8	 ปัจจัยเสี่ยง	 และมีดัชนี	 ชี้วัด 

ความเสี่ยง	 (KRIs)	 จ�านวน	 10	 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	 โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทของความเส่ียง	 และมีแผนจัดการความเส่ียง	

(Mitigation	Plan)/มาตรการจัดการความเสี่ยง	 จ�านวน	17	แผนงาน	 เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน	

ดังนี้

 56 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



ประเภทความเสี่ยง จ�านวนปัจจัยเสี่ยง จ�านวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 
(KRIs)

จ�านวนแผนจัดการความเสี่ยง 
(Mitigation Plan)

ด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risks	:	S) 2	ปัจจัยเสี่ยง 2	ดัชนีชี้วัด 8	แผนจัดการความเสี่ยง

ด้านการด�าเนินงาน	(Operational	Risks	:	O) 3	ปัจจัยเสี่ยง 4	ดัชนีชี้วัด 3	แผนจัดการความเสี่ยง

ด้านการเงิน	(Financial	Risks	:	F) 1	ปัจจัยเสี่ยง 2	ดัชนีชี้วัด 2	แผนจัดการความเสี่ยง

ด้านกฎระเบียบ	(Compliance	Risks	:	C) 2	ปัจจัยเสี่ยง 2	ดัชนีชี้วัด 4	แผนจัดการความเสี่ยง

รวมทั้งสิ้น 8 ปัจจัยเสี่ยง 10 ดัชนีชี้วัด 17 แผนจัดการความเสี่ยง

	 ผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ	2561	ของปัจจัยเสี่ยงองค์กร	 (ORF)	 จ�านวน	8	ปัจจัยเสี่ยง	 10	

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	 (KRIs)	ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 (Risk	Appetite:	RA)	จ�านวน	4	ปัจจัยเสี่ยง	และอยู่ใน

ระดับที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้	(Risk	Tolerance	:	RT)	จ�านวน	2	ปัจจัยเสี่ยง	และผลการด�าเนินงานต�่ากว่าระดับที่ยอมให้เบี่ยงเบน

ได้	 (ต�่ากว่า	RT)	จ�านวน	2	ปัจจัยเสี่ยง	ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ

บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและน�าไปบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ	2562

การควบคุมภายใน Internal Control 

	 การจัดวางระบบการควบคุมภายในของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ได้พิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวโยงกันตามแนวทาง	

COSO	ERM	การควบคุมภายใน	เป็นกระบวนการซึ่งได้รับการออกแบบไว้โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของหน่วยงาน	โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์	 (Strategic	Objective)	

กิจกรรมการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 (Operation	Objective)	 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัย

ส�าคัญ	 ต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน	 (Reporting	 Objective)	 หน่วยงานมีส่วนร่วม 

ในการประเมนิการควบคมุตนเองและมกีารปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง	(Compliance	Objective)	

ดังมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้	

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุมและการก�าหนดหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ (Internal Environment)	 การยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 ก�าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรโดยสภาพแวดล้อม 

ภายในองค์กรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร	 ดังน้ัน	 องค์กรมีการก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ	 

คณะท�างานฯ	 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร	 ในการก�ากับดูแลและการมีส่วนร่วมในการสอบทานความเพียงพอ 

ของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก	ดังนี้

	 	 ●	 คณะอนุท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ	

	 	 ●	 คณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

 	 	 ●	 คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

	 	 ●	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 ●	 ผู้ตรวจสอบภายใน	
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 2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)	การยาสบูแห่งประเทศไทย	ได้จดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งเป็นประจ�า

ทุกปี

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์	(Strategic	Objective)

กลยุทธ์	/	เป้ำประสงค์	(Strategy	/Goal)

2   ประเมินระดับความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 -	 เกณฑ์การประเมิน	L	I

4   ก�าหนดดัชนีชิ้วัดความเสี่ยง
	 -	 KRI
	 -	 RA
	 -	 RT

6   Risk	Matrix

8   Monitoring	&	Reporting
	 -	 KRI	Monitoring	รายเดือน
	 -	 ประเมิน	L	I	รายไตรมาส

1   ระบุปัจจัยเสี่ยง	ปี	2561	(Risk	Identification)
	 -	 ผลการประเมินความเสี่ยงปี	2561
	 -	 Risk	Inventory

3   ตัวเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	ปี	2561
	 -	 Strategic	Risk	:	S
	 -	 Operational	:	O
	 -	 Financial	:	F
	 -	 Compliance	:	C

5   ระดับความเสี่ยง
	 -	 ต้นปี
	 -	 คาดหวัง

7   Cause	Analysis	&	Risk	Response
	 -	 สาเหตุ
	 -	 น�้าหนัก
	 -	 ความรุนแรง
	 -	 มาตรการ
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 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)	การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีการด�าเนินการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในของตนเอง	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	 2544	ข้อ	5	จัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง	

โดยวเิคราะห์กระบวนการท�างานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน	ผ่านกระบวนการ	Workflow	การปฏิบตังิาน	และแบบประเมนิ

การควบคุมตนเอง	(CSA)	และวิเคราะห์กระบวนการที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ส�าคัญขององค์กร	/	เกณฑ์การประเมินผลองค์กร	/	

ข้อสังเกตต่าง	ๆ	 โดยมุ่งเน้นการทบทวนปรับปรุงกระบวนการและจุดควบคุมกระบวนการหลักของหน่วยงานต่าง	ๆ	และ/หรือ

กระบวนการประเมินการควบคุมตนเอง	 (CSA)	 และเพื่อให้ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้ตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)	 ก�าหนดให้มีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	

ได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันการ	 โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้	 ประเมินผล	

และการตอบสนองต่อความเสีย่ง	เพือ่ให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเส่ียงได้อย่างรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพ	มกีารส่ือสาร	

ข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง	 ระดับล่างข้ึนบน	 และในระดับเดียวกัน	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน	 เช่น	 ระบบสารสนเทศ	 

และการสื่อสารในการจัดการข้อร้องเรียน	เป็นต้น	

 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) ผู้บริหารและหน่วยงานภายในองค์กร	 ได้จัดให้มีการติดตามและ 

ประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 การติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน	แบ่งได้	2	ประเภทหลัก	คือ

	 	 ●	 การประเมินผลต่อเนื่อง	 (Ongoing	Monitoring)	 หรือการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง	 (Control	 Self	 

Assessment	:	CSA)	

	 	 	 1.	 ระดับส่วนงานย่อย	ท�าการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง	เป็นรายไตรมาส	โดยน�าข้อมูลมาสรุปผล	และ

จัดท�ารายงานของส่วนงาน	วิเคราะห์ความมีอยู่	ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	

และเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น	 พร้อมจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจ�าปีตามระเบยีบ	คตง.	พ.ศ.2544	น�าเสนอหวัหน้าส่วนงานย่อยรบัรองรายงาน	และน�าเสนอคณะอนทุ�างานด้านยทุธศาสตร์

และบริหารความเสี่ยง	ระดับกลุ่มภารกิจที่ก�ากับดูแลให้ความเห็นชอบ

	 	 	 2.	 ระดับกลุ่มภารกิจ	น�าผลสรุปการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง	 เป็นรายไตรมาส	จากระดับส่วนงาน	

ย่อยทีก่�ากบัดแูลมาวเิคราะห์	เปรยีบเทยีบผลสรุปการประเมนิความเสีย่งทีย่งัมอียู	่มาตรการปรบัปรงุ	การควบคมุ	ให้ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงแก้ไข	พร้อมจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ�าปี	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

พ.ศ.2544	น�าเสนอคณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	ให้ความเห็นชอบ

	 	 	 3.	 ระดบัองค์กร	น�าผลสรปุจากการประเมนิผลการควบคมุด้วยตนเอง	เป็นรายไตรมาส	ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ	

จากระดับกลุ่มภารกิจ	 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	 ให้ข้อเสนอแนะ	 ต่อรายงานผล 

การด�าเนินงาน	 พร้อมจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ�าปีตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 

พ.ศ.2544	 และน�าเสนอคณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเส่ียง	 ให้ความเห็นชอบ	 ก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	

	 	 ●	 การประเมินผลแบบรายครั้ง	 (Separate	 Evaluations)	 หรือการประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระ	 

(Independent	 Assessment	 :	 IA)	 ซึ่งประเมินโดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด�าเนินงาน	 เช่น	 การประเมินผล 

โดยผู้ตรวจสอบภายใน	หรือผู้ตรวจสอบภายนอก

 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand 59



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง	 ที่ให้ความส�าคัญต่อนโยบาย 

ของรัฐ	 บริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	 มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักและยึดม่ัน 

ในมาตรฐานทางจริยธรรม	 โดยไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่งแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้	 รวมทั้งหลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์หรือ

ส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยยึดหลักปฏิบัต ิ

ตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	

ลงวันที่	28	มิถุนายน	2561	และค�าสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย	ที่	170/2561	ลงวันที่	12	กรกฎาคม	2561	เรื่อง	มาตรการ

ป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	หรอืผลประโยชน์ทบัซ้อน	(Conflict	of	Interest)	ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	

โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องผลประโยชน์ซ่ึงมีในองค์กร	 หรือธุรกรรมใดๆ	ที่จะขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 2.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยความลับ	 อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การยาสูบ

แห่งประเทศไทย

	 3.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องไม่กระท�าการใดๆ	 โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยงานในต�าแหน่งหน้าที่ของตน	 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 4.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องไม่เอื้อประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับคู่สัญญา	 คู่แข่งขัน	 หรือกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	 

อันเป็นเหตุให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	เสียผลประโยชน์หรือเสียหาย

	 5.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค	 ไม่เรียกร้อง	 

หรือรับทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าหรือคู่ค้า

	 6.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก�าลังมีการพิจารณาหรือ

อนุมัติ	ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

	 7.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 หรือเกี่ยวโยงจะได้รับผลประโยชน์กับรายการที่ขอรับการอนุมัติหรือ

สนับสนุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ต้องแจ้งให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	ทราบถึงความสัมพันธ์	หรือการเกี่ยวโยงของตน

ในรายการดังกล่าว	และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน	รวมถึงไม่ใช้อ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

	 8.	 ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน	ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ	ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบ	โดยค�านึง

ถึงผลประโยชน์สูงสุดของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	

ข้อบังคับ	และหลักเกณฑ์	ฯลฯ	ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ได้อย่างครบครันถูกต้อง

	 9.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องปฏิบัติหน้าที่	 สอดส่อง	 ดูแล	 และจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 

ตลอดจนรายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น	 กรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย

	 นอกจากระเบียบและค�าสั่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทุกคนแล้ว	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 

มกีารจดัอบรมเพือ่ให้ความรูเ้พิม่เตมิ	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายให้พนกังานเข้ารบัการอบรมและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั	ตลอดจน 

หากพบว่าหน่วยงานใดมีการด�าเนินการที่อาจเข้าข่ายต้องห้ามตามระเบียบและค�าสั่งดังกล่าวข้างต้น	 จะได้ชี้แจงและ 

ท�าความเข้าใจกบัส่วนงานต่างๆ	เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางการก�ากบัดแูลองค์กรทีด่	ีและเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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โครงสร้างของคณะกรรมการ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 ในปีงบประมาณ	2561	โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	มีคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	ซึ่ง

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัเป็นผูแ้ต่งตัง้	โดยมผีูอ้�านวยการยาสบูเป็นกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ	ตามระเบยีบ

การบรหิารงานโรงงานยาสบู	พ.ศ.	2543	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบการบรหิารงานโรงงานยาสบู	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2557	ปรากฏ

ตามค�าสั่งกระทรวงการคลัง	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	13	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
วันสิ้นสุดการด�ารง

ต�าแหน่ง

พลโท สุรไกร  จัตุมาศ 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ

วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	1599/2557	 
ลงวันที่	19	พ.ย.	2557	 
วาระที่	2	ค�าสั่งฯ	ที่	1719/2560	 
ลงวันที่	20	พ.ย.	2560

วันที่	17	ก.ค.	2561	 
โดยมติ	ครม.

นายจุมพล  ริมสาคร 
(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง)	
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	884/2557	 
ลงวันที่	1	ก.ค.	2557	 
วาระที่	2	ค�าสั่งฯ	ที่	948/2560	 
ลงวันที่	3	ก.ค.	2560

วันที่	17	ก.ค.	2561	 
โดยมติ	ครม.

นายยุทธนา  หยิมการุณ 
(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง)	
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	884/2557	 
ลงวันที่	1	ก.ค.	2557	 
วาระที่	2	ค�าสั่งฯ	ที่	948/2560	 
ลงวันที่	3	ก.ค.	2560

วันที่	17	ก.ค.	2561	 
โดยมติ	ครม.

นายอัญญา  ขันธวิทย์ 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	1599/2557	
ลงวันที่	19	พ.ย.	2557	
วาระที่	2	ค�าสั่งฯ	ที่	1719/2560	
ลงวันที่	20	พ.ย.	2560

วันที่	17	ก.ค.	2561	
โดยมติ	ครม.

นายนฤดล  เปี่ยมพงศ์สุข 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	1599/2557	
ลงวันที่	19	พ.ย.	2557	
วาระที่	2	ค�าสั่งฯ	ที่	1719/2560
ลงวันที่	20	พ.ย.	2560

วันที่	17	ก.ค.	2561	
โดยมติ	ครม.

พันเอก อโณทัย  สุขแสงพนมรุ้ง 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	1371/2558	
ลงวันที่	8	ต.ค.	2558

วันที่	17	ก.ค.	2561	
โดยมติ	ครม.

นายณัฐวุฒิ  หนูไพโรจน์ กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	1593/2559	
ลงวันที่	24	พ.ย.	2559

วันที่	17	ก.ค.	2561	
โดยมติ	ครม.
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รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
วันสิ้นสุดการด�ารง

ต�าแหน่ง

นายนพดล  เภรีฤกษ์ กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	1593/2559	
ลงวันที่	24	พ.ย.	2559

วันที่	17	ก.ค.	2561	
โดยมติ	ครม.

นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	948/2560	
ลงวันที่	3	ก.ค.	2560

วันที่	17	ก.ค.	2561	
โดยมติ	ครม.

นายอ�านวย  ปรีมนวงศ์ 
(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง)	
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	884/2557	
ลงวันที่	1	ก.ค.	2557	
วาระที่	2	ค�าสั่งฯ	ที่	948/2560	
ลงวันที่	3	ก.ค.	2560

ลาออก	
ตั้งแต่วันที่	30	พ.ย.	2560

นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	844/2558	
ลงวันที่	1	ก.ค.	2558

ลาออก	
ตั้งแต่วันที่	1	ธ.ค.	2560

นายลักษณ์  วจนานวัช 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	643/2560	
ลงวันที่	22	พ.ค.	2560

ลาออก	
ตั้งแต่วันที่	15	พ.ย.	2560

พลตรี ทรงวิทย์  หนุนภักดี กรรมการอิสระ วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	948/2560	
ลงวันที่	3	ก.ค.	2560

ลาออก	
ตั้งแต่วันที่	2	เม.ย.	2561

นางสาวดาวน้อย  สุทธนิภิาพันธ์
(ผู้อ�านวยการยาสูบ)

กรรมการ	และเลขานุการ
คณะกรรมการ

วาระที่	1	ค�าสั่งฯ	ที่	884/2557	
ลงวันที่	1	ก.ค.	2557	
ค�าสั่งฯ	ที่	1097/2557	
ลงวันที่	18	ส.ค.	2557	
เรื่อง	แต่งตั้งผู้รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการยาสูบ	
ค�าสั่งฯ	ที่	1547/2558	ลงวันที่	3	พ.ย.	
2558	เรื่อง	แต่งตั้งผู้อ�านวยการยาสูบ

ลาออก	
ตั้งแต่วันที่	3	ก.ย.	2558

	 โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 ได้รับการยกฐานะเป็น	 “การยาสูบแห่งประเทศไทย”	 โดยพระราชบัญญัติการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 ตั้งแต่วันท่ี	 14	 พฤษภาคม	 2561	 เป็นต้นไป	 ซึ่งมีผลให้ประธานกรรมการและกรรมการ 

อ�านวยการโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	ตามระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ	พ.ศ.	2543	แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการ

บริหารงานโรงงานยาสูบ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2557	ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.	 2561	 ใช้บังคับ	 เป็นประธานกรรมการและกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะม ี

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	พร้อมทั้งมีผลให้นางสาวดาวน้อย	 สุทธินิภาพันธ์	 ผู้อ�านวยการยาสูบ	 เป็นผู้ว่าการ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย	และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารยาสบูแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	มาตรา	13	บญัญตัใิห้คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ประธานกรรมการ

และกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคนในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	ดังนั้น	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	13	แห่ง

พระราชบัญญัติดังกล่าว	 และมาตรา	 12/1	 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
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พ.ศ.	 2518	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับท่ี	 6)	 

พ.ศ.	 2550	 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันท่ี	 17	 กรกฎาคม	 2561	 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น 

ในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 รวม	 9	 คน	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี 

มมีตเิป็นต้นไป	ปรากฏตามประกาศส�านกันายกรฐัมนตร	ีเรือ่ง	แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการยาสบู

แห่งประเทศไทย	 ลงวันท่ี	 25	 กรกฎาคม	 2561	 ทั้งนี้	 นางสาวดาวน้อย	 สุทธินิภาพันธ์	 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 

เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	ดังนี้	

รายชื่อ ต�าแหน่ง

นายระเฑียร  ศรีมงคล กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์สุดา  วิศรุตพิชญ์ กรรมการอิสระ

นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล 

(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ

พลต�ารวจเอก รชต  เย็นทรวง กรรมการอิสระ

นายณัฐวุฒิ  หนูไพโรจน์ กรรมการอิสระ

นายอัญญา  ขันธวิทย์ 

(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ

นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร 

(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ

นายลวรณ  แสงสนิท 

(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง)	(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นายยุทธนา  หยิมการุณ 

(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง)	(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ 

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

	 ตามหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ	ก�าหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิควรประกอบด้วยกรรมการ

ที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	โดยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย	1	คน	ควร

แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น	 และในคราวประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

โรงงานยาสูบ	 ครั้งที่	 5	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 ที่ประชุมเห็นชอบค�าจ�ากัดความของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ 

อ�านวยการฯ	 โดยให้กรรมการอิสระ	 หมายถึง	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา	 หรือจากภาคเอกชน	 หรือกรรมการซึ่งเป็น 

ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐวิสาหกิจ	 คือไม่มีต�าแหน่งในรัฐวิสาหกิจหรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (หมายถึง	 ไม่สังกัดกระทรวง 

การคลัง)
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	 ในปีงบประมาณ	 2561	 คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 จึงประกอบด้วยกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง	จ�านวน	3	คน	และกรรมการอิสระ	จ�านวน	10	คน	โดยในจ�านวนนี้เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น	จ�านวน	6	คน	ต่อมาโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	ได้รับการยกฐานะเป็น 

การยาสบูแห่งประเทศไทย	และคณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่17	กรกฎาคม	2561	แต่งตัง้คณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย	

จ�านวน	 9	 คน	 ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	 จ�านวน	 2	 คน	 และกรรมการอิสระ	 จ�านวน	 7	 คน	 โดย 

ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น	จ�านวน	3	คน

	 โครงสร้างของคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	และคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที	่ตลอดจนมอีงค์ประกอบของความรู	้ความสามารถ	เพือ่สนบัสนนุให้การปฏิบัติ

หน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส	เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	และหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

บทบาทของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 โรงงานยาสบูได้ยกฐานะเป็นนติบิคุคล	ในนามการยาสบูแห่งประเทศไทย	โดยพระราชบญัญตักิารยาสบูแห่งประเทศไทย	

มีผลตั้งแต่วันที่	 14	 พฤษภาคม	 2561	 และตามบทเฉพาะกาล	 มาตรา	 40	 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 

พ.ศ.	 2561	 ให้ประธานกรรมการและกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 ตามระเบียบการบริหารงาน

โรงงานยาสูบ	พ.ศ.	2543	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2557	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	เป็นประธานกรรมการและกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้	

และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้	

	 ต่อมา	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี	 17	 กรกฎาคม	 2561	 แต่งตั้งคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ซึ่งเป็น 

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ	 ยสท.	 คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 (เดิม)	 และคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยได้มีแนวทางการท�างานท่ีสอดประสานกัน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ	 ตามอ�านาจหน้าที ่

ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ	พ.ศ.	2543	มาตรา	8	และตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.	2561	มาตรา	17	

	 ในปีงบประมาณ	2561	คณะกรรมการ	ยสท.	มีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	ยสท.	อย่างสม�่าเสมอเพื่อพิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของ	ยสท.	ที่อยู่ใน

อ�านาจของคณะกรรมการ	รวมทั้งรับทราบรายงานการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ปัญหาอุปสรรค	โดยให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง

แก้ไขที่เป็นประโยชน์	 นอกจากน้ี	 ยังร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	 คณะต่าง	 ๆ	 มีหน้าที่พิจารณากล่ันกรอง 

การด�าเนินงานเรื่องต่าง	ๆ	ก่อนน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ	ยสท.	

	 	 โดยในปีงบประมาณ	2561	ได้มีการพิจารณาในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ●	 	พิจารณาสถานการณ์การค้าบุหรี่หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 และ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงงานยาสูบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เช่น	คู่ค้า	และเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบ	

	 	 ●	 	พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ	2560	-	2564

	 	 ●	 	พิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมการเป็นนิติบุคคลของโรงงานยาสูบ

	 	 ●	 	พิจารณาแนวทางการด�าเนินธุรกิจใหม่เมื่อเป็นนิติบุคคล

	 	 ●	 	พิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของ	ยสท.	และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

	 	 ●	 	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ	ร่างระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

เมื่อยกฐานะเป็นนิติบุคคล

	 	 ●	 	พิจารณาปรับโครงสร้างอัตราก�าลังพนักงาน	เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

	 	 ●	 	พิจารณาอนุมัติผลิตและทดลองจ�าหน่ายยาเส้นไม่ปรุง	เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค
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	 	 ●	 	พิจารณาปรับประมาณการจ�าหน่ายบุหรี่ของ	ยสท.	ปีงบประมาณ	2561	–	2565

	 	 ●	 	พิจารณาเห็นชอบแผนการเงิน	ปีงบประมาณ	2561

	 	 ●	 	พิจารณาให้ความเห็นชอบตราสัญลักษณ์	(LOGO)	ยสท.

	 2.	 ก�ากบัดแูลการซือ้และจ้างเหมา	งานจดัหา	ตดิตัง้	ทดสอบระบบ	เครือ่งจกัรด้านกระบวนการผลิตบหุรีแ่ละเครือ่งจกัร

ด้านโรงพิมพ์	ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม	โปร่งใส	และส�าเร็จตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

	 3.	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวมของ	ยสท.	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่

ในระดับมาตรฐาน	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 การควบคุมต้นทุนการผลิต	 การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าอื่น	 ๆ	 การปรับปรุง

ระเบียบต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับการท�าธุรกิจในปัจจุบัน	 การบริหารสินค้าคงคลัง	 และปริมาณคงคลังใบยา	 และการด�าเนินการ 

เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดบุหรี่ของ	ยสท.	ให้เพิ่มมากขึ้น	เป็นต้น

	 4.	 พิจารณาแนวทางแก้ไขและตัดสินปัญหาส�าคัญ	 โดยค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กรทั้งระยะสั้น	 ระยะยาว	 และ 

ผลกระทบต่อประเทศชาติโดยรวม	 รวมท้ังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เช่น	 การพิจารณาปรับลดปริมาณการรับซื้อใบยาในประเทศ 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกร	 ผู้เพาะปลูกใบยาสูบที่ได้รับผลกระทบ 

จากการปรับลดปริมาณรับซื้อใบยาฯ	 และการเสนอประเด็นปัญหาและผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตไปยังรัฐบาล

เพื่อทราบและพิจารณา	เป็นต้น

	 5.	 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/การด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของ	ยสท.	เช่น	การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานยาสูบในส่วนภูมิภาค	

และร่วมพิธีเปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	 เป็นปฐมฤกษ์	ณ	 โรงงานผลิตยาสูบ	 6	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2561
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น ๆ 
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร/อ�ำนำจหน้ำที่

คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ�านาจหน้าที่

	 (1)	 จัดท�ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย	โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	และมีการ

สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าว	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 (2)	 สอบทานการจัดท�าหรือการทบทวนกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยให้ 

ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	เพื่ออนุมัติ

	 (3)	 พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ประจ�าปีงบประมาณถัดไปก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	เพื่อทราบ

	 (4)	 สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิล	ของกระบวนการควบคมุภายใน	กระบวนการก�ากบัดแูลทีด่แีละกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (5)	 สอบทานให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีรายงานทางการเงิน	อย่างถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ

	 (6)	 สอบทานการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ให้ถูกต้องตาม	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	

มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ	หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ	การด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (7)	 สอบทานให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	 และพิจารณาความเป็นอิสระของ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 (8)	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต 

ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (9)	 การแต่งตั้ง	โยกย้าย	ถอดถอน	เลื่อนขั้น	เลื่อนต�าแหน่ง	และประเมินผลงาน	ประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ

	 	 ●	 	ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบ	ให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาร่วมกับ

ผู้บริหารสูงสุดก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	เพื่อพิจารณา

	 	 ●	 	ต�าแหน่งพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน	 อยู่ภายใต้การด�าเนินการของผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	

โดยการหารือกับผู้บริหารสูงสุดก่อน	และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาและด�าเนินการตาม

ขั้นตอน

	 (10)	 ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	 และอาจเสนอแนะ	 ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด 

ที่เห็นว่าจ�าเป็น	รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (11)	 รายงานผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย	 อย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครั้ง	 ภายในหกสิบวัน	 นับแต่วันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส	 ยกเว้นรายงานผลการ 

ด�าเนินงานในไตรมาสท่ีสี่	 ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง	 

เพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (12)	 ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ	 อย่างน้อยปีงบประมาณ 

ละหนึ่งครั้ง	 รวมทั้งรายงานผลการประเมิน	 ปัญหาและอุปสรรค	 ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย	ทราบ
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	 (13)	 เปิดเผยรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	และค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีในรายงาน

ประจ�าปีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (14)	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	มอบหมาย

	 (15)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ	 (1)-(14)	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	โดยตรง

	 (16)	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ	 จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง	 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพือ่พจิารณาให้มกีารด�าเนนิการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทยได้	 ทั้งนี้การด�าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
อ�านาจหน้าที่

	 (1)	 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินการของรัฐวิสาหกิจ	ตลอดจนส่งเสริมและ

พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

	 (2)	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

	 (3)	 พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และรัฐวิสาหกิจนั้น

	 (4)	 ปรกึษาหารอืเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องทกุข์ของลกูจ้างหรอืสหภาพแรงงาน	รวมถงึการร้องทุกข์ทีเ่กีย่วกบัการลงโทษ

ทางวินัย

	 (5)	 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการบริหาร
อ�านาจหน้าที่

	 (1)	 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ	แผนการตลาด	แผนงานนโยบาย	และแผนงบประมาณประจ�าปี

	 (2)	 พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบในเรื่องการด�าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหาร 

เห็นว่าจ�าเป็นหรือสมควรได้รับการพิจารณาเป็นการเร่งด่วนหรือป้องกัน	 และ/หรือ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	 ซ่ึงหาก 

ไม่ด�าเนนิการแล้วอาจจะเกดิความเสยีหายแก่การยาสูบแห่งประเทศไทย	แล้วรายงานให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ทราบโดยเร็ว

	 (3)	 ติดตามความคืบหน้าของงานที่มีความส�าคัญตามที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย

	 (4)	 ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการใด	ๆ	ได้ตามที่จ�าเป็นและเห็นสมควร

	 (5)	 ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
อ�านาจหน้าที่

	 (1)	 พิจารณาแผนการด�าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ�าปี	 และแผนการด�าเนินงานระยะยาวหรือแผนยุทธศาสตร์	 

รวมถึงการทบทวนแผนงานดงักล่าวอย่างน้อยเป็นประจ�าทกุปีหรอืเม่ือจ�าเป็น	ก่อนเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (2)	 ก�ากับ/ดูแลงานในส่วนของการประเมินผลการด�าเนินงาน/หรืออื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

	 (3)	 ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของการยาสบูแห่งประเทศไทย	เพือ่ลดโอกาสหรอืผลกระทบ

ที่เกิดจากความผิดพลาดในการด�าเนินงาน	 หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ	 เช่น	 ความเส่ียงด้านการเงิน	 
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ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	 ความเสี่ยงในธุรกิจ	 ความเส่ียงในด้านสารสนเทศ	 ความเส่ียงในการด�าเนินการที่ส�าคัญ	 ๆ	 ฯลฯ	 

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถสร้างมูลค่าให้การยาสูบแห่งประเทศไทยให้สูงขึ้น

	 (4)	 พิจารณารายงานประเมินผลความเสี่ยง	 (Risk	Management	 Report)	 ของหน่วยงานบริหารความเส่ียงของ 

การยาสบูแห่งประเทศไทยทีจ่ดัตัง้ขึน้	และให้ความเห็นในเชงินโยบายและข้อเสนอแนะ	เพือ่ป้องกนัความเส่ียงและความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้น

	 (5)	 พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง	 เพื่อให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 

มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี	 และเป็นไปตามแนวทางในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย

	 (6)	 พิจารณากลั่นกรองพร้อมให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์	 และ/หรือการบริหารความเส่ียง	 

ตามท่ีประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	หรือคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย	 และ/หรือตามที่ 

จะมีการน�าเสนอต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการป้องกันและปราบปรามใบยา ยาเส้น และยาสูบ  
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
อ�านาจหน้าที่

	 (1)	 ก�าหนดนโยบายและวิธีการเพื่อป้องกัน	แก้ไขและปราบปรามปัญหาใบยา	ยาเส้น	และยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมาย

	 (2)	 ก�ากับ/ดูแลการป้องกันและปราบปรามปัญหาใบยา	ยาเส้น	และยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนปฏิบัติงานที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยก�าหนดและให้ความเห็นชอบ

	 (3)	 ก�าหนดหรอืปรบัปรุงโครงสร้าง	อ�านาจหน้าทีข่องส�านกัป้องกนับหุรีผ่ดิกฎหมาย	คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/

คณะท�างานชุดต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังแต่งตั้งหรือปรับปรุง	 หรือยกเลิกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน 

ชดุต่าง	ๆ 	เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้การด�าเนนิงานป้องกันและปราบปรามปัญหาใบยา	ยาเส้น	และยาสูบทีม่ชิอบด้วยกฎหมาย

เป็นไปตามวัตถุประสงค์	มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

	 (4)	 ก�ากับดูแลกระบวนการผลิตใบยาของผู ้เพาะปลูกยาสูบ	 และกระบวนการจัดซื้อใบยาในประเทศให้เป็นไป 

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

	 (5)	 พจิารณาให้ความเหน็ในเรือ่งทีต้่องเสนอคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย	เพือ่ให้ความเหน็ชอบหรอือนมุตัิ

	 (6)	 รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อทราบและพิจารณา

	 (7)	 ปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีป่ระธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	หรอื	คณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
อ�านาจหน้าที่

	 (1)	 ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการปรบัปรงุ	แก้ไขระเบยีบต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสม	สอดคล้องกบัการยกฐานะองค์กรเป็นนติบิคุคล

ในนามการยาสูบแห่งประเทศไทย	และเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 (2)	 พิจารณากลั่นกรองปัญหาตามค�าอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน	 หรือเรื่องที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

มอบหมาย	ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย	หรือระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ

มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (3)	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุท�างานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

	 (4)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีต้องเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

หรืออนุมัติ
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	 (5)	 รายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 (6)	 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีป่ระธานกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย	หรอืคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 
ส�าหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
อ�านาจหน้าที่

	 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ	ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	ส�าหรับรอบการประเมินครั้งที่	1	

ปีงบประมาณ	2561	(วันที่	1	ตุลาคม	2560	–	31	มีนาคม	2561)	และรายงานผลการประเมินฯ	ต่อคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ
อ�านาจหน้าที่

	 	 (1)	 พิจารณากลั่นกรองแผนบริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ	 ฉบับหลังจากยกฐานะเป็นนิติบุคคล	

พร้อมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์	 ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ส�าหรับรอบการประเมินครั้งที่	 2	 ปีงบประมาณ	 2561	 

(วันที่	1	เมษายน	–	30	กันยายน	2561)	และน�าเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 	 (2)	 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ว่าการ	 และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ	 ต่อ 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ภายใต้ข้อตกลงที่ท�าไว้กับคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบและตามเงื่อนไข 

สัญญาจ้างผู้บริหาร

	 	 (3)	 พิจารณาอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของผู้ว่าการตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา

อัตราค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปีของผู ้ว่าการ	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ

	 	 (4)	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

	 	 (5)	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย

หมายเหตุ	 	การแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/คณะท�างานอืน่	ๆ 	ทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสบู	

กระทรวงการคลัง

	 	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของโรงงานยาสูบ

	 	 3.	 คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงของโรงงานยาสูบ

	 	 4.	 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการขายและการตลาดของโรงงานยาสูบ

	 	 5.	 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการป้องกันและปราบปรามใบยา	ยาเส้น	และยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมาย

	 	 6.	 คณะอนุกรรมการเพื่อก�ากับดูแลงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของโรงงานยาสูบ

	 	 7.	 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการยาสูบ

	 	 8.	 	คณะอนุกรรมการบริหารกลั่นกรองการลงทุน	 การย้ายโรงงาน	 การวิจัย	 การพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน	

และการด�าเนินงานเรื่องอื่นๆ	

	 	 9.	 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	งบประมาณ	และการบริหารงานบุคคล
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 รายชื่อกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ / คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

พลโท	สุรไกร	

	จัตุมาศ

นายอ�านวย	

	ปรีมนวงศ์

นายจุมพล	

	ริมสาคร

นายยุทธนา

	หยิมการุณ

นายปัญญา	

	ฉายะจินดาวงศ์

นายอัญญา	

	ขันธวิทย์

นายนฤดล	

	เปี่ยมพงศ์สุข

พันเอก	อโณทัย	

	สุขแสงพนมรุ้ง

นายณัฐวุฒิ	

	หนูไพโรจน์

นายนพดล	

	เภรีฤกษ์

นางสาวพรรณิภา 

	อภิชาตบุตร

พลตรี	ทรงวิทย์	

	หนุนภักดี

นายลักษณ์	

	วจนานวัช

นายระเฑียร	

	ศรีมงคล

รศ.สุดา	

	วิศรุตพิชญ์

นายวีรศักดิ์	

	โฆสิตไพศาล

พล.ต.อ.	รชต	

	เย็นทรวง

นายลวรณ	

	แสงสนิท

ผู้ว่าการ	ยสท.

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
โรงงานยาสูบ	(ต.ค.	60	-	17	ก.ค.	61)

16/16 3/3 14/16 16/16 2/3 16/16 13/16 16/16 13/16 14/16 16/16 5/10 2/2 - - - - - 16/16

การประชุมคณะกรรมการการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย	(18	ก.ค.	-	30	ก.ย.	61)

- - - 6/6 - 6/6 - - 2/6 - 3/6 - - 6/6 4/6 5/6 4/6 4/6 6/6

การประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย

1/1 - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 - - - - - -

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการฯ มีค�าสั่งแต่งตั้งในปีงบฯ 2561 

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ - - - - - 12/12 - - - 8/9 12/12 - - - - - 3/3 - -

	 2.	 	คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ
โรงงานยาสูบ	/	คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

- - - - - - 1/1 - - - - 5/5 - - - - 1/1 - -

	 3.	 	คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยงของโรงงานยาสูบ	
/	คณะอนุกรรมการก�ากับด้าน
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

- - - - - 12/12 11/11 2/2 1/1 10/11 10/12 - - - - 1/1 - - 10/12

	 4.	 	คณะอนุกรรมการบริหารกลั่นกรอง 
การลงทุน	การย้ายโรงงาน	การวิจัย	 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	และ 
การด�าเนินงานเรื่องอื่น	ๆ	

- 2/2 7/10 9/10 - - - 10/10 4/10 - - - 2/2 - - - - - 8/10

	 5.	 	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	 
งบประมาณ	และการบริหารงานบุคคล

- 1/1 10/10 3/9 1/1 - - 10/10 6/9 - - - 1/1 - - - - - 5/10

	 6.	 	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานด้านการขายและการตลาด

- - 9/9 9/9 2/2 - 7/9 - - - - - - - - - - - 8/9

	 7.	 	คณะอนุกรรมการเพื่อก�ากับดูแลงาน 
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

- - - - - - 6/7 7/7 5/7 - - - 0/0 - - - - - 5/7

รำยละเอียดกำรประชุมของ	คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2561
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 รายชื่อกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ / คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

พลโท	สุรไกร	

	จัตุมาศ

นายอ�านวย	

	ปรีมนวงศ์

นายจุมพล	

	ริมสาคร

นายยุทธนา

	หยิมการุณ

นายปัญญา	

	ฉายะจินดาวงศ์

นายอัญญา	

	ขันธวิทย์

นายนฤดล	

	เปี่ยมพงศ์สุข

พันเอก	อโณทัย	

	สุขแสงพนมรุ้ง

นายณัฐวุฒิ	

	หนูไพโรจน์

นายนพดล	

	เภรีฤกษ์

นางสาวพรรณิภา 

	อภิชาตบุตร

พลตรี	ทรงวิทย์	

	หนุนภักดี

นายลักษณ์	

	วจนานวัช

นายระเฑียร	

	ศรีมงคล

รศ.สุดา	

	วิศรุตพิชญ์

นายวีรศักดิ์	

	โฆสิตไพศาล

พล.ต.อ.	รชต	

	เย็นทรวง

นายลวรณ	

	แสงสนิท

ผู้ว่าการ	ยสท.

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
โรงงานยาสูบ	(ต.ค.	60	-	17	ก.ค.	61)

16/16 3/3 14/16 16/16 2/3 16/16 13/16 16/16 13/16 14/16 16/16 5/10 2/2 - - - - - 16/16

การประชุมคณะกรรมการการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย	(18	ก.ค.	-	30	ก.ย.	61)

- - - 6/6 - 6/6 - - 2/6 - 3/6 - - 6/6 4/6 5/6 4/6 4/6 6/6

การประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย

1/1 - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 - - - - - -

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการฯ มีค�าสั่งแต่งตั้งในปีงบฯ 2561 

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ - - - - - 12/12 - - - 8/9 12/12 - - - - - 3/3 - -

	 2.	 	คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ
โรงงานยาสูบ	/	คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

- - - - - - 1/1 - - - - 5/5 - - - - 1/1 - -

	 3.	 	คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยงของโรงงานยาสูบ	
/	คณะอนุกรรมการก�ากับด้าน
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

- - - - - 12/12 11/11 2/2 1/1 10/11 10/12 - - - - 1/1 - - 10/12

	 4.	 	คณะอนุกรรมการบริหารกลั่นกรอง 
การลงทุน	การย้ายโรงงาน	การวิจัย	 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	และ 
การด�าเนินงานเรื่องอื่น	ๆ	

- 2/2 7/10 9/10 - - - 10/10 4/10 - - - 2/2 - - - - - 8/10

	 5.	 	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	 
งบประมาณ	และการบริหารงานบุคคล

- 1/1 10/10 3/9 1/1 - - 10/10 6/9 - - - 1/1 - - - - - 5/10

	 6.	 	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานด้านการขายและการตลาด

- - 9/9 9/9 2/2 - 7/9 - - - - - - - - - - - 8/9

	 7.	 	คณะอนุกรรมการเพื่อก�ากับดูแลงาน 
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

- - - - - - 6/7 7/7 5/7 - - - 0/0 - - - - - 5/7
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หมายเหตุ
	 1.	 นายลักษณ์	วจนานวัช	ลาออกจากการเป็นกรรมการอ�านวยการฯ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	พฤศจิกายน	2560
	 2.	 นายอ�านวย	ปรีมนวงศ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการอ�านวยการฯ	มีผลตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2560
	 3.	 นายปัญญา	ฉายะจินดาวงศ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการอ�านวยการฯ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2560
	 4.	 พลตรี	ทรงวิทย์	หนุนภักดี	ลาออกจากการเป็นกรรมการอ�านวยการฯ	มีผลตั้งแต่วันที่	2	เมษายน	2561
	 5.	 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ล�าดับที่	10-12	มีค�าสั่งแต่งตั้งในช่วงปลายปีงบฯ	2561	จึงยังไม่มีการประชุม

รำยละเอียดกำรประชุมของ	คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2561 (ต่อ)

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 รายชื่อกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ / คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

พลโท	สุรไกร	

	จัตุมาศ

นายอ�านวย	

	ปรีมนวงศ์

นายจุมพล	

	ริมสาคร

นายยุทธนา

	หยิมการุณ

นายปัญญา	

	ฉายะจินดาวงศ์

นายอัญญา	

	ขันธวิทย์

นายนฤดล	

	เปี่ยมพงศ์สุข

พันเอก	อโณทัย	

	สุขแสงพนมรุ้ง

นายณัฐวุฒิ	

	หนูไพโรจน์

นายนพดล	

	เภรีฤกษ์

นางสาวพรรณิภา 

	อภิชาตบุตร

พลตรี	ทรงวิทย์	

	หนุนภักดี

นายลักษณ์	

	วจนานวัช

นายระเฑียร	

	ศรีมงคล

รศ.สุดา	

	วิศรุตพิชญ์

นายวีรศักดิ์	

	โฆสิตไพศาล

พล.ต.อ.	รชต	

	เย็นทรวง

นายลวรณ	

	แสงสนิท

ผู้ว่าการ	ยสท.

	 8.	 	คณะอนุกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้ว่าการ

- - - - - - 3/3 3/3 3/3 - - - - - - - - - -

	 9.	 	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการป้องกัน
และปราบปรามใบยา	ยาเส้น	และยาสูบ
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

- - 7/9 11/11 1/2 - - 1/2 - - - 3/6 - - - - 1/2 - 4/11

	 10.	 คณะกรรมการบริหาร - - - - - - - - 0/0 - - - - 0/0 - - - 0/0 0/0

	 11.	 	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	 
(คณะฯ	ตั้งใหม่	โดยยกเลิกคณะฯ	เดิม)

- - - - - - - - - - - - - - 0/0 - - 0/0 0/0

	 12.	 	คณะอนุกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้ว่าการ	ส�าหรับรอบ
การประเมินครั้งที่	1	ปีงบประมาณ	
2561

- - - 0/0 - 0/0 - - 0/0 - 0/0 - - - - - - - -
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 รายชื่อกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ / คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

พลโท	สุรไกร	

	จัตุมาศ

นายอ�านวย	

	ปรีมนวงศ์

นายจุมพล	

	ริมสาคร

นายยุทธนา

	หยิมการุณ

นายปัญญา	

	ฉายะจินดาวงศ์

นายอัญญา	

	ขันธวิทย์

นายนฤดล	

	เปี่ยมพงศ์สุข

พันเอก	อโณทัย	

	สุขแสงพนมรุ้ง

นายณัฐวุฒิ	

	หนูไพโรจน์

นายนพดล	

	เภรีฤกษ์

นางสาวพรรณิภา 

	อภิชาตบุตร

พลตรี	ทรงวิทย์	

	หนุนภักดี

นายลักษณ์	

	วจนานวัช

นายระเฑียร	

	ศรีมงคล

รศ.สุดา	

	วิศรุตพิชญ์

นายวีรศักดิ์	

	โฆสิตไพศาล

พล.ต.อ.	รชต	

	เย็นทรวง

นายลวรณ	

	แสงสนิท

ผู้ว่าการ	ยสท.

	 8.	 	คณะอนุกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้ว่าการ

- - - - - - 3/3 3/3 3/3 - - - - - - - - - -

	 9.	 	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการป้องกัน
และปราบปรามใบยา	ยาเส้น	และยาสูบ
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

- - 7/9 11/11 1/2 - - 1/2 - - - 3/6 - - - - 1/2 - 4/11

	 10.	 คณะกรรมการบริหาร - - - - - - - - 0/0 - - - - 0/0 - - - 0/0 0/0

	 11.	 	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	 
(คณะฯ	ตั้งใหม่	โดยยกเลิกคณะฯ	เดิม)

- - - - - - - - - - - - - - 0/0 - - 0/0 0/0

	 12.	 	คณะอนุกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้ว่าการ	ส�าหรับรอบ
การประเมินครั้งที่	1	ปีงบประมาณ	
2561

- - - 0/0 - 0/0 - - 0/0 - 0/0 - - - - - - - -
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ประจ�าปีงบประมาณ

2561 2560 2559

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์

1.	 ค่าตอบแทนรายเดือน 5,039,628.00 4,581,480.00 3,815,000.00

2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ�านวยการ 120,000.00 120,000.00 109,000.00

3.	 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 120,000.00 120,000.00 110,000.00

4.	 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ 210,000.00 240,000.00 220,000.00

5.	 โบนัสกรรมการฯ 210,000.00 191,333.33 152,166.66

6.	 ค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี 1,963,491.43 1,635,000.00 -

   รวม 7,663,119.43 6,887,813.33 4,406,166.66

สรุปค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
ปีงบประมำณ	2559	-	2561
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ค่าตอบแทนฯ / ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอ�านวยการฯ / 
ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ	ประจ�ำปี	2561
และโบนัสของคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรฯ	ประจ�ำปี	2560

รายชื่อ ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการฯ

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการฯ

ค่าเบี้ยประชุม 
คณะ 

อนุกรรมการฯ

โบนัส 
ปี 2560

รวมเป็นเงิน  
ทั้งสิ้น

นายระเฑียร		ศรีมงคล 49,677.40 	- 37,500.00 	- 	- 87,177.40	

รศ.	สุดา		วิศรุตพิชญ์ 24,838.70 	- 30,000.00 	- 	- 54,838.70	

นายวีรศักดิ์		โฆสิตไพศาล 24,838.70 	- 30,000.00 11,250.00 	- 66,088.70	

พล.ต.อ.	รชต		เย็นทรวง 	- 22,580.64 30,000.00 36,250.00 	- 113,669.34	

นายลวรณ		แสงสนิท 24,838.70 	- 30,000.00 	- 	- 54,838.70	

นายยุทธนา		หยิมการุณ 120,000.00 	- 120,000.00 263,750.00 208,870.97 712,620.97	

นายอัญญา		ขันธวิทย์ 119,666.57 147,177.52 120,000.00 137,500.00 210,000.00 734,344.09	

นายณัฐวุฒิ		หนูไพโรจน์ 120,000.00 	- 100,000.00 172,500.00 179,083.33 571,583.33	

นางสาวพรรณิภา		อภิชาตบุตร 120,000.00 117,741.92 120,000.00 100,000.00 51,370.97 509,112.89	

พล.ท.	สุรไกร		จัตุมาศ 189,655.99 	- 125,000.00 	- 262,500.00 577,155.99	

นายอ�านวย		ปรีมนวงศ์ 19,666.57 	- 20,000.00 35,000.00 208,870.97 283,537.54	

นายจุมพล		ริมสาคร 95,161.28 	- 100,000.00 245,000.00 208,870.97 649,032.25	

นายนฤดล		เปี่ยมพงศ์สุข 94,827.85 	- 90,000.00 196,250.00 210,000.00 591,077.85	

นายปัญญา		ฉายะจินดาวงศ์ 20,000.00 	- 20,000.00 42,500.00 210,000.00 292,500.00	

พ.อ.	อโณทัย		สุขแสงพนมรุ้ง 95,161.28 	- 100,000.00 222,500.00 210,000.00 627,661.28	

นายนพดล		เภรีฤกษ์ 95,161.28 95,161.28 100,000.00 112,500.00 179,083.33 581,905.89	

นายลักษณ์		วจนานวัช 14,666.62 	- 20,000.00 31,250.00 75,645.17 141,561.79	

พลตรี	ทรงวิทย์		หนุนภักดี 60,333.33 	- 20,000.00 100,000.00 25,685.49 206,018.82	

นายบุญชัย		พิทักษ์ด�ารงกิจ - 	- 	- 	- 157,500.00 157,500.00	

นายชาติพงษ์		จีระพันธุ - 	- 	- 	- 107,916.67 107,916.67	

พล.ท.กู้เกียรติ		ศรีนาคา - 	- 	- 	- 157,500.00 157,500.00	

นายอัชพร		จารุจินดา - 	- 	- 	- 1,693.55 1,693.55	

นางสาวดาวน้อย		สุทธินิภาพันธ์ 120,000.00 120,000.00 210,000.00 210,000.00 660,000.00	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,433,332.97 382,661.36 1,332,500.00  1,916,250.00 2,874,591.42 7,939,335.75 
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รางวัล ที่ได้รับ

 รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่น สาขาบริหารจัดการ

องค์กรรัฐวิสาหกิจ” จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขามูลนิธ ิ

พระดาบส ประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  

“นักบริหารดีเด่นแห่งปี Executive of the year 2018” ในโครงการหนึ่งล้านกล้า 

ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้ก�าลังใจ บุคคลและองค์กร

ท่ีมีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ 

ประเทศชาติ ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

 นายมนตรี กิตติชาติสกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหาและรักษา 

พัสดุ และนางรัตนา อุเทนสุต หัวหน้ากองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่  

ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”  

และประกาศเกียรติคุณ ผู ้บริหารด้านพัสดุดีเด่น และผู ้ปฏิบัติงาน 

ด้านการพัสดุดีเด่น ในฐานะท่ีมีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถ 

ตรวจสอบได้ โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่  

อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ 

 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับมอบ 

เข็มพระจอมเกล้าเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีศาสนา” ในโครงการเชิดชู 

คนดีศรีแผ่นดินประจ�าปี 2560 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยเป็นผู ้บริหารที่ใช้หลักธรรมะและสมาธิมาเป็นพ้ืนฐาน 

และแนวทางในการท�างานได้เป็นอย่างดี จนสามารถน�าพาองค์กรไปสู่ความเป็นรัฐวิสาหกิจ 

ที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศชาติ

 รางวัล “ต้นแบบ” บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี สาขาผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิจิตตโสภณภาวนา ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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	 ITA	 คือระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 &	 Transpar-

ency	Assessment	:	ITA	)	มีกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	5	ดัชนี	ดังนี้

 1.  ดชันคีวามโปร่งใส (Transparency Index)	หมายถงึ	การปฏิบตัริาชการตามภารกจิของหน่วยงานทีม่คีวามโปร่งใส	

มีธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	ด้วยความเปน็ธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงานโดยประเมนิจากความคิด

เห็นของผู้มีส่วนได้เสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์

 2.  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)	 หมายถึงการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ 

มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยค�านึงถึงความส�าเร็จของงาน

 3.  ดชันคีวามปลอดจากการทจุรติในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)	หมายถงึพฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่

ของรฐัทีม่กีารด�าเนนิการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส	ไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบ

บริการ

 4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)	หมายถึง	 การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ

หน่วยงานภาครัฐที่ยึดหลักคุณธรรม	 จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม	 จรรยาวิชาชีพและมีระบบการต่อต้าน 

การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

 5.  ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)	หมายถึง	ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน

ที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม	

ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของการยาสบูแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2559-2561

ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ด้านความโปร่งใส 91.98 97.99 83.53

ด้านความพร้อมรับผิด 87.96 74.35 78.40

ด้านความปลอดจากการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน

89.78 93.25 98.20

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 86.37 94.70 77.90

คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 87.29 92.27 69.77

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานในภาพรวม

89.03 91.14 82.46

การจัดล�าดับการยาสูบแห่งประเทศไทย

ได้ล�าดับที่

24	จาก	54	

รัฐวิสาหกิจ

13	จาก	54	

รัฐวิสาหกิจ

67	จาก	140	

หน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ	(Integrity	&	Transparency	Assessment	:	ITA	)
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F i n a n c i a l   S t a t e m e n t

งบการเงิน





รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสบู	กระทรวงการคลงั	มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของโรงงานยาสบู	กระทรวง

การคลัง	ปีงบประมาณ	2561	ประกอบด้วย	กรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	ดังนี้	

	 นายอัญญา		ขันธวิทย์	 เป็น	ประธานกรรมการ

	 นายนพดล		เภรีฤกษ์		 เป็น	กรรมการ

	 นางสาวพรรณิภา		อภิชาตบุตร	 เป็น	กรรมการ

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็น	เลขานุการ

	 ในระหว่างปีได้มกีารยกฐานะเป็นนติบิคุคลในนาม	การยาสบูแห่งประเทศไทย	มผีลต้ังแต่วนัที	่ 14	พฤษภาคม	2561	 ได้ม ี

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ปีงบประมาณ	 2561	 ประกอบด้วย	 กรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 นายอัญญา		ขันธวิทย์	 เป็น	ประธานกรรมการ

	 นางสาวพรรณิภา		อภิชาตบุตร	 เป็น	กรรมการ

	 พลต�ารวจเอก	รชต		เย็นทรวง	 เป็น	กรรมการ

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็น	เลขานุการ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน	ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ตามระเบียบโรงงานยาสูบ	

กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของโรงงานยาสูบ	พ.ศ.2558	และระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	ว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบของการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2561	 ซ่ึงสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุง	ปี	2555	

	 ในปีงบประมาณ	2561	(ตุลาคม	2560	-	กันยายน	2561)	คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมพิจารณาตามวาระ

การประชุมที่ก�าหนด	รวมทั้งประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และ

เจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

 ●	 	สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินประจ�าปี	มีการหารือการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินกับ

เจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

 ●	 	สอบทานความเหมาะสม	เพียงพอ	การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

 ●	 	สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ	หรือ

ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	

 ●	 	พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต 

ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

 ●	 	ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 ●	 	ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 ●	 	จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.2555

 ●	 	ประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีพร้อมทั้งจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	
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	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 การบริหารความเส่ียง	 การควบคุมภายใน	 และการก�ากับดูแลกิจการขององค์กร	 

มีประสิทธิผล	 รายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ	 และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	

	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหาร	เพื่อด�าเนินการเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	เช่น	

การเตรียมความพร้อมในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	เมื่อมีการเปลี่ยนสภาพเป็นนิติบุคคล	เป็นต้น	

	 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปโดยอิสระ	 มีการก�ากับดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารและ 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุอย่างตรงไปตรงมา	รวมทัง้ประสานงานเกีย่วกับผลการตรวจสอบกบัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน	เพือ่ประโยชน์

ขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

 

 (นายอัญญา  ขันธวิทย์)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีเสนอ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ความเห็น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการยาสูบแห่งประเทศไทยซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	

30	กันยายน	2561	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน	และงบกระแสเงินสดส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	

2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ณ	วนัที	่30	กันยายน	2561	

ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	 14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	 30	 กันยายน	2561	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรบัผิดชอบ

ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกิจการ	 ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนด 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและส�านักงานการ 

ตรวจเงนิแผ่นดินได้ปฏบัิตติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ	ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

เหล่านี้	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม	 เพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น 

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วย	 ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น	ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ 

ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

	 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น	 เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ

การด�าเนนิงานต่อเนือ่งตามความเหมาะสม	และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกิจการ	

หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมความเห็นของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิอยูด้่วย	ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนั

ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

 82 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



อันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	 การปฏิบัติงานของส�านักงานการ 

ตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

 ●  ระบแุละประเมินความเสืย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรือ

ข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ความเสื่ยงที่ไม่พบข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริต 

อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม 

ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ●  ท�าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์	

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

 ●  ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 ●  สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผู้บรหิารและจากหลักฐานการสอบบัญชี

ทีไ่ด้รบั	สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคัญ

ต่อความสามารถของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน 

ที่มีสาระส�าคัญ	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการ	ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 ●  ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ	 ที่ส�าคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ 

การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

	 (นายเทอดพงษ์		พงษ์ศักดิ์ศรี)

	 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่	3

 

	 (นางสาวประภาพร		ก้อนสูงเนิน)

	 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่	28	มกราคม	2562
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หน่วย	:	บาท

	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2561

   สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4.1	 5,184,046,883.96

	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	 4.2	 141,829,263.48

	 	 ลูกหนี้การค้า–สุทธิ	 4.3	 551,842,007.50

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 4.4	 420,800.00

	 	 สินค้าคงเหลือ	 4.5	 6,033,115,823.55

	 	 แสตมป์ยาสูบ	 4.6	 1,901,128,374.39

	 	 พัสดุคงเหลือ	 4.7	 372,450,725.05

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 4.8	 428,503,598.11

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 14,613,337,476.04

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 4.9	 144,720,910.00

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ	 4.10	 12,311,213,357.27

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน–สุทธิ	 4.11	 37,593,036.40

	 	 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 4.12	 412,812,554.06

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 4.13	 96,857,795.09

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 13,003,197,652.82

รวมสินทรัพย์	 	 	 27,616,535,128.86

  หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้การค้า	 4.14	 339,598,145.19

	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอการน�าส่ง	 4.15	 157,651,634.70

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 4.16	 94,626,377.27

	 	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 4.17	 268,621,516.74

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 4.18	 132,918,218.71

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 993,415,892.61

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ	 4.19	 13,895,000.00

	 	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 4.20	 5,847,648,614.00

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 692,177.56

	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 5,862,235,791.56

รวมหนี้สิน	 	 	 	 6,855,651,684.17

ส่วนของทุน

	 	 ทุน	 	 4.21	 488,240.15

	 	 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	 4.22	 17,093,367,026.67

	 	 ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	 	 3,667,028,177.87

รวมส่วนของทุน	 	 	 20,760,883,444.69

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 	 27,616,535,128.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ	...................................................	ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ลงชื่อ	...................................................	ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

	 (นางสาวดาวน้อย		สุทธินิภาพันธ์)	 (นางสาวสุนิสา		ศรีทรงผล)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ	วันที่	30	กันยำยน	2561
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Unit	:	Baht

	 Note	 30	September	2018

   Assets

Current assets

	 	 Cash	and	cash	equivalents	 4.1	 5,184,046,883.96

	 	 Short-term	investment	 4.2	 141,829,263.48

	 	 Accounts	receivable-net	 4.3	 551,842,007.50

	 	 Short-term	loans	 4.4	 420,800.00

	 	 Inventories	 4.5	 6,033,115,823.55

	 	 Excise	stamps	 4.6	 1,901,128,374.39

	 	 Supplies	 4.7	 372,450,725.05

	 	 Other	current	assets	 4.8	 428,503,598.11

	 Total	current	assets	 	 14,613,337,476.04

Non-current assets

	 	 Long-term	loans	 4.9	 144,720,910.00

	 	 Property,	plant	and	equipment-net	 4.10	 12,311,213,357.27

	 	 Intangible	assets-net	 4.11	 37,593,036.40

	 	 Assets	during	operations	 4.12	 412,812,554.06

	 	 Other	non-current	assets	 4.13	 96,857,795.09

	 Total	non-current	assets	 	 13,003,197,652.82

Total assets	 	 	 27,616,535,128.86

  Liabilities and equity

Current liabilities

	 	 Accounts	payable	 4.14	 339,598,145.19

	 	 Accrued	withholding	tax	 4.15	 157,651,634.70

	 	 Accrued	expenses	 4.16	 94,626,377.27

	 	 Revenues	Department	payable	 4.17	 268,621,516.74

	 	 Other	current	liabilities	 4.18	 132,918,218.71

	 Total	current	liabilities	 	 993,415,892.61

Non-current liabilities

	 	 Pension	Fund	for	TTM	employees	 4.19	 13,895,000.00

	 	 Provisions	for	employee	benefits	 4.20	 5,847,648,614.00

	 	 Other	non-current	liabilities	 	 692,177.56

	 Total	non-current	liabilities	 	 5,862,235,791.56

Total liabilities	 	 6,855,651,684.17

Equity

	 	 Capital	 4.21	 488,240.15

	 	 Appropriated	retained	earnings	 4.22	 17,093,367,026.67

	 	 Unappropriated	retained	earnings	 	 3,667,028,177.87

Total equity	 	 	 20,760,883,444.69

Total liabilities and equity 	 27,616,535,128.86

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.

Signed	...................................................	Governor	 Signed	...................................................	Director	of	Accounting	and	Financial	Department

	 (Ms.	Daonoi		Suttiniphapunt)	 (Ms.	Sunisa		Srisongphol)

Statement of Financial Status as	at	September	30,	2018
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หน่วย	:	บาท

	 หมายเหตุ

รายได้จาการขายผลิตภัณฑ์

	 การจ�าหน่ายบุหรี่ในประเทศ–สุทธิ	 	 20,017,091,039.78

	 การจ�าหน่ายบุหรี่ไปต่างประเทศ	 	 36,487,616.50

	 การจ�าหน่าย–ยาเส้นมวนเอง–สุทธิ	 	 333,715.20

	 การจ�าหน่าย–ยาเส้นไม่ปรุง–สุทธิ	 	 1,244,592.00

	 การจ�าหน่าย–วัตถุดิบใบยา	 	 86,385,704.76

	 รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	 	 20,141,542,668.24

ต้นทุนขาย

	 ต้นทุนขายบุหรี่	 4.28.1	 1,642,203,618.56

	 ต้นทุนขายยาเส้นมวนเอง	 4.28.2	 264,955.20

	 ต้นทุนขายยาเส้นไม่ปรุง	 4.28.3	 988,430.12

	 ต้นทุนขายวัตถุดิบใบยา	 	 84,034,705.99

ก�าไรขั้นต้น	 	 18,414,050,958.37

รายได้อื่น

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 23,981,929.12

	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	 	 840,330.77

	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 804,411.66

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 127,207.54

	 รายได้โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ	เฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา	 4.28.4	 119,176,879.37

	 รายได้อื่น	 4.28.5	 8,078,133.83

	 รวมรายได้อื่น	 	 153,008,892.29

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 	 18,567,059,850.66

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 4.28.6	 17,271,347,952.88

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 4.28.7	 881,684,254.51

	 รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	 	 18,153,032,207.39

ค่าใช้จ่ายอื่น

	 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น	 	 94,419,537.42

	 ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ	เฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา	 4.28.4	 110,897,261.00

	 รวมค่าใช้จ่ายอื่น	 	 205,316,798.42

รวมค่าใช้จ่าย 	 18,358,349,005.81

ก�าไรส�าหรับงวด	 4.29	 208,710,844.85

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

	 ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 4.20	 (583,498,749.96)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 	 (374,787,905.11)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภำคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2561
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Unit	:	Baht

	 Note

Revenue from the sales of products

	 Domestic	sales-net	 	 20,017,091,039.78

	 Export	sales	 	 36,487,616.50

	 Roll-your-own	cigarette	sales-net	 	 333,715.20

	 Make-your-own	cigarette	sales-net	 	 1,244,592.00

	 Tobacco	leaf	raw	material	sales	 	 86,385,704.76

	 Total	revenues	from	sales	 	 20,141,542,668.24

Cost of sales

	 Cost	of	cigarette	sales	 4.28.1	 1,642,203,618.56

	 Cost	of	roll-your-own	cigarette	sales	 4.28.2	 264,955.20

	 Cost	of	make-your-own	cigarette	sales	 4.28.3	 988,430.12

	 Cost	of	tobacco	leaf	raw	material	sales	 	 84,034,705.99

Gross profit	 	 18,414,050,958.37

Other income

	 Interest	receivable	 	 23,981,929.12

	 Interest	on	loans	 	 840,330.77

	 Gain	on	exchange	rate	 	 804,411.66

	 Gain	on	sales	of	assets	 	 127,207.54

	 Income	from	Benchakitti	Park	Hospital	 4.28.4	 119,176,879.37

	 (Commemorating	HM	the	Queen	84th	Birthday)

	 Other	income	 4.28.5	 8,078,133.83

	 Total	other	income	 	 153,008,892.29

Gross profit before expenses 	 18,567,059,850.66

Selling and administrative expenses

	 Selling	expenses	 4.28.6	 17,271,347,952.88

	 Administrative	expenses	 4.28.7	 881,684,254.51

	 Total	selling	and	administrative	expenses	 	 18,153,032,207.39

Other expenses

	 Expenses	for	other	activities	 	 94,419,537.42

	 Expenses	of	Benchakitti	Park	Hospital	 4.28.4	 110,897,261.00

	 (Commemorating	HM	the	Queen	84th	Birthday)

	 Total	other	expenses	 	 205,316,798.42

Total expenses 	 18,358,349,005.81

Profit for the period	 4.29	 208,710,844.85

Other comprehensive income

	 Actuarial	losses	on	employee	benefit	plans	 4.20	 (583,498,749.96)

Total comprehensive income (loss) 	 (374,787,905.11)

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.

Statement of Comprehensive Income
For	the	Period	from	May	14,	2018	to	September	30,	2018
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หน่วย	:	บาท

	 	 ทุน	 ก�าไรสะสม	 ก�าไรสะสม	 รวม

  	 ที่จัดสรรแล้ว	 ที่ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ

 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561	 488,240.15	 16,943,467,026.67	 4,241,294,970.02	 21,185,250,236.84

	 ปรับปรุงโบนัสค้างจ่าย	 -	 -	 64,241.95	 64,241.95

	 ปรับปรุงก�าไรสะสมจัดสรร

	 	 โดยน�าเงินรายได้ส่งคลัง	 -	 (50,000,000.00)	 -	 (50,000,000.00)

	 ประมาณการรายได้น�าส่งคลัง	 -	 199,900,000.00	 (199,900,000.00)	 -

	 ปรับปรุงก�าไรสะสม	 -	 -	 356,871.01	 356,871.01

	 ก�าไรส�าหรับงวด	 -	 -	 208,710,844.85	 208,710,844.85

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 โครงการผลประโยชน์พนักงาน	 -	 -	 (583,498,749.96)	 (583,498,749.96)

ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	 488,240.15	 17,093,367,026.67	 3,667,028,177.87	 20,760,883,444.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภำคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2561
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Unit	:	Baht

	 	 Capital	 Appropriated	 Unappropriated	 Total

  	 retained	earnings	 retained	earnings 

Balance

  as of May 14, 2018	 488,240.15	 16,943,467,026.67	 4,241,294,970.02	 21,185,250,236.84

	 Adjustment	to	bonus	payable	 -	 -	 64,241.95	 64,241.95

	 Adjustment	to	appropriated	retained

	 	 earnings	allocation	to	Treasury	 -	 (50,000,000.00)	 -	 (50,000,000.00)

	 Estimated	revenue	remittance	 -	 199,900,000.00	 (199,900,000.00)	 -

	 	 to	the	Ministry	of	Finance	

	 Adjustment	to	retained	earnings	 -	 -	 356,871.01	 356,871.01

	 Profit	for	the	period	 -	 -	 208,710,844.85	 208,710,844.85

  Actuarial	losses	on	employee

	 	 benefit	plans	 -	 -	 (583,498,749.96)	 (583,498,749.96)

Balance 

 as of September 30, 2018	 488,240.15	 17,093,367,026.67	 3,667,028,177.87	 20,760,883,444.69

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.

Statement of Changes in Equity
For	the	Period	from	May	14,	2018	to	September	30,	2018
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภำคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2561

หน่วย	:	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
	 ก�าไรส�าหรับงวด	 208,710,844.85
	 รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 283,616,569.42
	 	 (ก�าไร)จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 (127,207.54)
	 	 ปรับปรุงสินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 78,880.01
	 	 สินค้าคงเหลือและพัสดุตัดบัญชี	 8,342,027.15
	 	 สินค้าคงเหลือตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 6,272,241.19
	 	 ปรับปรุงส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพใบยาในประเทศ	 3,201,762.32
	 	 (รับบริจาค)ทรัพย์สินบันทึกเป็นรายได้อื่น	 (100,000.00)
	 	 บันทึก(รับ)ทรัพย์สินจากค่าใช้จ่าย	 (81,920.00)
	 	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 39,146,827.45
	 	 (ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 (804,411.66)
	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 548,255,613.19
	 	 ลูกหนี้การค้าลดลง	 78,769,884.00
	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง	 600.00
	 	 สินค้าคงเหลือลดลง	 4,295,408.52
	 	 แสตมป์ยาสูบลดลง	 85,829,886.74
	 	 พัสดุคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)	 (8,211,935.87)
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง	 36,707,347.91
	 	 เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)	 (467,898,285.29)
	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอการน�าส่งเพิ่มขึ้น	 26,776,524.48
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง)	 (46,550,130.24)
	 	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร(ลดลง)	 (248,038,790.85)
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)	 (2,680,042.57)
	 	 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบเพิ่มขึ้น	 490,910.96
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 7,746,990.98
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 	 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	 2,965,319.43
	 	 เงินสด(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะยาว	 (11,249,140.00)
	 	 เงินสด(จ่าย)ในการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (32,708,464.59)
	 	 เงินสด(จ่าย)ในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 (7,279,000.00)
	 	 เงินสด(จ่าย)สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 (855,502,976.32)
	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 1,272,539.94
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	 (902,501,721.54)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	 	 รายได้น�าส่งคลัง	 (50,000,000.00)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	 (50,000,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ	 (944,754,730.56)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	 6,128,801,614.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	 5,184,046,883.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Cash Flows
For	the	Period	from	May	14,	2018	to	September	30,	2018

Unit	:	Baht
Cash flows from operating activities
	 Profit	for	the	Period	 208,710,844.85
	 Adjustments	to	reconcile	net	profit	to	cash	receivable	(paid)	from	operating	activities
	 	 Depreciation	and	amortization	 283,616,569.42
	 	 (Gain)	from	sale	of	assets	 (127,207.54)
	 	 Asset	adjustments	during	operations	 78,880.01
	 	 Inventory	and	amortized	supplies	 8,342,027.15
	 	 Inventory	amortized	to	be	expense	 6,272,241.19
	 	 Adjustment	of	reserve	for	depreciation	of	domestic	tobacco	leaf	quality	 3,201,762.32
	 	 Other	income	(from	donation)	 (100,000.00)
	 	 Asset	bookkeeping	to	be	expense	 (81,920.00)
	 	 Provisions	for	employee	benefits	 39,146,827.45
	 	 (Gain)	from	foreign	exchange	rate	 (804,411.66)
	 Gain	on	operations	before	changes	in	assets	and	liabilities	on	operations	 548,255,613.19
	 	 Decrease	in	account	receivable	 78,769,884.00
	 	 Decrease	in	short-term	loans	 600.00
	 	 Decrease	in	inventories	 4,295,408.52
	 	 Decrease	in	excise	stamps	 85,829,886.74
	 	 (Increase	in)	supplies	 (8,211,935.87)
	 	 Decrease	in	other	current	assets	 36,707,347.91
	 	 (Decrease	in)	account	payables	 (467,898,285.29)
	 	 Increase	in	accrued	withholding	tax	 26,776,524.48
	 	 (Decrease	in)	accrued	expenses	 (46,550,130.24)
	 	 (Decrease	in)	Revenue	Department	payable	 (248,038,790.85)
	 	 (Decrease	in)	other	current	liabilities	 (2,680,042.57)
	 	 Increase	in	pension	fund	for	employees	 490,910.96
Net cash from operating activities	 7,746,990.98
Cash flows from investing activities
	 	 Cash	receipts	from	current	investments	 2,965,319.43
	 	 Cash	(payment)	on	long-term	loans	 (11,249,140.00)
	 	 Cash	(payment)	on	property,	plant	and	equipment	 (32,708,464.59)
	 	 Cash	(payment)	on	intangible	assets	 (7,279,000.00)
	 	 Cash	(payment)	on	assets	during	operations	 (855,502,976.32)
	 	 Cash	receipts	from	sales	of	assets	 1,272,539.94
Net cash from (used in) investing activities	 (902,501,721.54)
Cash flows from financing activities
	 	 Remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 (50,000,000.00)
Net cash (used in) financing activities	 (50,000,000.00)
Net (decrease in) cash and cash equivalents	 (944,754,730.56)
Cash and cash equivalents at the beginning of period	 6,128,801,614.52
Cash and cash equivalents at the end of period	 5,184,046,883.96

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.
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1. ข้อมูลทั่วไป

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	ซึ่งได้

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	ณ	วันที่	13	พฤษภาคม	2561	และมีผลบังคับใช้ในวันที่	14	พฤษภาคม	256	โดยการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย	ได้รับโอนบรรดากิจการ	เงิน	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หน้าที่	หนี้	และความรับผิด	ของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับ

กิจการของโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมาย 

ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต	และการกระท�ากิจการอื่น	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ประกอบอุตสาหกรรมและด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นทั้งใน	และนอกราชอาณาจักร

	 (2)	 รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายนอกราชอาณาจักร

	 (3)	 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์	เครื่องมือ	หรือเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจตาม	(1)

	 (4)	 ส่งเสริมให้มีการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ	 ใบยา	 หรือผลิตภัณฑ์จาก 

พืชอื่น

	 (5)	 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาสูบ	 ใบยา	 หรือ

ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

	 (6)	 ด�าเนินกิจการอื่นอันเกี่ยวข้องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือกระท�ากิจการอื่นตาม	(1)	(2)	(3)	(4)	และ	(5)	หรือเพื่อ

ประโยชน์แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย

	 ปัจจุบันที่ท�าการส�านักงานใหญ่	ตั้งอยู่เลขที่	184	ถนนพระรามที่	4	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

2. เกณฑ์การจัดท�าและการเสนองบการเงิน

	 2.1	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จัดท�างบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญช	ี 

พ.ศ.	2543	และได้จัดท�างบการเงินโดยแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	

พ.ศ.	2554	ลงวันที่	28	กันยายน	2554

	 2.2	 งบการเงินส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	ได้รวมงบการเงินของกองทุน

บ�าเหน็จพนักงานยาสูบ	และทุนสงเคราะห์หนักงานยาสูบ	(หมายเหตุ	4.19	และ	4.31)	โดยรับรู้ค่าใช้จ่ายและดอกผลที่เกิดขึ้น	

และน�าสินทรัพย์และหน้ีสินของกองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบและทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	 มารวมไว้ในงบการเงินของ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย	โดยตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญออกแล้ว

	 2.3	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

	 สภาวิชาชีพบัญชี	ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการ

บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนี้

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561

 มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน

	 ฉบับที่	2	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สินค้าคงเหลือ

	 ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	งบกระแสเงินสด

	 ฉบับที่	8	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

	 ฉบับที่	10	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภำคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2561
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 มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	11	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง

	 ฉบับที่	12	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ภาษีเงินได้

	 ฉบับที่	16	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 ฉบับที่	17	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาเช่า

	 ฉบับที่	18	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	รายได้

	 ฉบับที่	19	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ฉบับที่	20	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง		การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 ฉบับที่	21	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 ฉบับที่	23	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม

	 ฉบับที่	24	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ฉบับที่	26	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

	 ฉบับที่	27	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ฉบับที่	28	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

	 ฉบับที่	29	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

	 ฉบับที่	33	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ก�าไรต่อหุ้น

	 ฉบับที่	34	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

	 ฉบับที่	36	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ฉบับที่	37	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

	 ฉบับที่	38	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ฉบับที่	40	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ฉบับที่	41	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	เกษตรกรรม

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	2	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 ฉบับที่	3	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การรวมธุรกิจ

	 ฉบับที่	4	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาประกันภัย

	 ฉบับที่	5	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

	 ฉบับที่	6	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

	 ฉบับที่	8	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน

	 ฉบับที่	10	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	งบการเงินรวม

	 ฉบับที่	11	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การร่วมการงาน

	 ฉบับที่	12	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

	 ฉบับที่	13	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	10	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง		ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมด�าเนินงาน

	 ฉบับที่	15	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

	 ฉบับที่	25	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

	 ฉบับที่	27	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
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 การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	29	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 ฉบับที่	31	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

	 ฉบับที่	32	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง		การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	 การบูรณะ	 และหน้ีสินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 ฉบับที่	4	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

	 ฉบับที่	5	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง		สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดล้อม

	 ฉบับที่	7	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2560)

	 	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

	 ฉบับที่	10	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

	 ฉบับที่	12	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 ฉบับที่	13	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 ฉบับที่	14	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง		ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ 

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้	ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	

(ปรับปรุง	2560)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ฉบับที่	15	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

	 ฉบับที่	17	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

	 ฉบับที่	18	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 ฉบับที่	20	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

	 ฉบับที่	21	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	เงินที่น�าส่งรัฐ

	 ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	 และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น	 ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วไม่ปรากฏผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่เป็น 

สาระส�าคัญกับงบการเงินจากการใช้มาตรฐานข้างต้น

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้

	 	 3.1.1	 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รับรู้เมื่อมีการส่งของให้แก่ผู้ซื้อ

	 	 3.1.2	 ดอกเบี้ยรับ	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา	โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 3.2 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ได้ประมาณหนีท้ีอ่าจเกดิขึน้จากการเก็บเงนิจากลูกหนีไ้ม่ได้	โดยประมาณขึน้จากประสบการณ์

การเก็บเงินในอดีต	 และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคงค้าง	 ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะ 

การเงินดังนี้

 ระยะเวลาที่ค้างช�าระ อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ

	 เกิน	6	เดือน	-	1	ปี	 50

	 เกิน	1	ปี	-	2	ปี	 75

	 เกิน	2	ปี	 100

	 รายการเพิ่มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดการบัญชีที่เกิดรายการนั้น

 3.3 สินค้าคงเหลือ

	 	 สินค้าคงเหลือ	 ประเภทสินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	 และสินค้าระหว่างผลิต	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุน
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มาตรฐาน	 ผลต่างระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐานโอนเข้าต้นทุนขาย	 ยกเว้นผลต่างการผลิตใบยาในประเทศอบแล้ว/ 

ท�าความสะอาดแล้ว	ปันส่วนเข้าต้นทุนขายกับใบยาอบแล้วฯ	คงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด	ตามสัดส่วนระหว่างปริมาณใบยาอบแล้วฯ	

ใช้ไปกับปริมาณคงคลัง	ณ	 วันสิ้นงวด	 ประเภทสินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นมวนเอง	 และยาเส้นไม่ปรุง	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุน 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 	 ส�าหรับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต	 ได้แก่	 ใบยาในประเทศก่อนอบ/ก่อนท�าความสะอาด	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุน 

ถัวเฉลี่ยของแต่ละชั้นใบยาในฤดูที่รับซื้อ	 ส�าหรับใบยาในประเทศอบแล้ว/ท�าความสะอาดแล้ว	 จะตั้งส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพ 

ใบยาร้อยละ	1	ของมูลค่าคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด	หากปีใดราคาใบยาคงเหลือยอดต�่ากว่าปีก่อนให้คงยอดส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพ

ใบยาไว้เท่าเดิม	 ส่วนเครื่องปรุงบุหรี่	 วัตถุห่อมวน	 พัสดุใช้ในการพิมพ์	 และพัสดุคงเหลือ	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน�้าหนัก

 3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 16	 (ปรับปรุง	 2559)	 เรื่องที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ 

มาใช้เพื่อให้การบันทึกบัญชีที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 เป็นไปตามหลัก	 Component	 Basis	 โดยจะแสดงต้นทุนของทรัพย์สิน 

ที่แยกส่วนประกอบที่นัยส�าคัญ	 และมีอายุการใช้งานไม่เท่ากันตามราคาทุน	ณ	 วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ	 ค่าเสื่อมราคา

ของอาคารและอุปกรณ์	 ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท	 ซึ่งอยู่ระหว่าง	 

3	-	20	ปี	มีมูลค่าซากคงเหลือ	1	บาท	ตามระเบียบโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	พ.ศ.	2552	

(แก้ไขบัญชีอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	พ.ศ.	2557)

	 	 3.4.1	 สินทรัพย์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน	20,000	บาท	และมีอายุการใช้งานเกินกว่า	1	ปี	ตัดเป็นค่าใช้จ่าย

โดยให้ท�าทะเบียนคุมไว้	ตามค�าสั่งโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	ที่	 332/2534	ลงวันที่	 24	มิถุนายน	2534	ส่วนสินทรัพย์ 

ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน	20,000	บาท	และอายุการใช้งานไม่เกิน	1	ปี	ตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่ท�าทะเบียนคุม

	 	 3.4.2	 สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาก่อนวนัที	่24	มถินุายน	2534	และมรีาคาทนุต่อหน่วยไม่เกนิ	20,000	บาท	มค่ีาเสือ่มราคา

สะสมครบถ้วนแล้วให้จัดท�าทะเบียนคุมไว้	 ตามอนุมัติผู้อ�านวยการยาสูบ	 ลงวันที่	 22	 สิงหาคม	 2538	 ต่อท้ายบันทึกที่	 ฝบย.

080105/164	ลงวันที่	16	สิงหาคม	2538	(สินทรัพย์ในส่วนภูมิภาค)	และอนุมัติผู้อ�านวยการยาสูบลงวันที่	5	มิถุนายน	2539	

ต่อท้ายบันทึกที่	ฝบช.080102/101	ลงวันที่	28	พฤษภาคม	2539	(ส�าหรับสินทรัพย์ในส่วนกลาง)

 3.5 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	บันทึกบัญชีตามราคาทุนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการประกอบและก่อสร้าง

 3.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสด	 เงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่มีก�าหนดจ่ายคืนในระยะ

เวลาไม่เกิน	3	เดือน	นับจากวันที่ได้มา

 3.7 เงินลงทุนชั่วคราว	หมายถึง	เงินฝากธนาคารประเภทประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนภายใน	1	ปี	นับจากวันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานและเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารหนีท้ีป่ราศจากความเส่ียงทีก่จิการตัง้ใจถอืจนครบก�าหนดทีม่รีะยะเวลา

ถงึก�าหนดมากกว่า	3	เดอืนแต่ไม่เกนิ	12	เดอืน	โดยจดัประเภทเป็นเงนิลงทนุทีถื่อจนครบก�าหนดและแสดงเป็นสินทรัพย์หมนุเวยีน

ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายและตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

ตลอดอายุของตราสารหนี้ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

 3.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	หมายถึง	หนี้สินที่มีก�าหนดจ่ายคืนภายใน	1	ปี	นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะน�า

ไปแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.9 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	หมายถึง	หนี้สินที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกินกว่า	1	ปี	นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ

จะน�าไปแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด	แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราซื้อขายถัวเฉลี่ย

ของธนาคารพาณิชย์วันเดียวกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยอัตราซ้ือใช้กับดุลด้านลูกหน้ีและอัตราขายใช้กับดุล

ด้านเจ้าหนี้	ผลต่างของการแปลงค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ทั้งจ�านวนในงวดบัญชีนั้น

 3.11 โบนัสกรรมการและพนักงาน	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 เงินสด	 	 3.96

	 เงินฝากธนาคาร

	 	 กระแสรายวัน	 (723.92)

	 	 ออมทรัพย์	 4,900.88

	 	 ประจ�า	ไม่เกิน	3	เดือน	 1,003.13

   รวม 5,184.05

	 เงินฝากธนาคาร	ประเภทกระแสรายวันมียอดเครดิต	เนื่องจาก	ณ	วันสิ้นงวดบัญชียังไม่มีผู้น�าเช็คไปขอรับเงิน	ซึ่งการยาสูบ

แห่งประเทศไทยมีข้อตกลงกับธนาคารให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีกระแสรายวันให้เพียงพอแก่การ 

จ่ายเงิน	โดยให้มียอดเงินฝากบัญชีกระแสรายวันคงเหลือในบัญชีธนาคารตามที่ได้ตกลงกันแต่ละธนาคาร

 4.2 เงินลงทุนชั่วคราว

	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 จ�านวน	 141.83	 ล้านบาท	 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�า 

เกิน	3	เดือน

 4.3 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

	 	 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	551.84	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ	

จ�านวน	537.69	ล้านบาท	และลูกหนี้การค้า-ต่างประเทศ	จ�านวน	14.15	ล้านบาท

 4.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	0.42	ล้านบาท	เป็นเงินที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดสรร

เงินให้บัญชีเงินทุนฉุกเฉินพนักงานยาสูบเพื่อด�าเนินการให้พนักงานกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ย	 แต่พนักงานจะต้องช�าระเงินบ�ารุง

การกุศลให้กองทุนฉุกเฉินในอัตราร้อยละ	 1	ทันทีที่เบิกจ่ายเงินกู้	 ซึ่งรายได้ที่เกิดจากบัญชีเงินทุนฉุกเฉินพนักงานยาสูบสุทธิจะ

น�าส่งเข้าบัญชีรายได้ของการยาสูบแห่งประเทศไทยทุกสิ้นปี
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 4.5 สินค้าคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 สินค้าคงเหลือ

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่	 100.38

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นมวนเอง	 0.47

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นไม่ปรุง	 1.75

	 	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	 3,867.85

	 	 งานระหว่างผลิต	 3.91

	 	 	 รวมสินค้าคงเหลือ	 3,974.36

	 วัตถุดิบ

	 	 ใบยา	 1,375.80

	 	 วัตถุห่อมวน	 491.92

	 	 เครื่องปรุงบุหรี่	 150.14

	 	 พัสดุใช้ในการพิมพ์	 38.19

	 	 วัตถุดิบรอตัดบัญชี	 2.71

	 	 	 รวมวัตถุดิบ	 2,058.76

 รวมทั้งสิ้น 6,033.12

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่	จ�านวน	100.38	ล้านบาท	เป็นปริมาณบุหรี่	จ�านวน	478.49	ล้านมวน

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นมวนเอง	จ�านวน	0.47	ล้านบาท	เป็นปริมาณยาเส้นมวนเอง	จ�านวน	671	หีบ

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นไม่ปรุง	จ�านวน	1.75	ล้านบาท	เป็นปริมาณยาเส้นไม่ปรุง	จ�านวน	1,665	หีบ

	 	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	 จ�านวน	 3,867.85	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 ใบยาอบแล้ว	 จ�านวน	 3,863.72	 ล้านบาท	 

ในจ�านวนนี้ได้ตั้งส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพใบยา	จ�านวน	38.64	ล้านบาท	สิ่งพิมพ์ส�าเร็จรูป	จ�านวน	23.68	ล้านบาท	ยาเส้นปรุง	

จ�านวน	7.05	ล้านบาท	ยาเส้นพอง	จ�านวน	10.38	ล้านบาท	ก้นกรอง	จ�านวน	1.66	ล้านบาท

	 	 งานระหว่างผลติ	จ�านวน	3.91	ล้านบาท	ประกอบด้วย	งานระหว่างผลติบหุร่ี	จ�านวน	0.90	ล้านบาท	และงานระหว่าง

ผลิตสิ่งพิมพ์ส�าเร็จรูป	จ�านวน	3.01	ล้านบาท

	 	 วัตถุดิบใบยา	 จ�านวน	 1,375.80	 ล้านบาท	ประกอบด้วย	 ใบยาในประเทศก่อนอบ/ก่อนท�าความสะอาด	 จ�านวน	

328.33	ล้านบาท	ใบยาต่างประเทศ	จ�านวน	841.00	ล้านบาท	และภาษีใบยา	จ�านวน	206.47	ล้านบาท

	 	 ใบยาคงเหลือพร้อมใช้ในการผลิตบุหรี่ตามประมาณการผลิตในปี	 2561	 ประกอบด้วย	 ใบยาในประเทศอบแล้ว	 

จ�านวน	36.26	ล้านกิโลกรัม	และใบยาต่างประเทศ	จ�านวน	4.41	ล้านกิโลกรัม	รวม	40.67	ล้านกิโลกรัม	เพียงพอส�าหรับใช้ได้

ประมาณ	2	ปี	8	เดือน	คิดเป็นมูลค่าดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ใบยาต่างประเทศ	รวมภาษีใบยา	 1,047.47

	 ใบยาในประเทศอบแล้ว	 3,863.72

	 	 	 4,911.19

 หัก	 ส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพใบยาในประเทศ	 38.64

  รวม 4,872.55

	 	 วัตถุดิบรอตัดบัญชี	 จ�านวน	 2.71	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 แสตมป์ติดซองบุหรี่	 ส่ิงพิมพ์ส�าเร็จรูป	 วัตถุห่อมวน	 

บุหรี่ส�าเร็จรูป	ยาเส้น	เครื่องปรุงบุหรี่	และใบยา
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 4.6 แสตมป์ยาสูบ

	 	 แสตมป์ยาสูบ	ณ	วันที่	 30	กันยายน	2561	จ�านวน	1,901.13	ล้านบาท	ประกอบด้วย	แสตมป์ที่ซื้อมาเพื่อใช้ติด 

บุหรี่ส�าเร็จรูปทุกตรา	จ�านวน	1,901.10	ล้านบาท	และแสตมป์ที่ซื้อมาเพื่อใช้ติดยาเส้นไม่ปรุง	จ�านวน	0.03	ล้านบาท

 4.7 พัสดุคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 เครื่องอะไหล่	 319.84

	 พัสดุสิ้นเปลือง	 52.61

  รวม  372.45

 4.8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	 0.21

	 ค่าใข้จ่ายประกันภัยยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	 1.09

	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	 345.81

	 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	(โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ)	 12.06

	 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด	 42.20

	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 15.28

	 รายได้ค้างรับ	 2.51

	 ลูกหนี้ส่วนบุคคล	 1.06

	 ลูกหนี้อื่น		 0.11

	 ลูกหนี้กรมสรรพากร	 8.17

  รวม  428.50

 4.9 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

	 	 เป็นเงินให้พนักงานกู้ยืม-ทุนสงเคราะห์ฯ	จ�านวน	144.72	ล้านบาท	การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดตั้งทุนสงเคราะห์

พนักงานยาสูบ	 เพื่อซ้ือบ้านหรือท่ีดินหรือห้องชุด	 ปลูกบ้านและอื่นๆ	 การคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน	 ยึดถือตามประกาศของ 

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจ�า	12	เดือน	บวก	1	แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ	4	ต่อปี	ยกเว้น

การกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด	 หรือปลูกบ้านครั้งแรก	 คิดดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ประเภทประจ�า	 12	 เดือน	 แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ	 4	 ต่อปี	 ตามค�าสั่งโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 ที่	 534/2556	 

ลงวันที่	16	ธันวาคม	2556
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 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย	:	ล้านบาท

30	กันยายน	2561

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน
อาคาร
และ	

อุปกรณ์
สุทธิ

ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด

ที่ดิน 599.05 - - 599.05 - - - - 599.05

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

1,150.10 9.53 0.13 1,159.50 321.16 20.02 0.13 341.05 818.45

อาคาร 3,928.09 8.18 1.01 3,935.26 1,202.66 63.98 1.01 1,265.63 2,669.63

โรงงาน 755.83 - - 755.83 582.23 6.13 - 588.36 167.47

คลังสินค้า 841.07 - - 841.07 629.63 6.75 - 636.38 204.69

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

1,929.61 0.28 - 1,929.89 327.70 36.14 - 363.84 1,566.05

ครุภัณฑ์
ส�านักงาน

259.85 2.69 0.09 262.45 139.09 7.07 0.09 146.07 116.38

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
ทั่วไป

129.81 - 11.54 118.27 118.13 0.79 10.40 108.52 9.75

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
ขนส่ง

47.75 - - 47.75 44.93 0.36 - 45.29 2.46

เครื่องจักร 11,228.52 4,369.12 - 15,597.64 9,444.89 155.88 - 9,600.77 5,996.87

รถยก 125.55 - - 125.55 98.47 2.00 - 100.47 25.08

ครุภัณฑ์
โรงงานอื่น

141.41 2.01 - 143.42 102.05 2.87 - 104.92 38.50

คอม-
พิวเตอร์

152.63 6.18 0.48 158.33 150.29 1.31 0.48 151.12 7.21

ครุเวชภัณฑ์ 193.39 9.70 - 203.09 150.60 4.81 - 155.41 47.68

ครุภัณฑ์อื่น 263.87 9.45 0.08 273.24 226.88 4.50 0.08 231.30 41.94

รวม 21,746.53 4,417.14 13.33 26,150.34 13,538.71 312.61 12.19 13,839.13 12,311.21

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	 จ�านวน	12,311.21	ล้านบาท	ส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของโรงอบใบยาเด่นชัย	จังหวัดแพร่	

จ�านวน	12.06	ล้านบาท	ประกอบด้วยส่วนปรับปรุงที่ดิน	 โรงงาน	และสิ่งปลูกสร้างอื่น	จ�านวน	4.15	ล้านบาท	จ�านวน	7.69	 

ล้านบาท	 และจ�านวน	 0.22	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ซึ่งรับเป็นทรัพย์สินเมื่อวันที่	 23	 กันยายน	 2559	 ตามสัญญาท่ี	 13/2559	 

เมื่อวันที่	18	มกราคม	2559	ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ตกลงว่าจ้าง	บริษัท	เจตาแบค	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อก่อสร้างอาคาร

เครื่องก�าเนิดไอน�้าชีวมวลพร้อมสาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็น	 จ�านวน	 1	 หลัง	 พร้อมติดตั้งเครื่องก�าเนิดไอน�้าชีวมวล	 จ�านวน	 1	 ชุด	

บริเวณที่ดินแปลงที่	 1	 ที่โรงอบใบยาเด่นชัย	 จังหวัดแพร่	 นอกจากนี้ตามสัญญาดังกล่าวได้มีการส่งมอบงานติดตั้งเครื่องก�าเนิด 
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ไอน�้าชีวมวล	และผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	(งวดที่	1,	2	และ	3)	จ�านวน	19.74	ล้านบาท	แสดงอยู่ในสินทรัพย์ระหว่างการ

ด�าเนินการ	(งานระหว่างก่อสร้าง)	ส�าหรับงวดสุดท้าย	(งวดที่	4)	จ�านวน	2.19	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ได้ท�าสัญญา

ประนีประนอมยอมความ	ซึง่บรษิทั	เจตาแบค	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้แก้ไขการปฏบิตังิานถูกต้องและผ่านการตรวจรบัเรยีบร้อยแล้ว	

โดยตกลงไม่มีการช�าระเงินและไม่เรียกเก็บเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย	 (งวดที่	 4)	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามรายละเอียด 

ในสัญญาประนีประนอมยอมความ

	 ที่ดิน	 จ�านวน	 599.05	 ล้านบาท	 เป็นท่ีดินในกรุงเทพมหานคร	 667	 ไร่	 ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 242	 ไร่	 และ 

ในส่วนภูมิภาค	 6,335	 ไร่	 รวมเป็น	 7,244	 ไร่	 ส�าหรับที่ดินในส่วนภูมิภาคเป็นที่ดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้แจ้งการ 

ครอบครอง	(ส.ค.1)	โดยไม่มีมูลค่า	434	ไร่	ในปี	2555	การยาสูบแห่งประเทศไทย	ได้คืนที่ราชพัสดุอ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัด

หนองคายให้แก่กรมธนารักษ์	49	ไร่	เป็นเงิน	0.17	ล้านบาท

	 ในปี	2524	กรงุเทพมหานคร	ได้เวนคนืทีด่นิ	27	ไร่	เพือ่สร้างถนนรชัดาภเิษกเชือ่มถนนสุขมุวทิ	(แยกอโศก)	กบัถนนพระราม	4 

(แยกคลองเตย)	 โดยได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจากกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	10.92	ล้านบาท	การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงการคลังไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	 แต่ให้น�าไปบูรณะสินทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือจัดให้ได้สินทรัพย์ 

คืนมา	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2532	กรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินทดแทนที่ดินให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	จ�านวน	8.19	ล้านบาท	

ส่วนที่เหลือ	จ�านวน	2.73	ล้านบาท	จะได้รับเมื่อการรังวัดเนื้อที่และโอนกรรมสิทธิ์ให้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว	เพียงวันที่	

30	 กันยายน	 2561	 ยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการ	 เนื่องจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดินมีระเบียบปฏิบัติที่ขัดแย้งกัน	 จึงยังตกลง 

กันไม่ได้	ทั้งนี้	การยาสูบแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์	เพื่อให้พิจารณาแนวทางการรับเงินเวนคืนที่ดินที่ราชพัสดุ	

โดยขอให้รังวัดเน้ือท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้กรุงเทพมหานครต่อไป	 และมีหนังสือถึงกรุงเทพมหานครเพื่อด�าเนินการจ่ายเงิน 

ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในส่วนที่ยังคงค้างให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 อนึ่ง	ที่ดินกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	667	ไร่	ส่วนหนึ่งทางราชการได้น�าไปใช้ประโยชน์	ดังนี้

 ●	 	ในปี	 2533	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังด�าเนินการสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ	 บนที่ดินของ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย	บริเวณถนนรัชดาภิเษก	เนื้อที่ประมาณ	53	ไร่	15	ตารางวา

 ●	 	ในปี	2547	ได้ด�าเนนิการจดัสร้างสวนสาธารณะ	“เบญจกติ”ิ	บรเิวณบงึยาสบูและพืน้ทีโ่ดยรอบ	พืน้ทีป่ระมาณ	130	ไร่

 ●	 	ในปี	 2552	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการจัดซ้ือที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จากบริษัท 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	242	ไร่	เป็นเงิน	538.12	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นส่วนของโรงงาน	

220	ไร่	และส่วนของบ้านพักอาศัย	22	ไร่

	 ตามที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	มาตรา	39	ก�าหนดให้กระทรวงการคลังโอนบรรดากิจการเงิน	

ทรัพย์สิน	สิทธิ	หน้าที่	หนี้	และความรับผิด	ของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	

ทีม่อียูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัไปเป็นของการยาสบูแห่งประเทศไทย	ซึง่ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตันิี	้แต่ทรพัย์สนิ

ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้โอนเฉพาะในส่วนที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ดังนี้

	 (1)	 	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ่ึงเป็นท่ีตั้งส�านักงานโรงพยาบาลโรงงานยาสูบหรือใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ	 กระทรวง 

การคลังตามรายการที่รัฐมนตรีก�าหนด	 ตามข้อเสนอของกรมธนารักษ์ร่วมกับโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง 

รวมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ให้โอนไปเป็นของการยาสูบแห่งประเทศไทยในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 (2)	 	อสังหาริมทรัพย์อื่นตามที่กรมธนารักษ์และการยาสูบแห่งประเทศไทย	ตกลงร่วมกัน	และรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	

ซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	

	 	 	มิให้น�าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับกับการโอนตามวรรคหนึ่ง

	 	 	ในระหว่างท่ียังมิได้โอนอสังหาริมทรัพย์ตาม	 (2)	 ให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

ต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า

	 การแบ่งแยกทรัพย์สินตามมาตรา	39	แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	โรงงานยาสูบ	กระทรวง

การคลัง	 และกรมธนารักษ์	 ได้ด�าเนินการร่วมกันจัดท�าร่างบันทึกข้อตกลงส่งมอบ-รับมอบที่ดิน	 ราชพัสดุ	 และทบทวนการ 

แบ่งแยกทรัพย์สิน	 เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุตามร่างพระราชบัญญัติการยาสูบ 
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แห่งประเทศไทย	 พ.ศ....	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการจัดท�าบันทึกข้อตกลงการเตรียม 

ความพร้อมการแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกรมธนารักษ์	และโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	ตามร่างพระราชบัญญัติการยาสูบ

แห่งประเทศไทย	พ.ศ....รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการแบ่งแยกทรัพย์สินเพื่อกรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 

จะได้จดัท�าบนัทกึข้อตกลงร่วมกนั	ตามหนงัสอืกรมธนารกัษ์ที	่กค	0314/3145	ลงวนัที	่13	มนีาคม	2561	และ	ที	่กค	0314/5944	

ลงวันที่	27	เมษายน	2561

	 เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561	กรมธนารักษ์	การยาสูบแห่งประเทศไทย	และกรมที่ดิน	ได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการ

แบ่งแยกทรพัย์สนิ	ตามพระราชบญัญตักิารยาสบูแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	โดยทีป่ระชมุได้ก�าหนดรายการแบ่งแยกทรพัย์สนิ	

ตามแนวทางการแบ่งแยกทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยแบ่งทรัพย์สินตามประเภท

การถือครองเอกสารสิทธิ์	การโอน	และการจัดให้เช่า	และที่ประชุมมีมติให้การยาสูบแห่งประเทศไทยน�าส่งสัญญาและเอกสารที่

เก่ียวกับการเช่าท่ีดินท่ีติดเงื่อนไข/ภาระผูกพัน	 จ�านวน	 3	 แปลง	 ได้แก่	 โฉนดที่ดินเลขที่	 5754-5	 เขตคลองเตย	 ที่การไฟฟ้า

นครหลวงเช่า	และโฉนดที่ดินเลขที่	2305	เขตบางรัก	ที่เอกชนเช่าเป็นที่จอดรถให้กรมธนารักษ์	ภายในวันที่	13	กรกฎาคม	2561	

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการด�าเนินการผู้แทนจากกรมที่ดินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินแต่ละประเภทแล้ว	ตามหนังสือแจ้งรายงานการประชุมกรมธนารักษ์ด่วนที่สุด	ที่	กค	0314/10037	ลงวันที่	9	กรกฎาคม	

2561

	 ตามหนังสือกรมธนารักษ์	ที่	กค	0314/16361	ลงวันที่	22	ตุลาคม	2561	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบรายการแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกรมธนารักษ์และการยาสูบแห่งประเทศไทย	ตามนัยมาตรา	39	แห่งพระราช

บัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561	เรียบร้อยแล้ว	โดยรายการแบ่งแยก

ทรัพย์สินตามประเภทการถือครองเอกสารสิทธิ์	การโอน	และการจัดให้เช่าตามที่ได้รับความเห็นชอบสรุปได้	ดังนี้	

การแบ่งแยก
ทรัพย์สิน

ประเภทการถือครอง การโอน

จัดให้
เช่า

เงือ่นไข/
ภาระ
ผูกพัน

โฉนด น.ส.ล. น.ส.3 แบบ 
หมาย 
เลข 3

ตราจอง ส.ค.1 รวม ทั้ง
แปลง

บาง
ส่วน

โอนให้
การยาสูบ
แห่งประเทศไทย

95 8 6 - 1 2 112 108 4 - -

รอพัฒนา	3	ปี 27 4 - 1 - - 32 32 - - -

ส่งคืน
กรมธนารักษ์

32 2 2 - - 2 38 37 1 6 3

รวม 154 14 8 1 1 4 182 177 5 6 3

	 ในการแบ่งแยกทรัพย์สินตามนัยมาตรา	39	แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นการจัดท�า

นิติกรรมกับกรมท่ีดิน	 เพื่อความรวดเร็ว	 และรอบคอบ	 กรมธนารักษ์จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 

สรุปได้	ดังนี้

	 1.	 ที่ดินท่ีโอนกรรมสิทธ์ิให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 112	 แปลง	 กรมธนารักษ์โดยอาศัยอ�านาจตาม 

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง	 ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ใช้	 และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ	 พ.ศ.	 2545	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ	 (ฉบับที่	 3)	 ข้อ	 11	 (1)	 มอบอ�านาจให้ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	หรือผู้แทน 

ด�าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดังกล่าว	 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ตลอดจนกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ
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ประเภทที่ดิน จ�านวน (แปลง) วิธีการโอน

โฉนดที่ดิน
	 กรณีโอนทั้งแปลง

	 กรณีโอนบางส่วน

91

4

จดทะเบียนโอนเปลี่ยนนามจาก	กค.	เป็น	ยสท.	ที่ส�านักงานที่ดิน

1.	 ยื่นรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมต่อส�านักงานที่ดิน

2.	 	จดทะเบียนโอนเปล่ียนนามจาก	 กค.	 เป็น	 ยสท.	 ที่ส�านักงาน

ที่ดิน

น.ส.ล. 8

1.	 ยื่นขอออกโฉนดที่ส�านักงานที่ดินในนามกระทรวงการคลัง

2.	 	จดทะเบียนโอนเปล่ียนนามจาก	 กค.	 เป็น	 ยสท.	 ที่ส�านักงาน

ที่ดิน

น.ส.3 6

1.	 ยื่นค�าขอจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครอง

2.	 	จดทะเบียนโอนเปล่ียนนามจาก	 กค.	 เป็น	 ยสท.	 ที่ส�านักงาน

ที่ดิน

ตราจอง 1 ยืน่จดทะเบยีนโอนเปลีย่นนามจาก	กค.	เป็น	ยสท.	ทีส่�านกังานทีด่นิ

ส.ค.1 2 ท�าหนังสือส่งมอบการครอบครอง

  รวม 112

	 ส�าหรับโฉนดท่ีดิน	 กรณีแบ่งโอนบางส่วน	 จ�านวน	 4	 แปลง	 กรมธนารักษ์จะมอบหมายผู้แทนเพื่อร่วมกับการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 ก�าหนดแนวเขตและรังวัดแบ่งแยกเนื้อที่ที่ดินที่โอนบางส่วน	 เพื่อให้การยาสูบแห่งประเทศไทยยื่นขอรังวัด 

แบ่งแยกในนามเดิมต่อส�านักงานที่ดินเพื่อจดทะเบียนโอนต่อไป

	 ทั้งนี้	 ให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินทุกกรณี	 โดยท่ีกรณี 

การแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	 กรมสรรพากรเห็นว่า	 การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่อยู่ 

ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	และอากรแสตมป์	 เนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทย	ไม่เข้าลักษณะ

เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 และการด�าเนินการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นการด�าเนินการโดยผลของกฎหมายตาม 

มาตรา	39	แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561

	 2.	 ที่ดินรอการพัฒนา	 3	 ปี	 จ�านวน	 32	 แปลง	 ให้มอบหมายผู้แทน	 จ�านวน	 2	 คน	 เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

ร่วมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 3.	 ที่ดินส่งคืนกรมธนารักษ์	 จ�านวน	 38	 แปลง	 ให้ส่งโฉนดที่ดิน	 (ต้นฉบับ)	 พร้อมทั้งแจ้งขอเช่าที่ดินในส่วนที่เป็น 

ที่ท�าการเดิม	จ�านวน	6	แปลง	ในจังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัดหนองคาย	และส่งรายละเอียดของที่ดินที่มีเงื่อนไข/ภาระผูกพัน	

เพ่ือให้กรมธนารักษ์ด�าเนินการบริหารสัญญา	 โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยต้องส่งค่าเช่าที่รับแทนกรมธนารักษ์นับตั้งแต ่

วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

	 อนึ่ง	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้พิจารณาตามมาตรา	 39	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทยเห็นได้ว่า	

ทรัพย์สินที่ต้องโอนโดยผลของกฎหมายในวันที่	พ.ร.บ.	การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีผลบังคับใช้	มี	3	ประเภท	คือ

	 1.	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงาน

	 2.	 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ	และ

	 3.	 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ

	 ดังนั้น	 ที่ดินจ�านวน	 6	 แปลง	 ในจังหวัดเชียงใหม่	 และจังหวัดหนองคาย	 ควรจัดอยู่ในกลุ่มที่จะต้องโอนให้การยาสูบ 

แห่งประเทศไทยทันทีโดยผลของกฎหมายตามนัยตามมาตรา	 39	 (1)	 เพราะเป็นที่ตั้งส�านักงานและการยาสูบแห่งประเทศไทย

ยังครอบครองใช้ประโยชน์ในกิจการอยู่อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด	กรมธนารักษ์จึงต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจ�านวน	 6	 แปลง	 
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ดังกล่าวให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย	ซึ่งในระหว่างการโอนการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงมีสิทธิ์ใช้ที่ดินทั้ง	6	แปลง	ดังกล่าว

โดยไม่มีค่าเช่า

	 เมื่อวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2561	 ผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้เข้าพบอธิบดีกรมธนารักษ์	 ซึ่งในเบื้องต้นอธิบดี 

กรมธนารักษ์เห็นชอบในหลักการตาม	พ.ร.บ.	การยาสูบแห่งประเทศไทย	มาตร	39	(1)	แต่เพื่อความรอบคอบชัดเจนและถูกต้อง	

กรมธนารกัษ์ขอให้การยาสบูแห่งประเทศไทยมบีนัทกึโต้แย้งเพือ่ขอโอนกรรมสทิธิร์วมทัง้โต้แย้งการคดิค่าเช่าในทีด่นิทัง้	6	แปลง	

ดงักล่าวข้างต้น	ทัง้นีก้ารยาสบูแห่งประเทศไทยได้จดัท�าบนัทกึถงึกรมธนารกัษ์เรยีบร้อยแล้ว	เพือ่กรมธนารกัษ์จะได้ส่งเรือ่งหารอื

ต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

	 ขณะนี้	การยาสูบแห่งประเทศไทยมีบันทึกที่	ยสท.	000201/6614	ลงวันที่	24	ธันวาคม	2561	ถึงอธิบดีกรมธนารักษ์แจ้ง

กรณีจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส�านักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	 กรมที่ดิน	 ได้แจ้งว่ากรณีบันทึกกรมธนารักษ์ที่	 กค	

0314/16361	ลงวนัที	่22	ตลุาคม	2561	เรือ่งการแบ่งแยกทรัพย์สนิระหว่างกรมธนารกัษ์และการยาสบูแห่งประเทศไทย	ในส่วน

ของการมอบอ�านาจโอนกรรมสทิธิท์ีดิ่นยงัไม่สมบรูณ์โดยยังขาดหนังสอืมอบอ�านาจแยกเป็นการเฉพาะจากบนัทกึของกรมธนารกัษ์

และหนังสือส่งมอบการครอบครองที่ดิน	(สค.1)	ดังนั้นการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงขอให้กรมธนารักษ์ด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 จัดท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 รวมถึงให้ผู้ว่าการมีอ�านาจแต่งตั้งผู้รับมอบอ�านาจ

คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน	มีอ�านาจช่วงกระท�าการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน

	 2.	 จัดท�าหนังสือส่งมอบการครอบครองส�าหรับใบแจ้งการครอบครองที่ดิน	(สค.1)

	 3.	 การยาสูบแห่งประเทศไทยขอแจ้งรายชื่อผู้แทนเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการใช้ที่ดินจ�านวน	2	คน

	 4.	 ที่ดินจ�านวน	 38	 แปลง	 ซ่ึงกรมธนารักษ์แจ้งให้การยาสูบแห่งประเทศไทยส่งโฉนดที่ดิน	 (ต้นฉบับ)	 พร้อมท้ังแจ้ง 

ขอเช่าที่ดินในส่วนที่เป็นที่ท�าการเดิมจ�านวน	 6	 แปลง	 ในจังหวัดเชียงใหม่	 และจังหวัดหนองคาย	 การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ได้มีบันทึกที่	 ยสท.	 000201/5800	 ลงวันที่	 4	 ธันวาคม	 2561	 ถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยก 

ทรพัย์สนิและการเกบ็ค่าเช่าการใช้ทีด่นิตามพระราชบญัญตักิารยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	ซึง่การยาสูบแห่งประเทศไทย

มีความเห็นว่าตามมาตรา	 39	 (1)	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ก�าหนดว่าให้กระทรวงการคลังโอนที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง	 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งส�านักงานโรงพยาบาลโรงงานยาสูบหรือใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ	 รวมท้ังส่วนควบและ 

เคร่ืองอุปกรณ์ให้โอนไปเป็นของการยาสูบแห่งประเทศไทยในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ดังนั้น	 การโอนที่ดินดังกล่าว 

กฎหมายไม่ได้ก�าหนดกรณีท่ีดินท่ีกระทรวงการคลังจะโอนต้องเป็นที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ได้มาโดยการซื้อ	 ครอบครอง	 

หรือยกให้	 อย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 จึงต้องถือว่าถ้าเป็นที่ดินท่ีเป็นที่ตั้งส�านักงานโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 

หรือใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบตามกฎหมาย	 กระทรวงการคลังต้องโอนให้การยาสูบแห่งประเทศไทยทันทีในวันที่กฎหมาย 

มีผลบังคับใช้	ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมธนารักษ์

 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

หน่วย	:	ล้านบาท

30	กันยายน	2561

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์	
ไม่มีตัวตน

สุทธิ
ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด

โปรแกรม	
คอมพิวเตอร์

155.06 22.18 - 177.24 141.16 3.81 - 144.97 32.27

ลิขสิทธิ์ 65.94 - - 65.94 60.02 0.60 - 60.62 5.32

รวม 221.00 22.18 - 243.18 201.18 4.41 - 205.59 37.59
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 4.12 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 เครื่องจักรและเครื่องประกอบ	 346.06

	 งานระหว่างก่อสร้าง	 12.54

	 โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ	 54.21

  รวม  412.81

	 เครื่องจักรและเคร่ืองประกอบ	 จ�านวน	 346.06	 ล้านบาท	 เป็นงานติดตั้งทดสอบระบบเครื่องจักร	 และอุปกรณ์ 

ด้านกระบวนการจดัเก็บและเบกิจ่ายใบยาและหบีบหุรีอ่ตัโนมติั	ค่าจ้างออกแบบก�าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของงาน

ปรับปรุงเครื่องบรรจุห่อสิบซอง	 Delta-p	 ค่าใช้จ่ายในการ	 Test	 Run	 เครื่องจักรใหม่ตามสัญญา	M02/4	 ค่าใช้จ่ายออกของ 

ค่าขนของและค่าอากร-กรมศุลกากร	ของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค	(เครื่องลอกเปลือกพืชเกษตร)

	 งานระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	12.54	ล้านบาท	เป็นงานจ้างที่ปรึกษา	ออกแบบ	ปรับปรุงอาคารประกอบฝ่ายวิจัยและพัฒนา	

งานจ้างที่ปรึกษา	ออกแบบ	จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารตึกอ�านวยการ	สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร	ค่าจ้าง

ที่ปรึกษา	ศึกษา	 ส�ารวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น	 1	 และ	ชั้น	 2	 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 

หอผู้ป่วยชั้น	6-8	ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ	เฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา	งานจ้างเขียนแบบงานโรงรับซื้อใบยา	ที่สถานี

ใบยาไทรงาม	จ้างเขียนแบบงานรั้วคอนกรีตฯ	ที่โรงงานท�าความสะอาดใบยาเตอร์กิช	ส�านักงานยาสูบบ้านไผ่

	 ในส่วนของงานติดตั้งเครื่องก�าเนิดไอน�้าชีวมวลเป็นของโรงอบใบยาเด่นชัย	 จังหวัดแพร่	 ตามสัญญาที่	 13/2559	 เมื่อวันที่	

18	มกราคม	2559	ที่ได้ด�าเนินการส่งมอบ	และผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	(งวดที่	1	2	และ	3)	จ�านวน	19.74	ล้านบาท	 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ส�าหรับงวดสุดท้าย	(งวดที่	4)	จ�านวน	2.19	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ได้ท�าสัญญาประนีประนอม

ยอมความในคดีหมายเลขด�าที่	พ.4019/2560	ของศาลแพ่ง	ฉบับลงวันที่	23	กรกฎาคม	2561	ลงความเห็นว่า	บริษัท	เจตาแบค	

จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้แก้ไขการปฏิบัติงานถูกต้องแล้ว	จึงเห็นสมควรให้รับงานนี้ตามใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน	เลขที่	EV15-0843	

ลงวันที่	22	สิงหาคม	2561	และคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2561	โดยตกลงไม่มีการช�าระเงินและไม่เรียก

เก็บเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย	 (งวดที่	 4)	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามรายละเอียดในสัญญาประนีประนอมยอมความ	

(หมายเหตุ	4.32)

	 โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ	จ�านวน	54.21	ล้านบาท	เป็นงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ

 4.13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 เงินประกันและเงินมัดจ�า	 10.59

	 ลูกหนี้คดีละเมิด	 70.00

	 ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน	 16.27

  รวม  96.86

	 เงินประกันและเงินมัดจ�า	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	10.59	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในคดี

การยาสูบแห่งประเทศไทยฟ้องลูกหน้ีค้างช�าระค่าบุหรี่	 จ�านวน	 0.40	 ล้านบาท	 เงินประกันการเปิดเครดิตที่การท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 0.40	 ล้านบาท	 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	 น�้าประปา	 และเงินมัดจ�าอื่นๆ	 จ�านวน	 0.18	 ล้านบาท	 

เงินค่าปรับตามค�าพิพากษา	จ�านวน	9.51	ล้านบาท	และเงินประกันตามค�าสั่งศาล	จ�านวน	0.10	ล้านบาท

	 ลูกหนี้คดีละเมิด	 (เดิมชื่อลูกหนี้รอการสอบสวน)	จ�านวน	70.00	ล้านบาท	ซึ่งในไตรมาสที่	1	งวดปี	2549	อดีตพนักงาน

ท�าให้เกิดความเสียหายกับการยาสูบแห่งประเทศไทย	กรณีใช้ซองบุหรี่ตราสายฝน	90	ที่หน้าซองระบุวันที่ผลิตเดือนพฤษภาคม	
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มิถุนายน	และกรกฎาคม	2548	มาใช้ผลิตเดือนกันยายน	2548	การผลิตดังกล่าวมีผลให้วันที่ผลิตบนซองบุหรี่ย้อนหลังวันที่ผลิต

จริง	และเป็นผลให้อายุบุหรี่ปกติโดยประมาณ	4	เดือน	ต้องสั้นกว่าความเป็นจริง	เกิดความเสียหายสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 บุหรี่ที่จ�าหน่ายแล้วและร้านค้าขอคืน	จ�านวน	3,542	หีบ	โดยมีเงินค่าใช้จ่ายประเภทค่าแสตมป์ยาสูบ	และเงินบ�ารุง

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งไม่สามารถขอคืนได้	จ�านวน	33.27	ล้านบาท	 ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอการสอบสวน

ทั้งจ�านวน	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการจ�าหน่ายเป็นสูญตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 ครั้งที่	 9	 

ประจ�าปีงบประมาณ	2556	วันที่	20	มิถุนายน	2556

	 2.	 บุหรี่ที่ยังมิได้จ�าหน่าย	 จ�านวน	 16,731	 หีบ	 ได้ด�าเนินการบรรจุซองใหม่และผ่าเพื่อน�ายาเส้นมาใช้แล้วจ�านวน	 

9,829	 หีบ	 ในส่วนนี้ผลต่างของต้นทุนสินค้าที่ได้รับจากการปรับปรุงใหม่กับต้นทุนเดิมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�าเนินการ	

จ�านวน	12.27	ล้านบาท	ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งจ�านวน

	 3.	 บุหรี่จากข้อ	 1	 และข้อ	 2	 ที่ท�าความเสียหายให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยรวมเป็น	 จ�านวน	 20,273	 หีบ	 

ได้ด�าเนินการบรรจุซองใหม่และผ่าเพื่อน�ายาเส้นมาใช้แล้ว	จ�านวน	9,829	หีบ	คงเหลือยังมิได้ด�าเนินการ	จ�านวน	10,444	หีบ	 

ซึ่งแก้ไขไม่ทันวันหมดอายุ	 ค�านวณเป็นต้นทุนบุหรี่	 จ�านวน	 24.46	 ล้านบาท	 จึงได้ปรับปรุงบัญชีเป็นบุหร่ีส�าเร็จรูปรอตัดบัญช ี

ทั้งจ�านวน	และในไตรมาสที่	2	งวดปี	2549	ได้โอนเข้าบัญชีลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งหมด

	 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ	ตามค�าสั่งโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลังที่	 302/2548	ลงวันที่	 25	ตุลาคม	2548	 

ได้ด�าเนินการสอบสวนเสร็จ	 และการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 ครั้งที่	 11	 ประจ�าปี	 2549	 วันที่	 31	 

สิงหาคม	 2549	 มีมติให้ชดใช้ค่าเสียหายฯ	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	 (หมายเหตุ	 4.32)	 ส่วนแสตมป์ยาสูบ 

ได้รับอนุมัติให้รับแสตมป์ยาสูบทดแทนเป็นกรณีพิเศษ	 ตามหนังสือกรมสรรพสามิต	 ที่	 กค.0620/18207	 ลงวันท่ี	 4	 

กรกฎาคม	2550	เรียบร้อยแล้ว

	 ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน	 (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 กมลฉัตรขนส่ง	 (1999)	 และหุ้นส่วนผู้จัดการ)	 จ�านวน	 16.27	 ล้านบาท	 

เกิดจากการผิดสัญญารับขน	 ตามสัญญาล�าดับที่	 260/2553	 ลงวันที่	 28	 กันยายน	 2553	 โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 กมลฉัตรขนส่ง	 (1999)	 ท�าการขนส่งบุหรี่	 ซึ่งรถขนส่งบุหรี่ได้เกิดอุบัติเหตุท�าให้บุหรี่ได้รับ 

ความเสียหาย	 ได้ค�านวณมูลค่าความเสียหายท้ังหมดจากกรณีดังกล่าว	 รวมมูลค่าความเสียหาย	 29.76	 ล้านบาท	 โดยหักลบ 

กับหลักประกันสัญญาและเงินจากค่าขนส่งบุหรี่และพัสดุส่งเสริมตลาด	 จ�านวน	 13.49	 ล้านบาท	 คงเหลือมูลค่าความเสียหาย 

ค้างช�าระตามสัญญาฯ	จ�านวน	16.27	ล้านบาท	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	(หมายเหตุ	4.32)

 4.14 เจ้าหนี้การค้า

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	เจ้าหนี้การค้า	จ�านวน	339.60	ล้านบาท	เป็นการซื้อวัตถุดิบ	พัสดุอื่นๆ	และค่าใช้จ่ายต่างๆ

 4.15 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอการน�าส่ง	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	พนักงานและบุคคลภายนอก	 17.30

	 ภาษีเงินได้ร้านค้า-รอน�าส่ง	 38.03

	 ภาษี	อบจ.-รอน�าส่งและอื่นๆ	 102.32

  รวม  157.65

	 ภาษีบ�ารุงองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	(อบจ.)	เป็นภาษทีีร่ฐับาลส่วนกลางกระจายอ�านาจไปยงัเขตท้องถิน่ตามพระราชบญัญตัิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540	และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ�ารุงองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัจากการค้าในเขตจงัหวดัตาม	มาตรา	64	(2)	โดยให้จดัเกบ็ยาสบูไม่เกนิมวนละห้าสตางค์	ต่อมาได้มกีารแก้ไขพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2546	มาตรา	28	(2)	ให้จัดเก็บยาสูบเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์

	 ดังนั้น	การยาสูบแห่งประเทศไทย	เริ่มด�าเนินการเป็นผู้จัดเก็บภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่	20	มิถุนายน	

2542	แทนกรมสรรพสามิต	ณ	ต้นทาง	ตามหนังสือกรมสรรพสามิต	ด่วนมาก	ที่	กค.0710/02022-30	ลงวันที่	18	ตุลาคม	2542	
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โดยน�าส่งภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 97%	 และอีก	 3%	 หักเป็นค่าใช้จ่ายให้กรมสรรพสามิต	 ตามข้อบังคับ 

กรมสรรพสามิต	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีก 

น�้ามันและยาสูบ	พ.ศ.	2542	หมวด	5	ข้อ	16	(2)

	 อนึง่	ในปีงบประมาณ	2555	กรมสรรพสามติได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงานของกรมสรรพสามติโดยก�าหนด

ให้ส่งคืนงานจัดเก็บภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน�้ามันและยาสูบ	 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปด�าเนินการ

จัดเก็บเอง	ภายในปีงบประมาณ	2555

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีภาษี	อบจ.-รอน�าส่งและอื่นๆ	จ�านวน	102.32	ล้านบาท	เป็น 

ภาษี	อบจ.	รอน�าส่งทั้งจ�านวน

 4.16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	 	 โบนัสกรรมการ	 1.10

	 	 โบนัสพนักงาน	 75.28

	 	 ค่ารักษาพยาบาล	 2.23

	 	 เงินรางวัลประจ�าปี	 1.94

	 	 ค่าไฟฟ้า	ค่าน�้าประปา	และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร	 7.71

	 	 ค่าเบี้ยประกันภัย	 4.46

	 	 ค่าสอบบัญชี	 1.30

	 	 อื่นๆ	 0.61

   รวม 94.63

 4.17 เจ้าหนี้กรมสรรพกร

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	เจ้าหนี้กรมสรรพกร	จ�านวน	268.62	ล้านบาท	เป็นยอดสุทธิของภาษีขายและภาษีซื้อประจ�า

เดือนกันยายน	2561	ซึ่งได้น�าส่งให้กรมสรรพกรเดือนตุลาคม	2561

 4.18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 รายได้รับล่วงหน้า	 8.19

	 เจ้าหนี้รอไว้	 7.59

	 เงินประกันของบุคคลภายนอก	 40.25

	 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด	 0.03

	 เงินกองทุนรอส่งคืน	 8.99

	 เงินรอส่งคืน	 10.27

	 เจ้าหนี้อื่นๆ	 57.18

	 เจ้าหนี้ส่วนบุคคล	 0.42

  รวม  132.92
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 4.19 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ

	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนพนักงาน	ณ	วันที่	

30	กันยายน	2561	กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ	มีฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 สินทรัพย์

	 	 เงินฝากธนาคาร	 13.15

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-เงินค้างรับ	 0.75

   รวม 13.90

	 หนี้สินและเงินกองทุน

	 	 เงินกองทุนบ�าเหน็จ	 13.90

  รวม 13.90

	 ผลสะสมภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกรณีพนักงานพ้นสภาพฯ	 13.90

 4.20 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	 ในงวดตั้งแต่วันที่	 14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	 30	 กันยายน	2561	การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี	 ฉบับที่	 19	 (ปรับปรุง	 2560)	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม 

ในหรือหลังวันท่ี	 1	 มกราคม	 2561	 โดยท�าการทบทวนการประเมินมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลัก 

คณิตศาสตร์ประกันภัยรวม	3	โครงการ	รับรู้ในงบการเงิน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	 	 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	(หมายเหตุ	4.20.1)	 873.78

	 	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว	(หมายเหตุ	4.20.2)	 4,967.74

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 	 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	(หมายเหตุ	4.20.3)	 6.13

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 5,847.65

	 การเปล่ียนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ณ	 วันที่	 30	

กันยายน	2561	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันต้นงวด	 5,225.00

 บวก	 ผลประโยชน์พนักงาน-ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 45.79

	 	 ผลประโยชน์พนักงาน-ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สินฯ	 70.08

	 	 	 5,340.87

 หัก	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย	 75.73

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานก่อนปรับปรุง 5,265.14

 บวก	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 582.51

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด 5,847.65
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	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	 14	 พฤษภาคม	 2561	 ถึงวันที่	 30	 กันยายน	 2561	 รับรู้ผลก�าไร 

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย–โครงการผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	 จ�านวน	 0.99	 ล้านบาท	 เป็น 

ค่าใช้จ่ายบริหาร	 และรับรู้ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 เป็นก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 

จ�านวน	 583.50	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 โครงการผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	 และโครงการผลประโยชน์ 

ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว	จ�านวน	84.41	ล้านบาท	และจ�านวน	499.09	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 	 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	(ประมาณการเดิม)	 7.12

	 	 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	(ประมาณการใหม่)	 (6.13)

	 ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 0.99

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	 	 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	(ประมาณการเดิม)	 789.37

	 	 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	(ประมาณการใหม่)	 (873.78)

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (84.41)

	 	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว	(ประมาณการเดิม)	 4,468.65

	 	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว	(ประมาณการใหม่)	 (4,967.74)

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (499.09)

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ	 (583.50)
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  4.20.1 โครงการผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ

	 เป็นโครงการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 ไม่มีการจัดตั้งกองทุน	 จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานเกษียณอายุ	 

โดยหักออกจากหนี้สินผลประโยชน์สุทธิ	มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

ก. การกระทบยอดหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ อ้างอิง

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิต้นงวด	 	 764.20

 บวก	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ข.	 25.17

	 	 	 	 	 789.37

 บวก	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 84.41

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิสิ้นงวด	 	 873.78

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 15.62

	 ต้นทุนบริการทั้งหมด	 	 15.62

 บวก	 ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 	 9.55

	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด	 	 25.17

ค. สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 1.	 อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอัตราเดียว	(ร้อยละ)*	 	 3.0706	 ต่อปี

	 2.	 อัตราการขึ้นเงินเดือน	(ร้อยละ)	 อายุน้อยกว่า	55	ปี	 7.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 4.0	 ต่อปี

	 3.	 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(ร้อยละ)	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 3.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	30	ปี	ถึงน้อยกว่า	40	ปี	 1.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	40	ปี	ถึงน้อยกว่า	55	ปี	 0.5	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 0.0	 ต่อปี

	 4.	 อัตรามรณะ	(ร้อยละ)	 	 100.0	 ของตารางมรณะไทย

	 	 	 	 	 	 พ.ศ.2560

	 5.	 พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 	 3.0	 ต่อปี

หมายเหตุ	*อ้างถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
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  4.20.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว

	 เป็นโครงการทีไ่ม่มกีารจดัการจดัตัง้กองทนุ	จะจ่ายผลประโยชน์เม่ือพนกังานเกษยีณอาย	ุโดยหกัออกจากหนีสิ้นผลประโยชน์

สุทธิ	มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

ก. การกระทบยอดหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ อ้างอิง

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิต้นงวด	 	 4,453.95

 บวก	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ข.	 90.43

	 	 	 	 	 4,544.38

 หัก		 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายเนื่องจากเกษียณอายุ	 	 75.73

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานก่อนปรับปรุง	 	 4,468.65

 บวก	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 499.09

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิสิ้นงวด	 	 4,967.74

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 29.98

	 ต้นทุนบริการทั้งหมด	 	 29.98

 บวก	 ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 	 60.45

	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด	 	 90.43

ค. สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 1.	 อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอัตราเดียว	(ร้อยละ)*	 	 3.4310	 ต่อปี

	 2.	 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	(ต่อครั้ง)	 	 6,700	 บาท

	 3.	 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	(ร้อยละ)	 	 5.0	 ต่อปี

	 4.	 อัตราการเจ็บป่วยเข้ารับรักษา	(ครั้งต่อปี)	 	 8.7	 ต่อปี

	 5.	 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(ร้อยละ)	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 3.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	30	ปี	ถึงน้อยกว่า	40	ปี	 1.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	40	ปี	ถึงน้อยกว่า	55	ปี	 0.5	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 0.0	 ต่อปี

	 6.	 อัตรามรณะ	(ร้อยละ)	 ช่วงอายุก่อนเกษียณอายุ	 100.0	 ของตารางมรณะไทย

	 	 	 	 	 	 พ.ศ.	2560

	 	 	 	 ช่วงอายุหลังเกษียณอายุ	 100.0	 ของตารางบ�านาญไทย

	 	 	 	 	 	 พ.ศ.	2552

	 7.	 พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 ช่วงอายุก่อนเกษียณอายุ	 3.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ช่วงอายุหลังเกษียณอายุ	 0.0	 ต่อปี

หมายเหตุ	*อ้างถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
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  4.20.3 โครงการผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก

	 	 เป็นโครงการที่ไม่มีการจัดตั้งกองทุน	 จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานมีอายุงานครบตามที่ก�าหนดโดยหักออกจาก

หนี้สินผลประโยชน์สุทธิ	มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

ก. การกระทบยอดหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ อ้างอิง

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิต้นงวด	 	 6.85

 บวก	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ข.	 0.27

	 	 	 	 	 7.12

 หัก		 ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 0.99

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิสิ้นงวด	 	 6.13

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 0.19

	 ต้นทุนบริการทั้งหมด	 	 0.19

 บวก	 ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 	 0.08

	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด	 	 0.27

ค. สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 1.	 อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอัตราเดียว	(ร้อยละ)	*	 	 3.0706	 ต่อปี

	 2.	 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(ร้อยละ)	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 3.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	30	ปี	ถึงน้อยกว่า	40	ปี	 1.0	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	40	ปี	ถึงน้อยกว่า	55	ปี	 0.5	 ต่อปี

	 	 	 	 ตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 0.0	 ต่อปี

	 3.	 อัตรามรณะ	(ร้อยละ)	 	 100.0	 	ของตารางมรณะไทย	

	 	 	 	 	 	 พ.ศ.	2560

	 4.	 พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 	 3.0	 ต่อปี

	 5.	 มูลค่ารางวัลของที่ระลึก	(บาท)	 กะไหล่ทอง	 520	 บาท

	 	 	 	 ทองค�าลงยา	 6,000	 บาท

	 6.	 อัตราเงินเฟ้อมูลค่ารางวัลของที่ระลึก	(ร้อยละ)	 	 2.5	 ต่อปี

หมายเหตุ	*อ้างถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

 4.21 ทุน	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ทุน	 	 0.19

	 โรงงานซิการ์ไทย	 0.30

  รวม  0.49
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 4.22 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว

	 	 ส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่	 7,850.02

	 	 เงินรายได้รอน�าส่งคลัง	 9,075.60

	 	 ทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	(หมายเหตุ	4.31)	 167.74

   รวม 17,093.36

	 ส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	7,850.02	ล้านบาท	เป็นการจัดสรรจากก�าไรสุทธิ

ของปี	2545	และปี	2546	จ�านวน	1,150	ล้านบาท	และ	จ�านวน	5,747	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ส่วนผลการด�าเนินงานปี	2547-

2550	 โรงงานยาสูบน�าเงินส่งรายได้แผ่นดินทั้งหมด	 จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมเข้าบัญชีส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม ่

รวมตั้งส�ารองฯ	 ไว้จ�านวน	 6,897	 ล้านบาท	 ในปี	 2550	 ได้มีการอนุมัติให้โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 ยกเลิกด�าเนินการ

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	 ที่จังหวัดเชียงใหม่	 และอนุมัติหลักการให้โรงงานยาสูบปรับแผนโครงการฯ	 

ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันตามมติคณะรัฐมนตรี	ลงวันที่	4	กันยายน	2550	ซึ่งโรงงานยาสูบได้เบิกจ่าย	เงินจ่ายล่วงหน้า

ให้ที่ปรึกษาจ�านวน	46.98	ล้านบาท	ท�าให้เหลือเงินส�ารอง	จ�านวน	6,850.02	ล้านบาท	และตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	 ท่ี	 กค.	 0803/120	 ลงวันท่ี	 21	 มกราคม	 2551	 เรื่อง	 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ของ

โรงงานยาสูบ	แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2550	อนุมัติให้โรงงานยาสูบ	โดยด�าเนินโครงการฯ	ในพื้นที่นิคม	หรือ

เขตอุตสาหกรรมห่างจากกรุงเทพมหานครรัศมีไม่เกิน	 200	 กิโลเมตร	 วงเงินลงทุน	 จ�านวน	 16,200	 ล้านบาท	 ระยะเวลา 

ด�าเนนิการ	5	ปี	(พ.ศ.	2551-2555)	โดยให้พจิารณาความเหมาะสมการใช้แหล่งเงนิลงทนุอืน่แทนเงนิน�าส่งรฐัทีจ่ะขอกนัเพิม่เติม	

จ�านวน	 9,350	 ล้านบาท	 เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์	 และกระทรวงการคลังได้ชะลอเงินน�าส่งรัฐจาก 

ผลก�าไรสุทธิปี	 2552	 จ�านวน	 1,000	 ล้านบาท	 รวมเป็นเงินท่ีส�ารองเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่	 จ�านวน	 7,850.02	 ล้านบาท	 

การปรับแผนการด�าเนินงานและแผนการเงินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ในคร้ังนี้	 เป็นการพิจารณาเฉพาะ 

การก่อสร้างตามแผนงานเดิม	 คือ	 โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพียงโรงงานเดียว	 หากผลการศึกษาของท่ีปรึกษาพบว่ามีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่แยกเป็น 

2	ฐานการผลิตโดยอยู่คนละแห่ง	ก็จะมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานและแผนการเงินใหม่อีกครั้ง

	 เงินรายได้รอน�าส่งคลัง	ณ	วันที่	 30	กันยายน	2561	จ�านวน	9,075.60	ล้านบาท	 เป็นเงินรายได้แผ่นดินที่ต้องน�าส่งคลัง 

ทีเ่หลอืจากผลการด�าเนนิงานของปีงบประมาณ	2560	จ�านวน	8,266.00	ล้านบาท	และจากผลการด�าเนนิงานของปีงบประมาณ	

2561	จ�านวน	809.60	ล้านบาท	ตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลังที่	กค.0805/ว.60	

ลงวันที่	3	สิงหาคม	2549	เรื่อง	การปรับระยะเวลาการน�าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ

 4.23 เงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	พ.ศ.	2544	มาตรา	11	ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงิน

บ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	 ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจาก

สุราและยาสูบ	ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	8	พฤศจิกายน	2544	เป็นต้นมา	

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	 และช�าระเงินบ�ารุง

กองทุนนี้ในงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	288.13	ล้านบาท

 4.24 เงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

	 ตามพระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2551	มาตรา	13	วรรคท้าย	ก�าหนด

ให้กรมสรรพสามติและกรมศลุกากรมอี�านาจจดัเกบ็เงนิบ�ารงุองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	จาก

ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าด้วยสรุาและกฎหมายว่าด้วยยาสบู	ในอตัราร้อยละหนึง่จุดห้าของภาษทีีเ่กบ็จากสรุาและยาสบู	
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ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	15	มกราคม	2551	เป็นต้นมา	การยาสูบแห่ง

ประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสบูตามระเบียบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัก�าหนด	และช�าระเงนิบ�ารงุองค์การนีใ้นงวด

ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	216.09	ล้านบาท

 4.25 เงินบ�ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

	 	 ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2558	มาตรา	 37	ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุง

กองทนุจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าด้วยสรุาและกฎหมายว่าด้วยยาสบู	ในอตัราร้อยละสองของภาษทีีเ่กบ็จากสุราและ

ยาสูบ	ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	27	มีนาคม	2558	เป็นต้นมา	การยาสูบ

แห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	 และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนน้ี 

ในงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	288.13	ล้านบาท

 4.26 เงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทย

	 	 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 150	 ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้

มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถ่ินส�าหรับสินค้าหรือบริการ	 ตามอัตราที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	 แต่ไม่เกิน 

ร้อยละสบิของภาษยีาสบู	เพือ่ให้กรมสรรพสามติน�าส่งกระทรวงมหาดไทย	ตามมาตรา	151	มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที	่16	กนัยายน	

2560	 เป็นต้นมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรงงการคลังก�าหนด	 

และช�าระเงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทยในงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	1,440.63	 

ล้านบาท

 4.27 เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ

	 	 ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย	ุ(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2560	มาตรา	15/1	ก�าหนดให้กองทนุมอี�านาจจดัเกบ็เงนิบ�ารงุกองทนุ

จากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษสีรรพสามติในส่วนทีเ่กีย่วกบัสนิค้าสรุาและยาสูบในอตัราร้อยละสองของภาษท่ีีเกบ็จากสรุาและยาสูบตาม

กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	มกราคม	2561	เป็นต้นมา	การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระ

ค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	 และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้ในงวดตั้งแต่วันที่	 14	

พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	288.13	ล้านบาท

 4.28 รายละเอียดประกอบงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 	 4.28.1	 (ลับ)

	 	 4.28.2	 (ลับ)

	 	 4.28.3	 (ลับ)
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  4.28.4 รายละเอียดรายได้–ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา	ส�าหรับงวด 

ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	ล้านบาท

 14	พ.ค.	61	–	30	ก.ย.	61

	 รายได้

	 	 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	 119.00

	 	 รายได้อื่นๆ	 0.18

   รวมรายได้ 119.18

	 ค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 42.01

	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 14.65

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 54.24

   รวมค่าใช้จ่าย 110.90

  4.28.5 รายละเอียดรายได้อื่นๆ	ส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	ล้านบาท

 14	พ.ค.	61	–	30	ก.ย.	61

	 รายได้อื่นๆ	ประกอบด้วย

	 	 ก�าไรจากการให้บริการพิเศษ	 1.26

	 	 รายได้จากการขายเศษวัสดุ	 0.97

	 	 ค่าปรับ	 5.22

	 	 เงินสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ-สนับสนุน	 0.34

	 	 รายได้รับคืนจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 0.06

	 	 รายได้อื่นๆ	 0.23

   รวม 8.08

  4.28.6 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการขาย	ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที	่14	พฤษภาคม	2561	ถงึวนัที	่30	กนัยายน	2561

หน่วย	:	ล้านบาท

 14	พ.ค.	61	–	30	ก.ย.	61

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 25.72

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 1.04

	 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด	 89.91

	 ค่าแสตมป์และภาษีต่างๆ	 17,136.31

	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 18.37

  รวม  17,271.35

 114 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



  4.28.7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	

2561

หน่วย	:	ล้านบาท

 14	พ.ค.	61	–	30	ก.ย.	61

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 540.20

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 199.37

	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 142.11

  รวม  881.68

 4.29 ผลการด�าเนินงาน

	 ผลการด�าเนินงาน	ส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	ล้านบาท

 14	พ.ค.	61	–	30	ก.ย.	61

	 รายได้จากการด�าเนินงาน	 20,141.54

	 รายได้อื่น	 153.01

  รวมรายได้ 20,294.55

	 ต้นทุนขายบุหรี่	 1,642.20

	 ต้นทุนขายยาเส้นมวนเอง	 0.26

	 ต้นทุนขายยาเส้นไม่ปรุง	 0.99

	 ต้นทุนขายวัตถุดิบ	 84.04

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 18,153.03

  รวม 	 19,880.52

	 ค่าใช้จ่ายอี่น	 205.32

  รวมค่าใช้จ่าย 20,085.84

 ก�าไรสุทธิ 208.71

	 ในงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	การยาสูบแห่งประเทศไทยมีรายได้	จ�านวน	20,294.55	

ล้านบาท	เป็นรายได้จากการด�าเนินงาน	จ�านวน	20,141.54	ล้านบาท	และรายได้อื่น	จ�านวน	153.01	ล้านบาท	มีต้นทุนขาย

บุหรี่	ต้นทุนขายยาเส้นมวนเอง	ต้นทุนขายยาเส้นไม่ปรุง	ต้นทุนขายวัตถุดิบ	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	จ�านวน	19,880.52	

ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอื่น	จ�านวน	205.32	ล้านบาท	โดยในงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	มีก�าไร

สุทธิ	จ�านวน	208.71	ล้านบาท	ซึ่งก�าไรสุทธิข้างต้นได้รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายของทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	จ�านวน	1.44	

ล้านบาท	ไว้ด้วย
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 4.30 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 การยาสบูแห่งประเทศไทย	ได้จดัตัง้	“กองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนกังานยาสบู	ซึง่จดทะเบยีนแล้ว”	ตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	เมื่อวันที่	29	กันยายน	2538	มีพนักงานสมัครเป็นสมาชิก	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	รวม	

2,922	ราย	โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินประเดิมเข้ากองทุน	1,686.99	ล้านบาท	ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจท่ี	 กค.0808.2/2593	 ลงวันท่ี	 15	 สิงหาคม	 2551	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ

ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุการท�างานไม่เกิน	10	ปี	ในอัตราร้อยละ	9	ของเงินเดือน	สมาชิกที่มีอายุการท�างานเกิน	10	ปี	แต่ไม่เกิน	

20	ปี	ในอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือน	ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�างานเกิน	20	ปี	จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	11	ของเงินเดือน	

ในงวดตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	การยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสมทบส�าหรับพนักงาน 

ที่เป็นสมาชิกกองทุน	เป็นเงิน	54.51	ล้านบาท

 4.31 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ

	 	 ทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานยาสูบกู้เงินไปใช้เพื่อการอันจ�าเป็น	 และเป็นประโยชน์แก่

พนักงานตามที่คณะกรรมการทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบเห็นสมควร	ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2561	 มีฐานะการเงิน	 และผล 

การด�าเนินงานดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	61

	 สินทรัพย์

	 	 เงินฝากธนาคาร	 145.36

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-เงินค้างรับ	 0.33

	 	 เงินให้กู้ยืม	 144.72

   รวม 290.41

	 หนี้สินและเงินกองทุน

	 	 เงินค้างจ่าย	 0.02

	 	 เงินทุน	(หมายเหตุ	4.22)	 167.74

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด	 121.21

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ�างวด	 1.44

   รวม 290.41

 4.32 คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

	 	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย	 มีคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลที่มี 

ทุนทรัพย์เกินกว่า	10	ล้านบาท	จ�านวน	5	คดี

เรื่อง ทุนทรัพย์ (บาท) การด�าเนินคดี

1.  เรียกเงินค่าสินค้า 

รับสภาพหนี้

25,692,179.44 โรงงานยาสูบ	 ยื่นฟ้องนางสยุมพร	พรหมพจน์	 และนางสุวัฒนา	

เศวตะโสภณ	เป็นคดีล้มละลาย	2	คดี	ทุนทรัพย์	14,028,856.02	

บาท	และ	11,663,323.42	บาท	ศาลพพิากษาให้ล้มละลายทัง้สอง

คดี	พร้อมออกหมายจับและอยู่ในระหว่างติดตามสืบทรัพย์
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2. ผิดสัญญาร่วมลงทุน 11,713,897.86 กระทรวงการคลังได้ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้	 ฐาน 

ผิดสัญญาซึ่งศาลได้มีค�าพิพากษาตามค�าวินิจฉัยชี้ขาดของ

อนญุาโตตลุาการ	ให้ผูค้ดัค้านทัง้	7	รายคอื	1.นางสาวเบญจวรรณ	

กัลยาวินัย	 2.นางประภา	 วิริยประไพกิจ	 3.นางสาวทองฑิพย์	 

ชูเทศะ	 4.นายเชษฐา	 หิริวิริยกุล	 5.นายพงศธร	 คุณศักดิ์พิทักษ	์ 

6.นายดุษฎี	บุณยะวณิช	และ	7.นายเจมส์	ลัมป์	ร่วมกันช�าระเงิน

ค่าหุ้น	 9,000,000.-	 บาท	 จ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน	 2,311,273.97	

บาท	 กับดอกเบี้ย	 402,623.89	 บาท	 พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 

ร้อยละ	7.5	ต่อปี	จากเงินชดเชยข้างต้นนับแต่วันที่	16	มิถุนายน	

2543	จนกว่าจะช�าระเสร็จแก่ผู้ร้อง	กับใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและ

ค่าทนายความชั้นอนุญาโตตุลาการ	 จ�านวน	 117,890.-	 บาท	 

ร่วมกันใช้ค่าทนายความ	50,000.-	บาท	

	 โรงงานยาสูบน�าส่งคดีให้ส�านักงานการบังคับคดีด�าเนินการ

บังคับคดีแทนโรงงานยาสูบ	ต่อมาผู้คัดค้านจ�านวน	5	ราย	ได้แก่	

1.นายดุษฎี	 บุญยะวณิช	 2.นางสาวเบญจวรรณ	 กัลยาวินัย 

3.นายเชษฐา	 หิริวิริยกุล	 4.นายพงศธร	 คุณศักด์ิพิทักษ์	 และ	 

5.นางสาวทองฑิพย์	 ชูเทศะ	 และขอให้พิจารณาปลดหนี้ตาม 

ค�าพพิากษา	ต่อมามกีารน�าเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการอ�านวยการ

โรงงานยาสูบ	 ซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 มีมติ 

เห็นชอบกับการประนีประนอมยอมความ	 แต่ให้ส�านักกฎหมาย

เจรจาขอเพิม่จ�านวนเงนิในการช�าระหนี	้ซึง่ส�านกักฎหมายได้เจรจา

กับผู้แทนผู้คัดค้านทั้ง	5	ราย	จากจ�านวนเงิน	5,000,000.-	บาท	

ได้เงนิเพิม่อกี	1,000,000.-บาท	รวมเป็นเงนิน�าส่งช�าระหนีเ้ป็นเงนิ

ทัง้สิน้	6,000,000.-บาท	ซึง่คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสบู

มีมติเห็นชอบกับการประนีประนอมยอมความช�าระหนี้บางส่วน

จ�านวน	 6,000,000.-	 บาท	 และอนุมัติปลดหนี้ให้กับผู้คัดค้าน	

จ�านวน	5	ราย	ดังกล่าวข้างต้น

	 ในส่วนผู้คัดค้านรายนางประภา	 วิริยประไพกิจ	 วันที่	 23	

กนัยายน	2556	ศาลล้มละลายกลางได้มคี�าพพิากษาให้ล้มละลาย	

ซึง่ต่อมาโรงงานยาสบูได้ยืน่ค�าขอรบัช�าระหนีใ้นคดล้ีมละลายแล้ว	

ต่อมาวันที่	 6	 กันยายน	 2557	 นางประภา	 วิริยประไพกิจ	 

ได้เสียชีวิต	 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้ท�าการไต่สวนทายาท 

นางประภา	 วิริยประไพกิจ	 และส่งส�านวนให้ศาลฎีกาพิจารณา 

สั่งการ	ศาลฎีกาได้มีค�าสั่งให้นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 เป็นผู้แทน

จ�าเลยในคดล้ีมละลาย	คดอียูร่ะหว่างรอเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์

เรียกประชุมเจ้าหนี้
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	 รายนายเจมส์	 ลัมป์	 ได้ครบก�าหนดระยะเวลาการบังคับคด	ี

10	 ปีแล้ว	 ส�านักงานการบังคับคดี	 และโรงงานยาสูบไม่สามารถ

สบืหาทรพัย์สนิของนายเจมส์	ลมัป์	ได้	เพราะเป็นชาวต่างประเทศ

ไม่มีภูมิล�าเนาและทรัพย์สินอยู่ในราชอาณาจักร

	 เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	 2559	 ได้จัดท�าหนังสือแจ้งผลการ

บังคับคดีถึงอธิบดีอัยการส�านักงานบังคับคดี	 กรณีได้รับช�าระหน้ี

จากการประนปีระนอมยอมความได้เงนิ	จ�านวน	6,000,000.-	บาท	

และได้น�าหนังสือปลดหนี้ให้กับลูกหนี้จ�านวน	 5	 ราย	 ปัจจุบัน 

การสืบทรัพย์ของนางประภา	วิริยประไพกิจ	ยังไม่มีความคืบหน้า	

จึงยังไม่มีการนัดประชุมเจ้าหนี้

3. ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 69,997,310.31 โรงงานยาสูบยื่นฟ้องนายเอกพงษ์	 ดิษฐบรรจง	 เป็นจ�าเลยกรณี

กระท�าการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	ศาลพิพากษา	วันที่	29	

ตุลาคม	 2553	 ให้จ�าเลยช�าระค่าเสียหาย	 69,997,310.31	 บาท	

คดีถึงที่สุดโดยโรงงานยาสูบมีการบังคับคดี	กล่าวคือ

	 (1)	 วันที่	21	พฤษภาคม	2557	โรงงานยาสูบฟ้องเพิกถอน

ที่ดิน	 4	 แปลง	 ซึ่งจ�าเลยที่	 1	 ยกให้จ�าเลยที่	 2	 และจ�าเลยที่	 3	 

โดยศาลพิพากษาเพิกถอนการยกให้	 ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษา	 

เม่ือวันที่	 18	 เมษายน	 2559	 โดยพิพากษายืนตามค�าพิพากษา 

ศาลชั้นต้น	 ต่อมาจ�าเลยที่	 2	 และจ�าเลยที่	 3	 ได้ยื่นฎีกาต่อศาล	 

เมือ่วนัที	่5	สงิหาคม	2559	พนกังานอยัการด�าเนนิการแก้ฎกีาแล้ว	

ในส่วนจ�าเลยที	่1	ศาลไม่รบัฟ้องฎีกา	เนือ่งจากยืน่ฎีกาพ้นก�าหนด

ระยะเวลาฎีกา	ในวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ศาลพิพากษาโดยยืน

ตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนการโอนที่ดินทั้ง	 4	

แปลง	 ซึ่ ง โรงงานยาสูบได ้ยื่นหนังสือต ่อส�านักงานที่ดิน

กรงุเทพมหานคร	สาขาจตจุกัร	สาขาห้วยขวาง	และสาขาบางกะปิ	

เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2560	เพื่อให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดิน	

ซึ่งได้รับแจ้งจากส�านักงานที่ดินกรุงเทพฯ	 สาขาบางกะปิ	 และ 

สาขาห้วยขวางให้โรงงานยาสูบยื่นหนังสือขอออกใบแทนหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดิน	 ซึ่งโรงงานยาสูบได้ยื่นหนังสือฯ	 ดังกล่าวต่อ

ส�านักงานที่ดินฯ	สาขาบางกะปิ	เมื่อวันที่	19	มกราคม	2561	และ

ส�านักงานที่ดินฯ	สาขาห้วยขวาง	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2561	ไว้

เรียบร้อยแล้ว
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	 (2)	 วันที่	 18	 มิถุนายน	 2558	 โรงงานยาสูบฟ้องเพิกถอน

ที่ดิน	 1	 แปลง	 ซึ่งจ�าเลยที่	 1	 ยกให้บุตร	 เป็นคดีหมายเลขด�าที	่ 

พ.2700/2558	 คดีหมายเลขแดงที่	 พ.1600/2558	 ในวันที่	 7	

เมษายน	2559	ศาลพพิากษายกฟ้องโจทก์	ซึง่ทางพนกังานอยัการ

ได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์	 และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับค�า 

พิพากษาศาลช้ันต้นให้เพิกถอนนิติกรรมการยกให้	 และนิติกรรม

การซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่	64650	โดยจ�าเลยที่	1	ถึงจ�าเลยที่	3	

ได้ยื่นฎีกาขอเพิกถอนให้ยกฟ้องค�าพิพากษาศาลชั้นต้นและศาล

อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา	 ซึ่งศาลได้ส่งส�าเนาฎีกาพร้อมปิดหมายแก่

โรงงานยาสูบโดยปิดหมาย	 เม่ือวันที่	 16	 สิงหาคม	 2560	 ซึ่ง

โรงงานยาสบูได้ส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการแก้ฎกีาแล้วโดยพนกังาน

อัยการได้ยื่นขอขยายระยะเวลาแก้ฎีกาถึงวันที่	15	ตุลาคม	2560	

ต่อมาส�านักงานคดีแพ่ง	ส�านักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งว่าพนักงาน

อัยการได้ยื่นค�าแก้ฎีกาต่อศาลแพ่ง	 เมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 2560	

และศาลแพ่งมีค�าส่ังให้ย่ืนค�าแก้ฎีกาแล้ว	 ส�านักงานคดีแพ่ง	

ส�านักงานอัยการสูงสุด	 มีหนังสือที่	 อส.0021.7/322	 ลงวันที่	 7	

มิถุนายน	 2561	 แจ้งขอเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม	 จ�านวน	 

3,000.-	บาท	ซึ่ง	ยสท.	ได้มีหนังสือที่	ยส.000201/3328	ลงวันที่	

26	มิถุนายน	2561	น�าส่งเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้ส�านักงาน

คดีแพ่งเรียบร้อยแล้ว

	 เม่ือวันที่	 27	 สิงหาคม	 2561	 ศาลแพ่งได้นัดไต่สวนกรณี

พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้	 ยสท.	 เข้าสวมสิทธิในการเป็น

โจทก์แทนกระทรวงการคลัง	 (โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง)	 

ซึ่งส�านักงานคดีแพ่ง	7	มีหนังสือที่	อส.	0021.7/495	ลงวันที่	31	

สิงหาคม	 2561	 แจ้งค�าสั่งศาลที่อนุญาตให้	 ยสท.	 สวมสิทธิแทน

กระทรวงการคลัง
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4. ผิดสัญญารับขน 17,404,546.95 โรงงานยาสูบยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 กมลฉัตรขนส่ง	 (1999)	 

และหุ้นส่วนผู้จัดการ	 โดยฟ้อง	 นางอนัทพร	 ชื่นแย้ม	 กับพวก 

ฐานผิดสัญญารับขนต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีหมายเลขด�าที	่

2035/2554	 ต ่อมาศาลพิพากษาเป ็นคดีหมายเลขแดงท่ี	

1965/2555	 ให้นางอนัทพร	 ชื่นแย้มกับพวก	 ช�าระเงิน	 จ�านวน	

17,404,546.95	บาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปีของเงินต้น	

จ�านวน	 16,267,185.30	บาท	 ให้โรงงานยาสูบ	 คดีถึงที่สุด	 โดย

โรงงานยาสูบมีการบังคับคดี	 และได้ตรวจพบที่ดินที่จังหวัด

นครราชสีมาของนางอนัทพร	 ชื่นแย้ม	 แต่มีการโอนให้แก่บุคคล

ภายนอก	 โรงงานยาสูบจึงยื่นฟ้องเพิกถอนการโอนที่ดินต่อศาล

จังหวัดสีคิ้ว	 เป็นคดีหมายเลขด�าท่ี	 367/2558	 ศาลชั้นต้น 

มีค�าพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินของ	 นางอัทพร	 ชื่นแย้ม	 

ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษา	 พิพากษากลับให้ยกค�าพิพากษาของ 

ศาลชั้นต้น	ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

5.  ฟ้องเรียกเงินคืน 

จากมูลนิธิ ลด ละ เลิก

209,654,794.52 	 1.	 กระทรวงการคลัง	 มีบันทึกแจ้งค�าสั่งให้เจ้าหน้าท่ี

โรงงานยาสูบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ�านวน	120	ล้านบาท	ตาม

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งพิจารณา

เห็นว ่ากรณีดั งกล ่าวเป ็นการไม ่ปฏิ บัติตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 เป็นการปฏิบัติหน้าท่ี 

ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	เป็นเหตุให้โรงงานยาสูบ 

ได้รับความเสียหายโดยให้ผู้อ�านวยการยาสูบด�าเนินการ	

	 	 -	 	แจ้งค�าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้นายอรรถพร	

บุนนาค	รับผิดชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน	จ�านวน	

48	ล้านบาท	นายสุชน	วัฒนพงษ์วานิช	จ�านวน	48	

ล้านบาท	และนางอนินทิตา	แสนศักดิ์	จ�านวน	24	

ล้านบาท

	 	 -	 	ใช ้มาตรการบังคับช�าระหนี้ตามขั้นตอนของ

กฎหมาย

	 	 -	 เรียกเงินคืนหรือใช้สิทธิทางศาลจากมูลนิธิฯ

	 2.	 โรงงานยาสูบมีหนังสือน�าส่งคดีให้ส�านักงานอัยการ

สูงสุดว่าต่างคดีเรียกเงินจากมูลนิธิฯ	 และได้ยื่นฟ้องมูลนิธิฯ	 เมื่อ

วันที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2559	 ฐานความผิดเรียกเงินคืนจ�านวน 

ทนุทรพัย์	209,654,794.52	บาท	พร้อมยืน่ค�าขอคุม้ครองชัว่คราว

ให้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ	โดยศาลมีค�าสั่งให้อายัด

เงินฝากแล้วประมาณ	179	ล้านบาท
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	 3.	 มูลนิธิฯ	 มีหนังสือเสนอขอเจรจาประนอมข้อพิพาท 

โดยขอให้น�าข้อเสนอไปยังกระทรวงการคลังพร้อมแถลงต่อ 

ศาลแพ่งยินดีที่จะชดใช้เงินที่อายัดไว้แก่กระทรวงการคลัง	

(โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง)	 โจทก์พร้อมกับทรัพย์สินอื่น 

ซึ่งโจทก ์ต ้องไม ่ เอาผิดต ่อพนักงานกรมสรรพสามิต	 และ

โรงงานยาสูบที่โจทก์เคยชี้มูลไว้

	 4.	 โรงงานยาสูบมบีนัทกึถงึปลดักระทรวงการคลงัแจ้งกรณี

มูลนิธิฯ	 เสนอขอเจรจาเพ่ือประนอมข้อพิพาทพร้อมมีบันทึก 

ขอหารอืการแต่งตัง้พนกังานยาสบูเป็นเจ้าพนกังานบงัคบัคด	ีและ

ขอทราบผลการพจิารณากรณมีลูนธิฯิ	เสนอขอเจรจาเพือ่ประนอม

ข้อพิพาท

	 5.	 คดีนี้ศาลแพ่งได้นัดสืบพยานโจทก์และพยานจ�าเลย 

หรือท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ	 โดยเล่ือนคดีมาแล้ว	

จ�านวน	3	ครั้ง	คือเมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2559	6	มีนาคม	2560	

และ	5	มิถุนายน	2560	โดยเมื่อวันที่	4	กันยายน	2560	ศาลได้สืบ

พยานโจทก์จ�านวน	1	ปาก	และให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์

และพยานจ�าเลยในวนัที	่1	ธนัวาคม	2560	ซึง่เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	

2560	ศาลสืบพยานจ�าเลย	จ�านวน	1	ปาก	และศาลให้เลื่อนคดีไป

สืบพยานจ�าเลยอีก	 2	 ปาก	 ซึ่งวันที่	 12	 มีนาคม	 2561	 ศาล 

สืบพยานจ�าเลย	1	ปาก	ทนายจ�าเลยแถลงหมดพยาน	ศาลนัดฟัง

ค�าพิพากษาวันที่	 28	 มีนาคม	 2561	 โดยศาลพิพากษาให้จ�าเลย 

คืนเงินแก่โจทก์	 จ�านวน	 120	ล้านบาท	 โดยโห้คิดอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	 นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจ�าเลยจะ 

ช�าระเสรจ็	คดคีรบก�าหนดระยะเวลาย่ืนอทุธรณ์	วนัที	่27	เมษายน	

2561	ได้จดัท�าบนัทกึถงึปลัดกระทรวงการคลงัขอทราบความเหน็

ในการอุทธรณ์	 กระทรวงการคลังมีบันทึกแจ้งให้อุทธรณ์	 ตาม 

ความเหน็ของพนกังานอยัการ	โจทก์ยืน่ค�าร้องขอขยายระยะเวลา

ยืน่อทุธรณ์จ�านวน	2	ครัง้	ศาลอนุญาตให้ขยายถงึวนัที	่27	มถินุายน	

2561	โดยโจทก์ยืน่อทุธรณ์ถงึวนัที	่25	มถินุายน	2561	ส่วนจ�าเลย

ยื่นค�าร้องขอขยายอุทธรณ์	 จ�านวน	 3	 ครั้ง	 ซึ่งศาลอนุญาตให ้

ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่	27	กรกฎาคม	2561	เมื่อวันที่	

31	 กรกฎาคม	 2561	 ศาลแพ่งนัดไต่สวนกรณีพนักงานอัยการ 

ยืน่ค�าร้องขอให้	ยสท.	เข้าสวมสทิธใินการเป็นโจทก์แทนกระทรวง

การคลงั	(โรงงานยาสบู	กระทรวงการคลงั)	และศาลมคี�าสัง่อนญุาต

ให้สวมสิทธิแทนได้	 เม่ือวันที่	 14	 สิงหาคม	 2561	 จ�าเลยยื่น 

ค�าแก้อุทธรณ์	 และวันที่	 15	 สิงหาคม	 2561	 จ�าเลยยื่นอุทธรณ์

พร้อมยื่นค�าขอยกเว้นค่าธรรมเนียม	 ศาลแพ่งนัดไต่สวนวันที่	 1	

ตุลาคม	2561
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	 ส่วนคดีความที่การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	เป็นจ�าเลยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายมีจ�านวน	4	คดี

เรื่อง ทุนทรัพย์ (บาท) การด�าเนินคดี

1.  ผิดสัญญาจ้างกฎหมาย

แรงงาน

92,127,230.00 นายเอกพงษ์	ดษิฐบรรจง	ยืน่ฟ้องโรงงานยาสบูฐานผดิสญัญา

จ้างกฎหมายแรงงานพร้อมเรยีกค่าเสยีหายศาลมคี�าพิพากษา	

เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2553	ยกฟ้องนายเอกพงษ์	ดิษฐบรรจง	

และนายเอกพงษ์	ดษิฐบรรจง	ยืน่ฎกีา	ศาลฎกีามคี�าพพิากษา

ในวันที่ 	 16	 พฤษภาคม	 2560	 โดยพิพากษายืนตาม 

ศาลชั้นต้น

	 -	 ขณะนี้คดีอยู ่ระหว่างการบังคับคดีของส�านักงาน

อัยการสูงสุด	(คดีหมายเลขด�าที่	2082/50	และคดีหมายเลข

แดงที่	6944/2553)

	 -	 จัดท�าหนังสือที่	 รยส.000201/899	 ลงวันที่	 16	

มีนาคม	2561	หารือการบังคับคดีต่อส�านักงานอัยการสูงสุด

	 -	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	มีหนังสือที่	อส.	0005/5489	

ลงวันท่ี	 17	 พฤษภาคม	 2561	 แจ้งตอบข้อหารือว่ากรณี 

การบังคับคดีอยู ่ในความดูแลของส�านักงานการบังคับคดี	

ส�านักงานอัยการสูงสุดจึงได้ส่งเร่ืองให้ส�านักงานการบังคับ

คดีด�าเนินการต่อไป

	 -	 ส�านกังานอยัการบงัคับคด	ีมหีนงัสือที	่อส.	0019/455	

ลงวันที่	16	กรกฎาคม	2561	แจ้งให้	ยสท.	ชี้แจงข้อเท็จจริง	

และน�าส่งเอกสารตามที่พนักงานอัยการร้องขอ

	 -	 ยสท.	ด�าเนินการยื่นหนังสือที่	ยสท.	000201/3825	

ลงวันท่ี	 23	 กรกฎาคม	 2561	 ต่อส�านักการโยธาขอคัด 

ใบอนุญาตก่อสร้าง	บริษัท	ไอทูบี	จ�ากัด	และบริษัท	มานูก้า	

จ�ากัด	 ซึ่งส�านักการโยธา	 มีหนังสือที่	 กท	 0907/ว.2695	 

ลงวันที่	 27	 สิงหาคม	 2561	 แจ้งผลการตรวจสอบว่าไม่พบ 

ใบอนุญาตก่อสร้างของอาคารดังกล่าว

	 -	 ยสท.	ยื่นหนังสือที่	ยสท.	000201/4858	ลงวันที่	24	

กันยายน	 2561	 ต่อส�านักงานเขตดินแดง	 ขอคัดใบอนุญาต

ก่อสร้าง	บริษัท	มานูก้า	จ�ากัด

	 -	 ยสท.	ยื่นหนังสือที่	ยสท.	000201/4854	ลงวันที่	20	

กันยายน	2561	ต่อส�านักงานเขตบางกะปิ	ขอคัดใบอนุญาต

ก่อสร้าง	บริษัท	มานูก้า	จ�ากัด

 122 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



เรื่อง ทุนทรัพย์ (บาท) การด�าเนินคดี

2. ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 107,979,300.00 ห้างสหสามติยืน่ฟ้องโรงงานยาสบูต่อศาลแพ่งกรงุเทพใต้เป็น

คดีหมายเลขด�าที่	 พ.70/2558	 ฐานละเมิดเรียกค่าเสียหาย	

พร้อมให้ศาลมีค�าส่ังคุ ้มครองช่ัวคราวก่อนพิพากษาให้

โรงงานยาสูบวางเงินสามแสนบาทต่อการขายบุหร่ีใน 

แต่ละครั้งให้กับ	บริษัท	ซี	พี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยศาล

มคี�าพพิากษายกฟ้องห้างสหสามติ	พร้อมมคี�าสัง่ให้ยกเลิกการ

วางเงินของโรงงานยาสูบในการขายบุหรี่แต่ละคร้ัง	 ต่อมา

จ�าเลยอุทธรณ์ค�าพิพากษา	 ซึ่งศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษายืน

ตามศาลชั้นต้น	 โจทก์ฎีกาค�าพิพากษา	ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง

การขอขยายระยะเวลาแก้ฎีกาของจ�าเลยทั้งสอง	 ซึ่งจ�าเลย 

ทั้งสองได้ยื่นค�าแก้ฎีกาค�าพิพากษาเรียบร้อยแล้ว	 คดีอยู ่

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา	 ยสท.	 ได้ยื่นค�าร้องขอ 

สวมสิทธิเข้าเป็นคู ่ความแทน	 และศาลได้ไต่สวนค�าร้อง 

ดังกล่าวเสร็จแล้ว
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3. ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 124,628,825.00 ห้างสหสามิตยื่นฟ้องโรงงานยาสูบต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 

เป็นคดีหมายเลขด�าที่	 พ.2069/2558	 ฐานผิดสัญญา/ 

เรียกค่าเสียหาย	 พร้อมให้ศาลมีค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อน

พิพากษาให้	 โรงงานยาสูบวางเงินสองแสนบาทต่อการขาย

บุหรี่ในแต่ละครั้ง	 ให้กับบริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	

(มหาชน)	 ต่อมาปรากฏว่า	 ศาลมีค�าพิพากษายกฟ้องโจทก์ 

และมีค�าสั่งให้ยกเลิกค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา	

(ยกเลิกการวางเงินสองแสนบาทถ้วนต่อการขายบุหร่ี 

แต่ละครัง้ให้กบับรษิทั	บิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	จ�ากดั	(มหาชน))	

ต่อมาห้างสหสามิต	 อุทธรณ์ค�าพิพากษาและยื่นค�าร้อง 

ขอความคุ้มครองช่ัวคราวก่อนพิพากษา	 พนักงานอัยการ 

ได ้แก ้อุทธรณ ์ค�าพิพากษาและยื่นคัดค ้านค�าร ้องขอ 

ความคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาของโจทก์เรียบร้อยแล้ว	

ต่อมาศาลมีค�าส่ังตามวิธีการช่ัวคราว	 คือ	 ให้โรงงานยาสูบ 

งดการจ�าหน่ายบุหรี่แก่	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	

(มหาชน)	 ขณะนี้อยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้

ศาลยกเลิกค�าสั่งที่ห้ามโรงงานยาสูบขายบุหรี่แก่	บริษัท	บิ๊กซี	

ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลอุทธรณ์	 ทั้งนี้	 กรณีที่พนักงานอัยการยื่น

ค�าร้องขอให้ศาลยกเลิกค�าส่ังที่ห้ามโรงงานยาสูบขายบุหรี่ให	้

บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ศาลอุทธรณ์นัด

ฟังค�าสั่งและหรือค�าพิพากษาในวันที่	29	พฤศจิกายน	2560	

ศาลอุทธรณ์เลื่อนนัดฟังค�าสั่งเป็นวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561	

ศาลอุทธรณ์เล่ือนัดฟังค�าส่ังเป็นวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2561	

ยสท.	 ได้ยื่นค�าร้องขอสวมสิทธิเข้าเป็นคู่ความแทนและศาล 

ได้ไต่สวนค�าร้องดังกล่าวเสร็จแล้ว	 และมีค�าสั่งให้ส่งค�าร้อง 

ขอสวมสิทธิดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป	จึงไม่อาจ

อ่านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ต ้องรอให้ศาลอุทธรณ์ 

มีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าร้องขอสวมสิทธิก่อน
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4. จ้างท�าของ 2,488,638.18 -	 บรษิทั	เจตาแบค	จ�ากดั	(มหาชน)	ฟ้องกระทรวงการคลงั	

(โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง)	ต่อศาลแพ่ง	เมื่อวันที่	29	

สิงหาคม	2560	เพื่อให้ช�าระเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย	(งวดที่	4)	

ตามสัญญาล�าดับที่	 13/2559	 เมื่อวันที่	 18	มกราคม	2559	

เป็นเงิน	2,488,638.18	บาท	

-	 พนักงานเดินหมายได้ปิดหมายที่กระทรวงการคลังเมื่อ

วันที่	 19	 กันยายน	 2560	 และโรงงานยาสูบได้รับหมายเมื่อ 

วนัที	่25	กนัยายน	2560	ซึง่โรงงานยาสบูต้องท�าให้การแก้คดี

ยืน่ต่อศาลภายใน	30	วนั	(ครบก�าหนดวนัที	่18	ตลุาคม	2560)	

-	 โรงงานยาสูบมีหนังสือที่	 รยส.	000202/5121	ลงวันที่	

10	 ตุลาคม	 2560	 ถึงอธิบดีกรมอัยการ	 ส�านักงานคดีแพ่ง

ส�านักงานอัยการสูงสุด	 ขอให้เป็นทนายแก้ต่างคดีให้กับ

โรงงานยาสูบ	 โดยศาลนัดช้ีสองสถานและก�าหนดแนวทาง 

การด�าเนินคดี	 ในวันที่	 16	 ตุลาคม	 2560	 ปรากฏว่าม ี

เหตุจ�าเป็นไม่อาจชี้สองสถานได้	 จึงเล่ือนไปนัดชี้สองสถาน 

ในวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 250	 ต่อมาศาลเลื่อนก�าหนดนัดช้ี 

สองสถานและก�าหนดแนวทางในการด�าเนินคดีเป็นวันที่	 21	

กุมภาพันธ์	 2561	 และพนักงานอัยการยื่นค�าให้การและ 

ฟ้องแย้งต่อศาลแพ่ง	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2560	

-	 เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561	ศาลอนุญาตให้เลื่อนไป

นัดไกล่เกลี่ย	วันที่	30	มีนาคม	2561	และนัดพร้อมเพื่อฟังผล

การไกล่เกล่ียหรือนัดช้ีสองสถาน	 วันที่	 5	 เมษายน	 2561	 

ต่อมาบริษัท	 เจตาแบค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้มาเจรจากับ

โรงงานยาสูบ	 ในวันที่	 29	มีนาคม	2561	ปรากฏว่ายังไม่ได้ 

ข้อยุติและวันที่	30	มีนาคม	2561	ได้ไปแจ้งผลเจรจาต่อศาล

และเลื่อนการไกล่เกลี่ยออกไป	 1	 นัด	 ศาลอนุญาตให้ไป 

ไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่	31	พฤษภาคม	2561	

-	 วันที่	 31	 พฤษภาคม	 2561	 ได้ไปแจ้งผลเจรจาต่อศาล 

ว่ายังไม่ได้ข้อยุติ	 จึงขออนุญาตเลื่อนการไกล่เกลี่ยอีกครั้งใน

วันที่	23	กรกฎาคม	2561

-	 วนัที	่23	กรกฎาคม	2561	ได้ไปท�าสญัญาประนปีระนอม

ยอมความต่อศาลแพ่งเรียบร้อยแล้ว	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ด�าเนนิการตามรายละเอยีดในสัญญาประนปีระนอมยอมความ

 4.33 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2562
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ชื่อรัฐวิสาหกิจ	 การยาสูบแห่งประเทศไทย

Name	 Tobacco	Authority	of	Thailand

ชื่อย่อ	 ยสท.

Initial	 TOAT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	เป็นรัฐวิสาหกิจ	มีสถานะ

เป็นนิติบุคคลในสังกัดกระทรวงการคลัง	 ประเภทหารายได	้

จดัอยูใ่นสาขาอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม	ประกอบธรุกจิ

การผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ส�าเร็จรูป	 โดยได้รับ

สิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต	 โดยองค์กรมีธุรกิจหลัก

คือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยาสูบรูปแบบ

ต่างๆ	 ของผู้บริโภคในประเทศและมุ่งขยายสู่ธุรกิจอื่น	 เช่น	 

การส่งออกและการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิตเพื่อ

เพิ่มรายได้ให้องค์กร

Nature of Business 

	 Tobacco	 Authority	 of	 Thailand	 (TOAT)	 is	 

a	 state	 enterprise	 with	 a	 juristic	 person	 status	 

under	the	Ministry	of	Finance,	contributing	revenue	

to	 the	 government	 and	 being	 classified	 in	 the	 

industrial	and	commercial	branch.	TOAT	is	the	only	

tobacco	monopoly	 of	 cigarette	manufacture	 and	

distribution.	The	organization’s	core	business	is	to	

satisfy	the	needs	of	domestic	tobacco	consumers	

in	different	 forms	 and	diversify	 to	other	 business	

sectors	including	export	and	provision	of	cigarette	

manufacture	services	for	overseas	partners	gaining	

more	income	for	the	organization.

184	ถนนพระรามที่	4	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร	10110

184	Rama	IV	Road,	Khlong	Toei,	Bangkok	10110,

Thailand

โทรศัพท์/Tel.	:	0-2229-1000

โทรสาร/Fax	:	0-2252-2233

www.thaitobacco.or.th		

CAll	CENTER	02-229-1000

ฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร

Administration	and	Corporate	Communication	

Department

โทรศัพท์/Tel.	:	0-2229-1000	ต่อ	2243	

โทรสาร/Fax	:	0-2255-4220

ส�านักป้องกันบุหรี่ปลอมแปลงและบุหรี่ลักลอบ

Anti-counterfeiting	Cigarettes	and	Smuggling	

Cigarettes

โทรศัพท์/Tel.	:	0-2229-1434	

โทรสาร/Fax	:	0-2252-8991

ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ห้องจ่ายเงิน)

Accounting	and	Financial	Department

(Payment	Room)

โทรศัพท์/Tel.	:	0-2229-1248

โทรสาร/Fax	:	0-2251-5888

ฝ่ายขาย (กองบริหารขาย)

Sales	Department	(Sales	Management	Sub-division) 

โทรศัพท์/Tel.	:	0-2229-1646	

โทรสาร/Fax	:	0-2252-8092

ข้อมูลทั่วไปของโรงงำนยำสูบ

TTM Information

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
Head Office
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ส�ำนักงำนยำสูบเชียงใหม่
Chiangmai	Tobacco	Office 
169	ถนนพระปกเกล้า	ต�าบลศรีภูมิ	อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดเชียงใหม่	50000
169	Prapokklow	Road,	Tambon	Sriphum
Amphoe	Mueang,	Chiangmai	50000	
โทรศัพท์/Tel.	:	0-5322-1604	
โทรสาร/Fax	:	0-5322-0736	

ส�ำนักงำนยำสูบเชียงรำย 
Chiangrai	Tobacco	Office
674	ถนนธนาลัย	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย	57000
674	Thanalai	Road,	Tambon	Vieng,
Amphoe	Mueang,	Chiangrai	57000	
โทรศัพท์/Tel.	:	0-5371-1623	
โทรสาร/Fax	:	0-5371-6888	

ส�ำนักงำนยำสูบแพร่
Phrae	Tobacco	Office 
213	ถนนเหมืองหิต	ต�าบลในเวียง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดแพร่	54000
213	Mueanghit	Road,	Tambon	Nai-Vieng,
Amphoe	Mueang,	Phrae	54000	
โทรศัพท์/Tel.	:	0-5451-1086	
โทรสาร/Fax	:	0-5452-1872	

ส�ำนักงำนยำสูบสุโขทัย
Sukhothai	Tobacco	Office 
112	ต�าบลคลองตาล	อ�าเภอศรีส�าโรง	
จังหวัดสุโขทัย	64120
112	Tambon	Klongtan,	Amphoe	Srisumrong,
Sukhothai	64120	
โทรศัพท์/Tel.	:	0-5568-1705	
โทรสาร/Fax	:	0-5568-1375	

ส�ำนักงำนยำสูบเพชรบูรณ์
Phetchabun	Tobacco	Office 
101	ถนนสามัคคีชัย	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเพชรบูรณ์	67000
101	Samakkheechai	Road,	Amphoe	Mueang,
Phetchabun	67000	
โทรศัพท์/Tel.	:	0-5671-1335	
โทรสาร/Fax	:	0-5672-0855

ส�ำนักงำนยำสูบบ้ำนไผ่
Banpai	Tobacco	Office 
796	ถนนแจ้งสนิท	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น	40110
796	Jang	Sanit	Road,	Tambon	Nai-Mueang,
Amphoe	Banpai,	Khonkaen	40110	
โทรศัพท์/Tel.	:	0-4327-2666	
โทรสาร/Fax	:0-4327-2824	

ส�ำนักงำนยำสูบหนองคำย	
Nongkhai	Tobacco	Office
124	ถนนมีชัย	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดหนองคาย	43000	
124	Meechai	Road,	Tambon	Nai-Mueang,
Amphoe	Mueang,	Nongkhai	43000
โทรศัพท์/Tel.	:	0-4241-2980	
โทรสาร/Fax	:	0-4242-0992	

ส�ำนักงำนยำสูบนครพนม	
Nakhornphanom	Tobacco	Office
193	ถนนเฟื่องนคร	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดนครพนม	48000
193	Fuang	Nakhon	Road,	Tambon	Nai-Mueang,
Amphoe	Mueang,	Nakhornphanom	48000	
โทรศัพท์/Tel.	:	0-4251-2390	
โทรสาร/Fax	:	0-4251-3112	

สถำนีทดลองยำสูบแม่โจ้	
Maejo	Tobacco	Experiment	Station
14	ต�าบลหนองหาร	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	50290	
14	Tambon	Nongharn,	Amphoe	Mueang,
Chiangmai	50290
โทรศัพท์/Tel.	:	0-5349-8377	
โทรสาร/Fax	:	0-5461-3751	

โรงอบใบยำเด่นชัย	
Denchai	Redrying	Plant
480	ถนนยันตรกิจโกศล	ต�าบลเด่นชัย	อ�าเภอเด่นชัย	 
จังหวัดแพร่	54110	
480	Yantarakijkosol	Road,	Tambon	Denchai,
Amphoe	Denchai,	Phrae	54110
โทรศัพท์/Tel.	:	0-5461-3007	
โทรสาร/Fax	:	0-5349-8462

ที่ตั้งส�ำนักงำน	ส่วนภูมิภาค 
Regional Offices

 การยาสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand 127



นางประภาพรรณ	 ประพันธ์พจน์	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวรัตนาภรณ์	 วงศ์พินิจ	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

นางสุชาดา	 อนันต์วรณิชย์	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายตลาด

นายสมชาย	 กองกลม	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายใบยา

นายอุมาภรณ์	 ไชยรัตน์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

นายสุรศักดิ์	 สุนาคราช	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต

นายสุคิด	 สุดดี	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร

นายสันติ	 คงสุวรรณ	 หัวหน้ากองซ่อมและรักษาพัสดุ	สาขาโรจนะ	ฝ่ายการพิมพ์

นางสาวกรองทิพย์	 สมใจ	 หัวหน้ากองรับและจ่ายเงิน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางนารีรัตน์	 โชติกวณิชย์	 หัวหน้ากองแผนงานสารสนเทศ	ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางปรีเปรม	 กีรติยุทธไพศาล	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองจัดหาในประเทศ	ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

นางสาวสุขุมาล	 ปานศรี	 พนักงานธุรการ	6	กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	

นางสาวภัคจิรา	 เต็มดวง	 พนักงานธุรการ	4	กองเลขานุการ	ฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร

นางสุธาทิพย์	 ปาวะภินันท์	 หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร	ฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร

นางนุสรา		 กิตติวัฒนางกูร	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร	ฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวสัตตบงกช	 มานีมาน	 	พนักงานธุรการ	6	กองสื่อสารองค์กร	ฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร

คณะท�างานจัดท�าหนังสือ
รำยงำนประจ�ำปี	2561
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