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สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทำงกำรเงิน

ฐานะการเงิน

	 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ณ	 วันที่	 13	 พฤษภาคม	 2561	 ให้ยกเลิก
โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลงั	ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิประเภทหน่วยงานธรุกจิทีร่ฐับาลเป็นเจ้าของ
แต่ไม่เป็นนิติบุคคล	 ท�าให้มีข้อจ�ากัดบางประการในการด�าเนินกิจการ	 และจัดตั้งการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 
ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล	มีผลบังคับใช้ในวันที่	14	พฤษภาคม	2561	โดยรับโอนบรรดากิจการ	
เงิน	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าท่ี	 หน้ี	 และความรับผิดของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับ 
กิจการของโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต 
ซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและการกระท�ากิจการอื่น	

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	ยสท.	มีสินทรัพย์รวม	27,610	ล้านบาท	ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน	 15,216	 ล้านบาท	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 12,394	 ล้านบาท	 มีเงิน
ทุนหมุนเวียน	 14,318	 ล้านบาท	 หน้ีสินรวม	 10,054	 ล้านบาท	 และส่วนของทุน	 17,556	 
ล้านบาท

	 จากการที่กรมสรรพสามิตได ้ปรับวิธีการจัดเก็บภาษีสินค ้ายาสูบใหม ่ตาม 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 2560	 ที่มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่	 16	 กันยายน	 2560	 
มีผลกระทบท�าให้	 ยสท.	 มีภาระภาษีเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ	 2561	 เป็นสาเหตุหลักท�าให ้
รายได้จากการจ�าหน่ายบุหร่ีจะลดลงจนถึงข้ันขาดทุนและเกิดภาวะขาดสภาพคล่อง 
ในการด�าเนินธุรกิจ	 ยสท.	 จึงเสนอส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 
ขอยกเว้นการน�าส่งเงินรายได้แผ่นดินจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 2560	 -	 2563	 
จ�านวน	16,718	ล้านบาท	เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอที่จะรองรับภาระภาษี	
สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสร้างการยาสูบแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ส่วนท่ีเหลือ	 และ
เพื่อด�าเนินธุรกิจต่อไปได้	
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Financial Highlights

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.

	 As	 of	 30	 September	 2019,	 TOAT	 had	 total	 assets	 of	 27,610	million	 Baht	 
including	 current	 assets	 of	 15,216	million	 Baht	 and	 non-current	 assets	 of	 12,394	 
million	 Baht,	 working	 capital	 of	 14,318	million	 Baht,	 total	 liabilities	 of	 10,054	 
million	Baht	and	equity	of	17,556	million	Baht.

	 The	 Excise	 Department’s	 adjustment	 of	 new	 procedures	 for	 tobacco	 tax	
collection	according	to	Excise	Act,	B.E.	2560	(2017),	effective	on	16	September	2017	 
affected	TOAT	to	bear	an	increasing	tax	burden	in	the	fiscal	year	2018,	and	mainly	
caused	a	shrink	of	sales	revenue	to	nearly	expose	to	risk	of	loss	and	lack	of	business	
liquidity.	 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	 2017-2020,	 amounting	 to	 16,718	million	 Baht	 to	 the	 State	 to	 enable	 
TOAT	to	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.
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หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

ฐานะการเงิน
Financial Status (as of 30 September)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
(TOAT)

โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง

(TTM)

2562 
(2019)

2561 
(2018)

2560
(2017)

สินทรัพย์ Total Assets 27,609.59 27,616.53  27,797.23

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	Current	Assets 	15,215.82 	14,613.34 	16,881.35

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ
	 Property,	plant	and	equipment	–	Net

	12,018.90 	12,311.21 	7,823.79

	 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ
 Assets	on	Operation

	97.08 	412.81 	2,874.67

	 สินทรัพย์อื่น	Other	Assets 	277.79 	279.17 	217.42

หนี้สินและส่วนของทุน Liabilities and Equity  27,609.59  27,616.53  27,797.23

	 หนี้สินหมุนเวียน	Current	Liabilities 	897.37 	993.42 	1,847.97

	 หนี้สินอื่น	Other	Liabilities 	9,156.69 	5,862.23 	5,283.74

	 ส่วนของทุน	Equity 	17,555.53 	20,760.88 	20,665.52

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

	 รายได้	Revenue 	50,838.89 	51,565.67 	68,175.79

	 รายจ่าย	Expenses 	50,325.54 	50,633.72 58,831.67

	 ก�าไรสุทธิ	Net	Profit 	513.35 	843.25 	9,343.33

	 เงินน�าส่งรัฐ	Government Remittance 	48,478.78 	49,762.00 	62,576.72

	 รายจ่ายลงทุน	Investment 	427.53 	2,727.02	 	2,224.30

ก�าไรสุทธิรับอนุมัติจัดสรรเป็น :- Authorized Net Profit Appropriation :-

	 เงินโบนัส	(ล้านบาท)	Bonus 	110.98 	786.34 	674.45

	 จ�านวนพนักงาน	(คน)	Number	of	Employees 	2,776 	2,979 	3,096

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนปีงบประมำณ 2560 - 2562
Summary of Financial Status and Performance for Fiscal Year 2017 - 2019
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อัตราส่วนและอัตราเพิ่ม (ลด) ทางการเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย
(TOAT)

โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง

(TTM)

2562 
(2019)

2561 
(2018)

2560
(2017)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)
Current	Ratio	(Times)

16.96 14.71 9.14

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

0.03 0.04 0.07

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

0.05 0.05 0.09

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

1.86 3.04 36.05

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

4.22 8.38 117.84

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

2.68 4.07 50.14

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

1.01 1.64 13.70

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

1.02 1.65 13.79

อัตราร้อยละของรายจ่ายต่อรายได้
Rate	of	Expenditure	to	Income	(%)

98.99 98.19 86.29

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

(1.41) (24.36) 4.50

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

(0.61) (13.93) 4.36

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

(39.12) (90.97) 5.44

อัตรำส่วนและอัตรำเพ่ิม (ลด) ทำงกำรเงิน ณ 30 กันยำยน 2562
Financial Ratios and Increase (Decrease) as of 30 September 2019
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สินทรัพย์ Total Assets

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

 22,280.56  24,044.17  27,797.23 27,616.53  27,609.59 

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	 

of	Thailand

2561
(2018)

2562
(2019)

รำยได้ Revenue

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

 61,984.89  65,237.80  68,175.79  51,565.67  50,838.89 

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	 

of	Thailand

2561
(2018)

2562
(2019)
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รำยจ่ำย Expenses

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

 54,879.71  56,375.31  58,831.67  50,633.72  50,325.54 

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	 

of	Thailand

2561
(2018)

2562
(2019)

ก�ำไรสุทธิ Net Profit

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

 7,105.18  8,861.12  9,343.33  843.25  513.35 

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	 

of	Thailand

2561
(2018)

2562
(2019)
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เงินโบนัส Bonus

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

 647.08  687.16  674.45  786.34 110.98

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	 

of	Thailand

2561
(2018)

2562
(2019)
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เงินน�ำส่งรัฐ Government Remittance

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit	:	Million	Baht

 59,354.17  60,719.86  62,576.72  49,762.00  48,478.78 

โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
Thailand	Tobacco	Monopoly

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco	Authority	 

of	Thailand

2561
(2018)

2562
(2019)
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สำรจำกประธำนกรรมกำร

ยอดจ�าหน่ายบุหร่ีของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ปีงบประมาณ	 2562	 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปีงบประมาณ	2561	โดยจ�าหน่ายได้	18,644.85	ล้านมวน	
ในด้านภาพรวม	การจ�าหน่ายบหุรีข่อง	ยสท.	ยงัคงได้รบัผลกระทบจากการปรบัโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2560	 โดยยอดจ�าหน่ายบุหรี่กลุ่มราคาสูงกว่า	 60	 บาท	 
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่บุหรี่กลุ่มราคาต�่ากว่า/เท่ากับ	60	บาท	มียอดจ�าหน่าย
เพิ่มสูงขึ้น	 สะท้อนให้เห็นว่าการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เปล่ียนไปสูบบุหร่ีราคาประหยัดมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ยสท.	 ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ี 
ในประเทศสูงสุด	โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมสูบบุหรี่ราคาประหยัด

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	ก�าหนดให้	ยสท.	สามารถ
ประกอบอุตสาหกรรมและด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ	 ใบยา	 หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน	 
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร	 ดังนั้น	 จากเดิมท่ีผลิตและจ�าหน่ายบุหรี่แต่เพียงธุรกิจเดียว 
มากว่า	80	ปี	ในปีงบประมาณ	2562	ยสท.	ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจการค้าใบยาสูบ	โดยเริ่มจ�าหน่าย
ยาดิบ	 ใบยาอบ/ท�าความสะอาดแล้ว	 รวมถึงผลิตผลพลอยได้อื่นจากการผลิตใบยาให้แก่ 
บริษัทเอกชน	 ทั้งนี้	 เพื่อบริหารคงคลังใบยาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 และเตรียมพัฒนา 
ให้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต

การจ�าหน่ายใบยาสบูเป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ะช่วยรกัษาอาชพีของเกษตรกรผูเ้พาะปลกู
ยาสูบให้ยงัคงผลิตวัตถดุบิหลกัป้อนให้แก่	ยสท.	เพือ่ใช้ในการผลติบหุรีต่่อไป	แม้ว่า	ยสท.	จ�าเป็น
ต้องด�าเนินนโยบายปรับลดโควตาการรับซื้อใบยาลงตั้งแต่ฤดูการผลิต	 2561/2562	 เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การจ�าหน่ายบุหรี่ในปัจจุบันที่มีปริมาณลดลงเนื่องจากการปรับ
โครงสร้างภาษสีรรพสามติ	และในปีงบประมาณ	2563	ยสท.	ยงัคงปฏิบตัติามนโยบายเดมิ	คอื
รับซื้อใบยาน้อยกว่าความต้องการใช้	 เพ่ือควบคุมปริมาณใบยาคงคลังและควบคุมคุณภาพ 
ใบยาให้เหมาะสมกับการน�ามาผลิตบุหรี่

ความเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในยคุปัจจบุนั	ทัง้ด้านประชากร	สงัคม	กฎระเบยีบ	
เทคโนโลย	ีและสิง่แวดล้อม	ล้วนส่งผลให้วถิชีวีติของผูค้นเปลีย่นไปอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	องค์กร
ธรุกจิต่างกต้็องปรบัตวัตามไปด้วย	เพราะความเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นได้ทัง้โอกาสและวกิฤติ
ในเวลาเดยีวกนั	ยสท.	เป็นรฐัวสิาหกจิทีด่�าเนนิกจิการมาอยา่งยาวนาน	เปรยีบเสมอืนเสาหลัก
ของอุตสาหกรรมยาสูบไทย	 การปรับตัวเพื่อรักษาจุดแข็งเดิมไว้	 พร้อมทั้งสร้างความแตกต่าง
ใหม่ในธุรกิจ	 ท�าให้	 ยสท.	 ยังคงแข่งขันได้	 และยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม 
ยาสูบไทยสามารถอยู่ได้ต่อไป	ยสท.	ยังคงให้ความส�าคัญกับภารกิจหลัก	คือ	การจ�าหน่ายบุหรี่
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ในประเทศ	 เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดบุหร่ีไทย	 โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ที่ยังบริโภคยาสูบอยู่	ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2562	 คือท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ 	ยสท.	ยังคงมีผลก�าไรใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้	ซึ่งเป็นผลมาจาก
การร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน	คณะผู้บริหาร	และคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
ที่มุ ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานและฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ 	 รวมถึงการได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีตลอดมาจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยาสูบ	แรงสนับสนุนเหล่านี้จะผลักดันให้	
ยสท.	เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป

 

 (นายระเฑียร  ศรีมงคล)

 ประธานกรรมการ

Message from the Chairman
Tobacco	Authority	of	Thailand	(TOAT)	cigarette	sales	in	the	fiscal	year	2019	

slightly	 increased,	 totaling	18,644.85	million	cigarettes,	 compared	with	 that	of	 the	
fiscal	year	2018.	Overall,	TOAT	cigarette	sales	have	been	affected	by	the	excise	tax	 
restructuring	 since	 the	fiscal	 year	2017.	The	cigarettes	 sales	 volume	over	60	Baht	
steadily	 decreased	 while	 that	 of	 under	 60	 Baht	 rose	 indicating	 that	 
restructuring	 of	 the	 excise	 tax	 caused	 the	majority	 of	 the	 consumers	 to	 turn	 to	 
more	 saving	 prices	 sector.	 However,	 TOAT	 still	 has	 the	 highest	market	 share	 of	 
domestic	 cigarettes	 and	 aims	 to	 satisfy	 the	 consumers'	 need	who	 prefer	 saving	 
segment.	

The	Tobacco	Authority	of	Thailand	Act,	B.E.	2561	(2018)	enables	TOAT	to	perform	 
an	 industrial	 or	 business	 operation	 associated	with	 tobacco,	 tobacco	 leaves	 or	 
products	 arising	 from	 other	 plants	 both	 inside	 and	 outside	 the	 Kingdom.	 
Consequently,	from	business	operation	that	produced	and	sold	cigarettes	solely	over	
80	years,	TOAT	stepped	to	tobacco	leaf	business	in	the	fiscal	year	2019	by	launching	
the	sale	of	raw	tobacco	leaves,	cured/cleansed	tobacco	leaves	and	other	products	
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arising	 from	 tobacco	 leaves	 to	 private	 companies	 to	 ensure	management	 of	 leaf	 
inventory	at	appropriate	level	and	be	prepared	for	developing	another	business	to	
gain	more	income	in	the	future.

Tobacco	 leaf	distribution	 is	a	way	 to	secure	 the	 tobacco	 farmers’	 job	 to	
supply	main	 raw	material	 for	 TOAT	 for	 further	 cigarette	 production	 even	 though	 
TOAT	 has	 implemented	 the	 policy	 on	 decreasing	 a	 purchase	 quota	 of	 tobacco	 
leaf	since	production	season	2018/2019.	

To	 be	 in	 accordance	 with	 the	 current	 situation,	 cigarette	 sales	 have	 
declined	due	 to	 restructuring	of	 the	excise	 tax.	TOAT	continues	 to	adhere	 to	 the	 
same	policy	 in	 the	fiscal	year	2020	 i.e.	purchasing	of	 tobacco	 leaves	 less	 than	 its	 
need	so	as	to	control	the	quantity	of	tobacco	leaf	inventory	and	the	quality	to	be	
appropriate	for	cigarette	manufacture.

Upon	with	changes,	nowadays	in	terms	of	population,	society,	regulations,	
technology	 and	 environment	 have	 all	 affected	 people’s	 way	 of	 life	 inevitably.	 
Businesses	 have	 to	 adapt	 themselves	 as	 well	 because	 those	 changes	 could	 be	 
an	 opportunity	 and	 crisis	 at	 the	 same	 time.	 TOAT	 is	 a	 state	 enterprise	 that	 has	 
conducted	business	operation	for	a	long	time	and	could	be	compared	to	a	backbone	
of	 the	 Thai	 tobacco	 industry.	Moreover,	with	 adaptation	 to	maintain	 its	 strength	 
and	create	a	new	business	difference	leads	TOAT	still	in	competition	and	maintain	
the	stakeholders	in	the	Thai	tobacco	industry.	TOAT	emphasizes	on	its	core	mission	
which	 is	 domestic	 cigarette	 distribution	 to	maintain	 its	 leadership	 in	 the	 Thai	 
cigarette	market	 by	 satisfying	 the	 needs	 of	 current	 consumers	 with	 high-quality	 
products	with	international	standards.

The	success	of	operation	 in	the	fiscal	year	2019	was	among	the	changes	
occurred	 in	different	aspects,	TOAT	still	had	 the	profit	closely	as	expected	which	 
resulted	 from	 TOAT	 employees,	 executives	 and	 committees	 solidarity	 who	 
committed	 themselves	 to	work	 and	 overcame	 the	 obstacles	 together	 as	well	 as	 
excellent	 collaboration	 from	 every	 sector	 in	 the	 tobacco	 industry	 as	 always.	 
Their	support	will	encourage	TOAT	to	steadily	and	sustainably	grow	further.

 (Mr. Rathian Srimongkol)
 Chairman
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จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ก�าลังเผชิญ 

ในขณะนี้	 เกิดขึ้นจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ 

ความอยู่รอดขององค์กร	ถือได้ว่าเป็นบททดสอบที่ท้าทายเป็นอย่างมาก	อย่างไรก็ตาม	

ในห้วงปีที่ผ่านมาพวกเราชาว	 ยสท.	 ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤต ิ

ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นได้	 ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นดังเดิม	 แต่ก็เป็นบทพิสูจน ์

ที่ท�าให้เห็นว่า	 หากพวกเรามีความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 ความส�าเร็จก็จะ 

เกิดข้ึนได้	 เช่นเดียวกันกับการพาองค์กรก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อไปยังจุดหมายต่อไป	 

ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถของพวกเราทุกคน

ส�าหรับก้าวต่อไปของพวกเราชาว	ยสท.	ขอให้น�าความส�าเร็จที่ผ่านมา	ใช้เป็น

แรงผลักดันสร้างก�าลังใจและความเชื่อมั่น	 ในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคที่เราต้อง

เผชิญ	 โดยทุกคนต้องตระหนักว่าเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพวกเรา	 ในการ

ด�าเนินกิจการ	 ยสท.	 ให้สามารถอยู่ต่อไปได้อย่างม่ันคงภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต	 ทุกหน่วยงานต้องบริหารงบประมาณที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์	

ประหยัดและคุ้มค่าอย่างสูงสุด	 นอกจากนี้	 นวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากธุรกิจใหม	่

จะช่วยให้เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง 

ร่วมกันคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 ๆ	 ให้เกิดข้ึนและท�าให้เป็นจริงได้	 เพื่อความมั่นคงในการ

ด�าเนินกิจการ	ยสท.	สืบไป

สำรจำกรักษำกำรแทนผู้ว่ำกำร
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Message from the Acting Governor
	 According	to	present	circumstances,	Tobacco	Authority	of	Thailand	(TOAT)	

has	 encountered	 both	 internal	 and	 external	 factors	 severely	 affecting	 the	 

organization’s	 presence	 and	 ex-tremely	 challenging	 for	 the	 organization	 to	

overcome.	Over	 the	 past	 year,	 TOAT	 staff	 and	management	 team	had	put	 

all	energy	to	get	through	the	crisis.	Even	though	the	outcome	is	not	as	good	

as	before,	here	is	a	proof	to	show	that	if	we	have	unity	and	success.	It	is	not	

difficult	 to	 achieve	 and	 likewise	moving	 the	 organization	 forward	 to	 be	 

beyond	everyone’s	ability.

ในโอกาสน้ี	 ขอส่งก�าลังใจและความปรารถนาดีให้กับพวกเราชาว	 ยสท.	 

ให้ทุกคนหลอมรวมความสามัคคี	ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	หมั่นเติมเต็ม

ก�าลังใจให้กันและกัน	 และขอให้มั่นใจว่า	 ยสท.	 ของพวกเรามีความม่ันคงและยั่งยืน	 

ตราบเท่าที่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด	 ขอฝากบ้าน 

หลังใหญ่ที่ให้ความร่มเย็น	 ให้ความอบอุ่นและเป็นที่พักพิงให้กับครอบครัวชาวยาสูบ	

อย่างยาวนานกว่า	80	ปี	จากรุ่นสู่รุ่น	ขอส่งต่อให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลรักษา	 เพื่อให้

บ้านหลังนี้ได้ยืนหยัดคู่กับประเทศชาติและลูกหลานของเราสืบไป

 

 (นายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์)

 รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
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	 For	 the	next	step,	TOAT	brings	 the	past	success	to	motivate	the	team,	 

build	 spirit	 and	 boost	more	 confidence	 to	 fight	 all	 problems	we	 have	 to	 

encounter.	 Everyone	 has	 to	 consider	 that	 it	 is	 duty	 and	 responsibility	 to	 

continue	 TOAT	 business	 operation	with	 stability	 under	 the	 change	 in	 the	 

future.	 Every	 department	 has	 to	manage	 the	 budget	 and	 expenditure	with	

worthiness	 and	 utmost	 benefit.	 In	 addition,	 innovation	 and	products	 arising	 

from	a	new	business	will	enhance	more	opportunity	and	possibility	 to	earn	

more	 income	while	 essentially	 creating	 new	 things	 and	 securing	 business	 

operation	sustainably.

	 On	 this	occasion,	 I	would	 like	 to	encourage	and	send	my	good	wishes	 

to	our	 TOAT	 staff	 to	have	unity	 and	 insist	 on	 fighting	 against	 the	obstacles	 

while	supporting	one	another.	Please	be	all	assured	that	TOAT	will	be	stable	

and	 sustainable	 as	 long	 as	 everyone	 does	 his	 own	 best.	 I	 would	 like	 you	 

all	 to	 take	 care	 of	 this	 big	 homelike	 organization	 that	 has	 given	 us	 peace,	 

warmth	 and	 shelter	 for	 over	 80	 years	 by	maintaining	 all	 the	 good	 things	 

we	 have	 inherited	 from	 generation	 to	 generation	 so	 that	 this	 home	will	 

further	exist	along	side	our	country	and	descendant.	

 (Mr. Sorakhom  Pariyaisut) 

 Acting Governor
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รัฐบ�ลได้จัดตั้ง
โรงง�นย�สูบขึ้น เมื่อวันที่ 
19 เมษ�ยน พ.ศ.2482 

ดำ�เนินกิจก�ร
อุตส�หกรรมซิก�แรต  
ซึ่งเป็นอุตส�หกรรม

ผูกข�ดของรัฐ ส�ม�รถ
ผลิตย�สูบป้อนสู่ตล�ด

ได้อย่�งพอเพียง 

พ.ศ.
2482

พ.ศ.
2492

รัฐบ�ลไทยซื้อกิจก�รย�สูบ
ของเอกชนม�ดำ�เนินก�รเอง
ทั้งหมด ภ�ยใต้ก�รควบคุม

ของกรมสรรพส�มิต
 ใช้ชื่อว่� “โรงง�นย�สูบ 

กระทรวงก�รคลัง 
Thailand Tobacco 

Monopoly” 

พ.ศ.
2493

พลตรี 
หลวงชำ�น�ญยุทธศิลป์ 
ลงทุนซื้อที่ดินบริเวณ

คลองเตย เนื้อที่ประม�ณ 
641 ไร่ เพื่อสร้�งเป็น

ศูนย์อำ�นวยก�ร
โรงง�นย�สูบ

พ.ศ.
2501

โรงง�นย�สูบ 
ย้�ยศูนย์อำ�นวยก�ร 

ม�อยู่ที่ตึกอำ�นวยก�ร
ซึ่งสร้�งใหม่ ม�จนถึง

ทุกวันนี้ และตั้งชื่อตึกนี้ว่� 
ตึกชำ�น�ญยุทธศิลป์

พ.ศ.
2553

โรงง�นย�สูบซื้อที่ดิน
สวนอุตส�หกรรม

โรจนะ อยุธย� จังหวัด
พระนครศรีอยุธย� 

เพื่อก่อสร้�งโรงง�นผลิต
ย�สูบแห่งใหม่ 
จำ�นวน 220 ไร่

พ.ศ.
2497

โรงง�นย�สูบ 
เปลี่ยนสังกัด

ม�ขึ้นกับ
กระทรวงก�รคลัง

โดยตรง

พ.ศ.
2534

คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ย้�ยโรงง�นย�สูบ

ไปอยู่ในส่วนภูมิภ�ค 
และพัฒน�พื้นที่เดิมเป็น

สวนส�ธ�รณะ โรงง�นย�สูบ
จึงได้ถว�ยพื้นที่แด่ 

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 
พระบรมร�ชินีน�ถ 

จำ�นวน 140 ไร่
เพื่อสร้�งสวนนำ้� “เบญจกิติ”

กำรเดินทำงของอุตสำหกรรมยำสูบ
สู่มิติใหม่บนกระแสโลก
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มีนาคม 
พ.ศ.

2559

โรงง�นย�สูบ 
ถว�ยพื้นที่เพิ่มจำ�นวน 
311 ไร่ เพื่อก่อสร้�ง
สวนป่� “เบญจกิติ” 

โดยก�รสร้�งสวนป่�
เบญจกิติ ดำ�เนินก�รไป
พร้อมกับแผนก�รย้�ย
ไปยังโรงง�นผลิตย�สูบ

แห่งใหม่

พ.ศ.
2559

คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบร่�ง

พระร�ชบัญญัติก�รย�สูบ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. … 

ซึ่งมีส�ระสำ�คัญคือ 
ให้ยกฐ�นะโรงง�นย�สูบ 
กระทรวงก�รคลังขึ้นเป็น

นิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อเป็น
ก�รย�สูบแห่งประเทศไทย 

หรือ ยสท.

พ.ศ.
2560

ที่ประชุมสภ�
นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
มีมติรับหลักก�รร่�ง

พระร�ชบัญญัติ
ก�รย�สูบ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. …

กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.

2561

สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติ
แห่งช�ติ ให้คว�มเห็นชอบ
ประก�ศใช้เป็นกฎหม�ย 

พร้อมเตรียมให้
น�ยกรัฐมนตรีนำ�ขึ้น
ทูลเกล้� ฯ เพื่อทรง
ลงพระปรม�ภิไธย

กรกฎาคม
 พ.ศ.

2561

ก�รก่อสร้�ง
โรงง�นผลิตย�สูบ

แห่งใหม่ และก�รติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ์
ก�รผลิตบุหรี่ใหม่ 
แล้วเสร็จสมบูรณ์

13
พฤษภาคม

 พ.ศ.
2561

เว็บไซต์ร�ชกิจจ�นุเบกษ�เผยแพร่ 
“พระร�ชบัญญัติก�รย�สูบ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561” 
ให้โรงง�นย�สูบเป็นองค์กร

นิติบุคคลภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ
กระทรวงก�รคลัง ใช้ชื่อว่�
“ก�รย�สูบแห่งประเทศไทย 

Tobacco Authority of Thailand” 
มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤษภ�คม 

พ.ศ. 2561 เป็นต้นม�

27
สิงหาคม

 พ.ศ.
2561

ก�รย�สูบแห่งประเทศไทย 
ทำ�พิธีเปิดผลิตบุหรี่ที่โรงง�น
ผลิตย�สูบแห่งใหม่ ใช้ชื่อว่� 
“ก�รย�สูบแห่งประเทศไทย 

พระนครศรีอยุธย�” 
และพร้อมก้�วสู่อน�คตแห่ง
คว�มเป็นองค์กรดิจิทัล 4.0 

ที่มั่นคง ยั่งยืน สืบไป

ยุคดิจิทัล 4.0
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ต่อยอด
สร้ำงคุณค่ำ
มุ่งสู่อนำคต



ต่อยอด
สร้ำงคุณค่ำ
มุ่งสู่อนำคต

Generate revenue from
the main business and

develop new businesses
in order to support

the growth of the organization



พันธกิจ

“รักษำส่วนแบ่งตลำดยำสูบไทย 
ขยำยสู่ตลำดต่ำงประเทศ 

ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภำพ พร้อมพัฒนำธุรกิจ 
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้น�ำธุรกิจยำสูบในประเทศ
และมุ่งสู่ธุรกิจอื่น”

ประเภทกิจกำร/ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงกำรคลัง
ประเภทหำรำยได้ จัดอยู่ในสำขำอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม 
ประกอบธุรกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์บุหรี่ส�ำเร็จรูป โดยได้รับ
สิทธิผูกขำดในกำรผลิตบุหรี่ซิกำแรต มีธุรกิจหลักคือ กำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคยำสูบรูปแบบต่ำง ๆ ภำยในประเทศ 
และมุ่งขยำยสู่ธุรกิจอื่น เช่น กำรส่งออก กำรรับจ้ำงคู่ค้ำต่ำงประเทศ
ในกำรผลิต เพื่อเพิ่มรำยได้ให้องค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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เป้ำประสงค์/วัตถุประสงค์ 

1.	 ส่วนแบ่งตลาด	 (Market	 Shares)	 เพิ่มศักยภาพของช่องทางขาย	 และ 
สร้างความภักดต่ีอตราสนิค้าเพือ่รกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด	(Market	Shares)	
จากการเป็นผูน้�าตลาดในกลุม่ลกูค้าบหุรีร่าคาประหยดั	พร้อมทัง้สร้างโอกาสทางการตลาด 
จากการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า	

2.	 รายได้เพิม่จากธรุกิจหลกั	โดยสามารถสร้างรายได้จากการขยายสู่ธรุกจิอืน่

3.		ต้นทุนการผลิต	โดยสามารถควบคุมต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

4.	 อัตราก�าไรสุทธิ	 มุ่งเน้นการรักษาระดับของความสามารถในการท�าก�าไร
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องการเติบโตของธุรกิจ	

แนวนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ

จากการก�าหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติสู ่การก�าหนดยุทธศาสตร์ภาพรวม
รัฐวิสาหกิจ	 ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่มีการด�าเนินงานที่
แตกต่างกนั	ให้สามารถเป็นกลไกทีข่บัเคลือ่นยุทธศาสตร์	และบรรลุสูก่ารเป็นประเทศไทย 
ที่ม่ันคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืนได้	 โดยยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มนี้ยึดถือแนวทาง	คือ

“พิจ�รณ�บทบ�ทและภ�รกิจขององค์กร
ให้เหม�ะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อสนับสนุน
ยุทธศ�สตร์ของประเทศ  เพิ่มศักยภ�พในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ  รวมถึงบริห�รจัดก�รองค์กร
ให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล”
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ทิศทางการพัฒนาองค ์กร
ส�าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้	 ในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการองค์กรและการด�าเนิน
ธรุกิจตามภารกิจหลกั	เริม่จากการสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการ
สร้างรายได้เพิ่ม	 เพื่อยกระดับองค์กร 
ให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง	 มีการ
พัฒนาการลงทุนด้วยการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนต่าง	ๆ 	
เช่น	การลงทนุด้านเครือ่งจกัร	การลงทุน 
ด้านเทคโนโลยีการผลิต	 ประกอบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับกลยุทธ์
ด้านการตลาด	 เพื่อรองรับการแข่งขัน 
ที่จะสูงขึ้นในอนาคต	

ทัง้นี	้การพฒันาองค์กรจะต้อง
ควบคู ่ไปกับการน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์กับการผลิต	
การพัฒนาสินค้าและบริการ	 ช่องทาง 
การเข้าถึงลูกค้าและประชาชน	 โดย
ค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป็นส�าคญั	ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลและ 
การบริหารจดัการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ
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ยุทธศำสตร์

2 การลงทุน

ยุทธศำสตร์ 

3 ฐานะการเงินที่มั่นคง

ยุทธศำสตร์

4 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศำสตร์ 

5 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

•	 ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับบริบทในปัจจบุนั	เพือ่สนบัสนนุยทุธศาสตร์ชาติ

•	 แยกบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนในการเป็น	 Regulator	 และ	 Operator	 
โดยปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกิจเป็น	Operator	อย่างเดียว

•	 จดัล�าดับความส�าคญัและความคุ้มค่าของโครงการให้สอดคล้องกบับทบาท
หน้าที่และทิศทางตามยุทธศาสตร์

•	 มีแหล่งเงินที่เหมาะสมในการลงทุน

•	 รัฐวสิาหกิจทีข่าดทนุอย่างต่อเนือ่ง	 ให้จดัท�าแผนฟ้ืนฟฐูานะองค์กร	 เพือ่สร้าง 
ความแข็งแกร่งทางการเงินให้เพียงพอกับการด�าเนินงานตามภารกิจและการลงทุน

•	 สร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด

•	 ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่	 4	
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 Thailand	 4.0	
และแผน	DE

•	 ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ท่ี	 5	
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศำสตร์ 

1 บทบาท/เป้าหมายการด�าเนินงาน
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Vision and Mission
Vision

“To	be	 the	 leader	 in	 the	domestic	 tobacco	 industry	 and	 focus	on	

business	diversification.”

Mission
“Maintain	 tobacco	 market	 share	 in	 Thailand	 and	 expand	 

internationally	with	 good	 quality	 product	while	 upholding	 sustainable	
business	development.”

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	sole	proprietorship	monopoly	of	cigarette	manufacture	
and	distribution.	TOAT’s	core	business	is	to	satisfy	the	needs	of	domestic	
consumers	 in	 different	 forms	 and	 diversify	 to	 other	 business	 sectors	 
including	 export	 and	 Original	 Equipment	 Manufacturer	 (OEM)	 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	market	 share	 as	 a	 
market	 leader	 in	 saving	 segment.	 Create	 a	market	 opportunity	 by	 
responding	to	various	consumer	demand.

2.	 Increase	 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	with	business	growth.	

Statement of Directions
Based	 on	 the	 national	 strategy	 and	 overall	 state	 enterprise	 

strategy	determination,	 these	are	setting	by	classifying	state	enterprise	
sectors	with	different	operations	to	enable	as	a	mechanism	that	steers	
the	strategies	 in	order	to	achieve	the	goal	as	being	stable,	prosperous	 
and	sustainable	in	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	with	 the	 change	 to	 support	 the	 country’s	 strategy,	 enhance	 
the	 potential	 in	 business	 operation	 with	modernized	management	 
based	on	good	governance.”	
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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	development	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	intense	competition	in	the	
future.	Moreover,	organization	development	must	apply	technology	and	
innovation	to	the	manufacture,	product	and	service	development	and	
customers'	 distribution	 channels	 while	 considering	 to	 the	 world’s	 
changes	with	good	governance	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.

30  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



Strategy 3: Financial Stability

•	 Prepare	a	rehabilitation	plan	for	a	state	enterprise	with	long-
term	loss	and	to	strengthen	financial	stability	adequately	for	based	on	
the	mission	and	investment.

•	 Generate	 more	 income	 from	 assets	 or	 further	 business	 
expansion.

Strategy 4: Technology and Innovation

•	 Implement	overall	state	enterprise	strategic	plan	according	to	
Strategy	4	while	supporting	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	and	promote	transparent	and	moral	system	of	good	governance.	
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นโยบำยที่ส�ำคัญของ
กำรยำสูบแห่งประเทศไทย 
ปีงบประมำณ 2562
คณะกรรมก�ร ยสท. ได้ให้นโยบ�ย
และแนวท�งที่สำ�คัญต่อก�รพัฒน� 
และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น
ของ ยสท. ดังนี้

ปรับปรุงวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยม	รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของ	ยสท.	ปีงบประมาณ	
2560	 -	 2564	 ให้มีความชัดเจน	 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด�าเนินกิจการตาม 
พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 โดยให้ก�าหนดเป็นแผนงาน 
ระยะสั้นและระยะยาวในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจอื่น	เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง
จากการขายบุหรี่ภายในประเทศ	รวมทั้งเน้นการด�าเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น	

แนะแนวทางการผลักดันยอดจ�าหน่ายบุหรี่ภายในประเทศแบบเชิงรุก	 โดยก�าหนด 
เป้าหมายให้มีความท้าทายมากกว่าที่ผ่านมา	มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
ทั้ง	Traditional	Trade	และ	Modern	Trade	และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค

ยาเส้นมวนเองเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่	ยสท.	สามารถพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์หลัก	
เพื่อสร้างมูลค่าการจ�าหน่ายให้เพิ่มข้ึน	 โดยเห็นควรให้จัดท�าแผนการผลิตและจ�าหน่าย
ยาเส้นมวนเองอย่างเต็มรูปแบบ	ก�าหนดเป้าหมาย	ส่วนแบ่งตลาดที่ชัดเจน

สนับสนุนการผลิตใบยาสูบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	 ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาความรู้ 
ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก	โดยคณะกรรมการ	ยสท.	เห็นชอบโครงการพัฒนาใบยาสูบ 
อย่างยั่งยืน	ปีงบประมาณ	2563	-	2567

ให้ความส�าคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู ้เพาะปลูกยาสูบ	 ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการปรับลดโควตาการรับซื้อใบยา	ฤดูการผลิต	2561/2562	โดยก�าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา	พร้อมให้จัดท�าโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรฯ

1

2

3

4

5
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นโยบำยที่ส�ำคัญของ
กำรยำสูบแห่งประเทศไทย 
ปีงบประมำณ 2562 ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านใบยา	การรับซื้อใบยา	การบริหารจัดการใบยา

คงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม	ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร	รวมทั้งผลักดัน
การจ�าหน่ายใบยาส่งออกไปต่างประเทศ	เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

แนะแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	(Quality	Control)	เพื่อให้คุณภาพสินค้า
อยู่ในระดับมาตรฐาน	ทั้งรสชาติและการบรรจุหีบห่อ	โดยให้ก�าหนดหน่วยงานที่ก�ากับ
ดูแลการควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะ

มุง่เน้นการบรหิารจัดการ	หรอืจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิของ	ยสท.	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การให้เช่าท่ีดิน	 การจัดท�าบัญชีรายการ	 สถานะการใช้ประโยชน์จากที่ดิน	 ฯลฯ	 
พร้อมทั้งจัดท�าแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว

เน้นการร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าด้วยกลยุทธ์แบบ	Platform	 (Platform	Strategies)	
ที่เน้นการประสานผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ให้แนวทางเกีย่วกบัการปรบัปรงุระเบยีบต่าง	ๆ 	 เพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตังิาน	 
เช่น	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้าง	และการบรหิารพสัดทุีเ่กีย่วกบัการพาณชิย์
โดยตรง	 ระเบียบเก่ียวกับการขายใบยา	 รวมถึงการออกระเบียบอื่น	ๆ 	 เช่น	 ระเบียบ 
เกี่ยวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อให้	 ยสท.	 สามารถน�าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู	่ 
มาจัดหาประโยชน์	หรือสร้างรายได้เพิ่มให้แก่องค์กร	เป็นต้น

สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยวิธี	e-Payment	รวมถึงผลักดันให้น�า
ระบบการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Corporate	 Credit/Debit	 Card)	 
มาปรับใช้ส�าหรับการเบิกจ่ายเงินสดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง	 โดยเน้นการด�าเนินการด้าน 
การข่าวที่น�าไปสู่การจับกุมผู้กระท�าความผิดรายใหม่	 รวมทั้งขยายผลไปสู่การจับกุม
ขบวนการลักลอบค้าฯ	รายใหญ่ด้วย

6

7

8

9
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ผลิตภัณฑ์ของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมำณ 2562

ตราบุหรี่
BRAND NAME

ประเภท
TYPE

รสชาติบุหรี่
BLEND

ขายปลีก (บาท/ซอง)
PRICE 

(BAHT/PACK)

KNIGHT	(Blue) KNIGHT	(Blue) FILTER
AMERICAN	
MENTHOL

55

LINE	7.1	สีแดง LINE		7.1	(RED) FILTER AMERICAN 60

LINE	7.1	สีเขียว LINE	7.1	(GREEN) FILTER
AMERICAN	
MENTHOL

60

LINE	สีแดง LINE			(RED) FILTER AMERICAN 60

LINE	สีเขียว LINE		(GREEN) FILTER
AMERICAN	
MENTHOL

60

GOAL	สีแดง GOAL	(RED) FILTER AMERICAN 60

GOAL	สีเขียว GOAL	(GREEN) FILTER
AMERICAN	
MENTHOL

60

SMS	สีแดง SMS		(RED) FILTER AMERICAN 60

SMS	สีเขียว SMS	(GREEN) FILTER
AMERICAN	
MENTHOL

60

WONDER		S	สีแดง WONDER	S	(RED) FILTER AMERICAN 60

WONDER	S	สีเขียว WONDER	S		(GREEN) FILTER
AMERICAN	
MENTHOL

60

บุหรี่
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ตราบุหรี่
BRAND NAME

ประเภท
TYPE

รสชาติบุหรี่
BLEND

ขายปลีก (บาท/ซอง)
PRICE 

(BAHT/PACK)

KRONG	THIP	7.1	
สีแดง

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
MENTHOL

95

TUK	TUK
TUK	TUK	(BLUE	ICE	
CAPSULE)

FILTER VIRGINIA 115

ตรายาเส้นมวนเอง
BRAND NAME

ประเภท
TYPE

รสชาติบุหรี่
BLEND

ขายปลีก (บาท/ซอง)
PRICE 

(BAHT/PACK)

LINE MYO คล้ายคลึงกับบุหรี่ 12

e-แต๋น RYO รสเข้ม 12

e-แต๋น	2 RYO รสอ่อน 12

ยำเส้นมวนเอง

หมายเหตุ	:	ยาเส้นมวนเองของ	ยสท.	เป็นยาเส้นไม่ปรุงทุกตรา

MYO	-	Make	Your	Own,	RYO	-	Roll	Your	Own
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1. การปรับอัตราภาษีที่จะท�าให้บุหร่ีมีราคา 

ใกล้เคียงกันหมดในปีงบประมาณ 2564

อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่ประกาศใช้ในเดือน

สดุท้ายของปีงบประมาณ	2560	นัน้	ท�าให้บหุรีถ่กูจดัเกบ็ภาษี

เป็นสองกลุ่ม	โดยมีราคากลาง	60	บาทเป็นตัวแบ่งกลุ่ม	และ

ปีงบประมาณ	 2564	 จัดเก็บภาษีบุหรี่ทั้งหมดที่อัตราภาษี 

เท่ากัน	 ซึ่งจะท�าให้บุหรี่ทุกกลุ่มที่เคยมีความแตกต่างกันด้าน

ราคามีราคาใกล้เคียงกัน	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยจัดอยู่ใน

กลุ่มราคาประหยัด	 มีราคาใกล้เคียงกับบุหรี่ราคาสูงก่อนการ

ประกาศใช้อัตราภาษีใหม่

2. กระแสผลกัดนัห้ามผลติบหุรีเ่มนทอลใน WHO 

และ FCTC

กระแสการต่อต้านให้รฐัสมาชกิสัง่ห้ามบหุรีเ่มนทอล

ทวีความเข้มข้นข้ึนเรื่อย	ๆ 	 ในช่วงไม่กี่ปีมานี้	 และคาดว่าจะ

กลายเป็นประเด็นส�าคัญในอนาคตอันใกล้	 องค์การระหว่าง

ประเทศซ่ึงพยายามต่อต้านการบริโภคยาสูบมีความเห็นว่า	

การใช้สารปรุงแต่งกล่ินรสประเภทใด	 ๆ	 ที่ท�าให้การสูบบุหรี่	

“ง่าย”	 ขึ้นหรือมีกลิ่นอายรสชาติดีขึ้น	 ส่งผลให้ผู ้บริโภค 

ไม่สามารถเลิกบริโภคบุหรี่ได้	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ 

บุหรี่เมนทอลที่ท�าให้บุหรี่มีความเย็นและไม่ระคายคอ

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลัก
ต่อกิจกำร
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3. การเปิดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่เป็นสิ่งถูกกฎหมาย

ในปัจจุบันการควบคุมยาสูบในประเทศไทยยังคงยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทดแทน

บหุร่ีรูปแบบใหม่เป็นอนัตรายและห้ามจ�าหน่ายในประเทศ	ซึง่ประชาคมระหว่างประเทศ

เห็นพ้องกันจากหลักฐานทางวิชาการต่าง	ๆ 	 ว่า	 ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม่ได้มีอันตรายมาก

ไปกว่าบหุรี	่และสมควรเปิดให้มกีารจ�าหน่ายและบรโิภคเพือ่ลดการสบูบหุรีแ่บบด้ังเดมิ

ที่อันตรายกว่า	 ซึ่งคาดว่าหากกระแสโลกยังคงเป็นไปในทางนี้	 ประเทศไทยย่อมไม่

สามารถฝืนความต้องการของผู้บริโภคและหลักฐานงานวิจัยต่าง	ๆ 	ได้	และต้องเปิดเสรี

ให้มีการจ�าหน่ายและบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4. การด�าเนินธุรกิจหลังการยกฐานะองค์กรเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย

การยกฐานะองค์กรเป็นการยาสบูแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นนติบุิคคล	เปิดโอกาส

ให้องค์กรสามารถขยายสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ายาสูบได้เพื่อใช้สินทรัพย์และ

ความช�านาญให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งนอกจากผู้บริหารจะต้องวางยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ในระยะยาว	 เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมแล้วยังต้องอาศัยการส่ือสารและสร้าง

ความเข้าใจแก่พนกังานภายในองค์กรทัง้หมด	เพือ่ให้เกดิการยอมรบัในการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	และการปรับองค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อัตราภาษี

 กระแสผลักดันห้ามผลิต
บุหรี่เมนทอล

ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่
เป็นสิ่งถูกกฎหมาย

ยกฐานะองค์กรเป็นการยาสูบ
แห่งประเทศไทย

ด้านการจ�าหน่าย

การประกาศ ใช ้พระราช

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560		ที่

มผีลบงัคบัใช้	เมือ่วนัที	่16	กนัยายน	2560		

ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ปรับโครงสร้าง 

ภาษีใหม่ใช้วิธีการจัดเก็บภาษีแบบผสม	

ได้แก่	 การเก็บภาษีทั้งตามมูลค่าและ 

ตามปริมาณรวมกัน	 โดยใช ้	 “ราคา 

ขายปลีกแนะน�า”	 เป็นฐานค�านวณภาษี

ด้านมูลค่า	 	 ส�าหรับในด้านภาษีตาม

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   37



 บุหร�่นอก

เก็บภาษีสรรพสามิต 20%
ของราคาขายปลีกแนะนำ

หมายเหตุ 
กลุมบุหรี่ lower คงอัตรา 20%
เปนเวลา 2 ป หลังจากนั้นเก็บ 40%

กรองทิพย สามิต
กรุงทอง และสายฝน

WONDER

63

86 95 87 99
451251

98 151

90

40 60

LINE7.1

43 60 45 60
45

70

60

60 72 60 98 60

50 60 54 60 55 6051 60
LINE7.8 GOAL SMS

Playoff

WINSTON C

BREAKIscore KS Iscore BLUE

L&M

L&M7.1 CAMEL

Marlboro7
Marlboro

การยาสูบแห�งประเทศไทย VS
เก็บภาษีสรรพสามิต 40%
ของราคาขายปลีกแนะนำ

H
IG

H
-E

N
D

LO
W

ER
ราคาขายปลีกบุหร�่

ก�อน-หลัง วันที่ 16 ก.ย. 2560
ราคาขายปลีกบุหร�่

ก�อน-หลัง วันที่ 16 ก.ย. 2560

บาท60
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 บุหร�่นอก

เก็บภาษีสรรพสามิต 20%
ของราคาขายปลีกแนะนำ

หมายเหตุ 
กลุมบุหรี่ lower คงอัตรา 20%
เปนเวลา 2 ป หลังจากนั้นเก็บ 40%

กรองทิพย สามิต
กรุงทอง และสายฝน

WONDER

63

86 95 87 99
451251

98 151

90

40 60

LINE7.1

43 60 45 60
45

70

60

60 72 60 98 60

50 60 54 60 55 6051 60
LINE7.8 GOAL SMS

Playoff

WINSTON C

BREAKIscore KS Iscore BLUE

L&M

L&M7.1 CAMEL

Marlboro7
Marlboro

การยาสูบแห�งประเทศไทย VS
เก็บภาษีสรรพสามิต 40%
ของราคาขายปลีกแนะนำ

H
IG

H
-E

N
D

LO
W

ER

ราคาขายปลีกบุหร�่
ก�อน-หลัง วันที่ 16 ก.ย. 2560

ราคาขายปลีกบุหร�่
ก�อน-หลัง วันที่ 16 ก.ย. 2560

บาท60
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ปริมาณไม่ว่าจะผลิตบุหรี่มวนขนาดเล็กหรือมวนขนาดใหญ่ออกมาจ�าหน่าย	 ต้องเสีย

ภาษีมวนละ	1.20	บาทก่อน	(เก็บภาษีตามปริมาณ)	จากนั้นให้ใช้ราคาขายปลีกมาเป็น

เกณฑ์อ้างองิในการค�านวณภาษด้ีานมลูค่า	หากตัง้ราคาขายปลีกสูงกว่า	60	บาทต่อซอง	

ต้องเสียภาษี	40%	ของราคาขายปลีกโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	แต่ถ้าก�าหนดราคาขาย

ปลกีไม่เกนิ	60	บาทต่อซอง	ให้เสยีภาษใีนอตัรา	20%	ของราคาขายปลีกโดยไม่รวมภาษี

มลูค่าเพิม่	ส่งผลให้ราคาขายปลกีบหุรี	่ยสท.	ปรบัราคาเพิม่ข้ึนตัง้แต่	9	-	20	บาทต่อซอง	

นอกจากน้ีบุหรี่คู่แข่งน�าเข้าจากต่างประเทศบางตรากลับลดราคาขายปลีกลง

มาเท่ากบับหุรีก่ลุม่รายได้หลกัของ	ยสท.		(ไม่เกนิ	60	บาทต่อซอง)	ทัง้ทีค่วรจะต้องปรบั

ราคาให้สูงขึ้น	 (90	บาทต่อซอง)	 ตามหลักเกณฑ์โครงสร้างภาษีใหม่	 ส่งผลให้ผู้บริโภค

เปลี่ยนไปสูบบุหรี่คู ่แข่งที่มีความได้เปรียบด้านความเป็น	 International	 Brand	 

แต่ราคาขายปลีกเท่ากับราคาบุหรี่	ยสท.	

ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ  

ภายหลังจากวันที่	 30	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 ยสท.	 

ไม่มีหน้าที่เสยีภาษเีงนิได้แทนผู้ประกอบการค้ายาสูบ	 

ส่งผลท�าให้ร้านค้าในช่องทางการจ�าหน่ายดั้งเดิม	 

(Traditional	 Trade)	 รู ้สึกยุ ่งยาก	 และลดปริมาณ 

การจ�าหน่าย

บุหรี่จากการ

เข้าสู่ระบบภาษีตามที่นโยบายภาครัฐก�าหนด	

40  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต	 พ.ศ.	 2561	 หรือ

ประกาศซองบุหรี่แบบเรียบ	ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	10	กันยายน	พ.ศ.	2562	

ทางบริษัทบุหรี่ต่างประเทศคู่แข่งเริ่มจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ซองเรียบแก่ร้านค้า	

โดยท�าการขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข	 พร้อมกับหนังสือชี้แจงรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์แก่ร้านค้าก่อนวันบังคับใช้กฎหมายในวันที่	 10	 กันยายน	พ.ศ.	 2562	 โดย

กระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลว่าเป็นการสมประโยชน์	ท�าให้ ยสท. เสียโอกาสทาง 

การตลาดเพราะร้านขายส่งช่วงยาสบูและร้านขายปลกีเลอืกสัง่ซือ้บหุรี่ต่างประเทศ

ที่มีรูปแบบซองตามกฎหมายใหม่ รวมท้ังการชะลอการสั่งซื้อบุหรี่ ยสท. เพื่อ 

ระบายสินค้ารูปแบบซองเดิม และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากข้อกฎหมายได้

การลกัลอบจ�าหน่ายบหุรีป่ลอมแปลงและบหุรีห่นภีาษตีามเขตตลาดการค้า

ชายแดน	ดังนี้

ภาคใต้	พื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศไทย		

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา	 ได้แก่	บุรีรัมย์	

และสุรินทร์		เขตติดต่อกับชายแดนประเทศลาว	ได้แก่	จังหวัดอุบลราชธานี	มุกดาหาร	

นครพนม	และหนองคาย

ภาคตะวันออก	 เขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา	 ได้แก่	 จังหวัดสระแก้ว	 

และจันทบุรี

ผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหร่ี	 เริ่มได้รับความนิยมส�าหรับกลุ่มผู้สูบที่มีความกังวล

ด้านสุขภาพ	 จึงเปลี่ยนไปบริโภคผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่อื่นๆ	 เช่น	 Heat	 not	 burn	 

และ	E-cigarette
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ด้านการตลาด 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว	

เนื่องจากประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความผันผวนจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังน้ี	 ตัวเลขประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย	 

โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 พบว่า	 ช่วงไตรมาสแรก 

ของปี	 2562	 มีอัตราการเติบโตของ	 GDP	 อยู่ท่ี	 2.8%	 ซึ่งต�่ากว่าประมาณการ	 GDP	 

ทัง้ปี	ในปี	2562	ทีค่าดว่าจะเตบิโต	3.3	-	3.8%	และต�า่กว่าช่วงไตรมาสที	่4	ของปี	2561	

ที่มีอัตราการเติบโตของ	 GDP	 3.6%	 แสดงถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย 

อย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี	2561	ที่ผ่านมา

ในไตรมาสที่	2	ของปี	2562	อัตราขยายตัวร้อยละ	2.3	เทียบกับการขยายตัว	 

ร้อยละ	 2.8	 ในไตรมาสก่อนหน้า	 และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว	 เศรษฐกิจไทย 

ในไตรมาสที่	 2	 ของปี	 2562	 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี	 2562	 ร้อยละ	 0.6	 

รวมครึ่งแรก	ของปี	2562	เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ	2.6	ในส่วนของด้านการใช้จ่าย	

มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน	 การลงทุนภาคเอกชน	 

และการใช้จ่ายของรัฐบาล	 ในขณะที่การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง	 ด้านการผลิต	 

สาขาเกษตรกรรม	การป่าไม้	การประมง	และสาขาการผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง	

ในขณะที่การผลิตสาขาที่พักแรม	 บริการด้านอาหาร	 สาขาการขนส่งและสถานที ่

เก็บสินค้า	 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า	 อย่างไรก็ตาม	 การผลิตสาขาก่อสร้าง	 

และสาขาไฟฟ้า	 ก๊าซ	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น	 และสาขาการขายส่งและการขายปลีก	 

การซ่อมยานยนต์และจกัรยานยนต์	ขยายตวัการเตบิโตทางเศรษฐกจิในเกณฑ์ดต่ีอเนือ่ง
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หนี้ครัวเรือน
ป

ี 2
56

2
: GDP

ไตรมำสที่ 1  เพ่ิมข้ึนถึง 6.3%   (สูงสุดในรอบ 4 ปี)

ไตรมำสที่ 2  ทรงตัวท่ี 78.7%  โตเร็วกว่ำเศรษฐกิจยอดคงค้ำง เติบโตในอัตรำ

ที่  ชะลอลงมาท่ี 5.8%

ส่วนหนึง่น่ำจะเป็นผลมำจำกกำรชะลอตัวลงของสินเชือ่เพือ่ท่ีอยู่อำศยัหลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูลสนิเชือ่เพือ่ท่ีอยู่อำศยั 
หรือเกณฑ์ LTV เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ โดยเงินให้กู ้ยืมเพื่อท่ีอยู่อำศัยส่วนบุคคลของ 
สถำบันกำรเงิน (ท้ังในส่วนท่ีปล่อยผ่ำนระบบธนำคำรพำณิชย์ สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ และสถำบันกำรเงินอื่นๆ) 
ชะลอกำรเติบโตลงมำที่ 6.8% ไตรมำสที่ 2 ของปี 2562 จำกที่เพิ่มขึ้นก่อนเกณฑ์ LTV ถึง 8.0% ในไตรมำสที่ 1 ของ
ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ

สำเหตุปัญหำกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ กำรส่งออกท่ียังหดตัว และปัญหำหน้ีครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง  
ส่งผลให้มีควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น 
ปัจจัยเสริมสร้ำงให้ควำมเชื่อมั่นของประชำชนปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้นได้สอดคล้องกับดัชนีควำมเชื่อมั่นในอนำคตท่ียังอยู ่
ในระดับสูงกว่ำ 50 เล็กน้อย ชี้ว่ำประชำชนยังมีมุมมองทำงบวกและเชื่อมั่นว่ำเศรษฐกิจในอนำคตน่ำจะยังมีทิศทำงที่ดีขึ้นได้

60.8
ไตรมำสที่ 3 
ของปี 2562

64.8
ไตรมำสที่ 2 
ของปี 2562

เศรษฐกิจไทย
ดัชนีความเชื่อม่ัน

78.1
ไตรมำสที่ 3 
ของปี 2562

82.6
ไตรมำสที่ 2 
ของปี 2562

ผู้บริโภคในอนาคต
ดัชนีความเช่ือม่ัน

5.0
1.4

ลดลง

เพิ่มขึ้น

%

%

ภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.9

รัฐวิสาหกิจ

การลงทุน

17.0 %
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561

15.6
ลดลง

%
ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562

14.4
ลดลง

%
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562

รายจ่ายลงทุน
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม ประจ�าปีงบฯ 2562

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

ดัชนีควำม
เชื่อมั่นโดยรวม

68.4

67.5

66
.3

67.7

69.0
67.6

66.2
64.8

63.4

62
.2

60.9

59.3

ที่มา	:	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทัง้นี	้สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิคาดว่าเศรษฐกจิไทยปี	2562	
จะขยายตัวร้อยละ	2.7	-	3.2	โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญ	ประกอบด้วย	

(1)	 แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศท่ีจะยังมี 
ความต่อเนื่องในช่วงคร่ึงหลังของปี	 ท้ังในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน	 และการลงทุน
ภาคเอกชน	

(2)	 แนวโน้มการปรับตัวดีข้ึนอย่างช้า	 ๆ	 ของการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง	 
ตามการปรับตัวของภาคการผลิตและส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่คาดว่าจะ
มีความชัดเจนมากขึ้น	

(3)	 การด�าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ		

(4)	 ฐานการขยายตัวที่อยู ่ในระดับต�่า	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม 
ให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง	
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ทัง้นี	้คาดว่ามลูค่าการส่งออกสนิค้าจะลดลงร้อยละ	1.2	การบรโิภคภาคเอกชน	

และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	4.2	และร้อยละ	3.8	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ	0.7	–	1.2	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	5.9	ของ	GDP

ในส่วนของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ทุกรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ	
และเอกชน	กย็งัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	และสม�า่เสมอ	ซึง่ล่าสดุกระทรวงสาธารณสขุ	
ได้ออกประกาศกระทรวง	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต	พ.ศ.	2561	หรือประกาศ
ซองบุหรี่แบบเรียบ	 ภายใต้	 พ.ร.บ.	 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งจะมีผล 

บังคับใช้วันที่	 12	 กันยายน	พ.ศ.	 2562	 โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกของเอเชีย	 
และเป็นประเทศที	่11	ของโลก

ในด้านของตัวแทนจ�าหน่ายบุหรี่	 มีการยกเลิกการจ�าหน่ายบุหรี่ของ	 ยสท.	
หลายราย	 เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้ช�าระแทนให้ผู้ขายส่งยาสูบ	 
ผู้ขายส่งช่วงยาสูบและผู้ขายปลีกสินค้ายาสูบของ	 ยสท.	 	 โดย	 ยสท.	 จะไม่มีหน้าที ่
เสยีภาษีเงนิได้ช�าระแทนให้ผูข้ายส่งยาสบู	ผูข้ายส่งช่วงยาสบู	และผูข้ายปลกีสนิค้ายาสบู	

ตั้งแต่วันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2562	 เป็นต้นไป	 ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
มาตรการดังกล่าว
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สรางสรรคนวัตกรรม ทำงานเปนทีม มุงเนนลูกคา เห็นคุณคาบุคลากร
บานเราชาวยาสูบ ยสท
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ภำวะอุตสำหกรรมและแนวโน้มในอนำคต 
ด้านการขาย

อุตสาหกรรมบุหรี่โลกยังคงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�าเสนอบุหรี่รูปแบบใหม่ๆ	

อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในด้านการพัฒนาบุหรี่รสชาติใหม่หรือรูปแบบใหม่	 โดยปรับสูตร 

การปรุง	การเพิ่มเม็ดบีบในก้นกรอง	หรือการปรับขนาดบุหรี่ให้เล็กลง

การพัฒนาในบางด้านมุ่งเน้นการโฆษณาว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยลง	 

ซึ่งเป็นที่มาของกระแสบุหรี่รสอ่อน	นิโคตินต�่า	และบุหรี่มวนเล็ก	รวมถึงแนวคิดที่ใส่ใจ

ต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 Greenbutts	 ซ่ึงเสนอให้ใช้ก้นกรองที่ท�าจากวัสดุธรรมชาต	ิ 

(ฝ้าย	ป่าน	ลินิน)	Greenbutts	อ้างว่าก้นกรองธรรมชาติจะท�าให้การสูบได้รับรสชาติ

ที่แท้จริงของใบยา	 และก้นกรองท่ีถูกท้ิงเป็นขยะย่อยสลายได้ภายใน	 2	 –	 6	 สัปดาห	์ 

เมื่อเปรียบเทียบกับก้นกรองปกติที่ใช้เวลาถึง	10	–	15	ปี	รวมถึงมีแนวคิดใส่เมล็ดพืช 

ลงในก้นกรองและใช้กระถางดินชื้นแทนที่เขี่ยบุหรี่รูปแบบเดิม	เพื่อให้ก้นกรองสามารถ

ย่อยสลาย	และเมล็ดพันธุ์พืชเติบโตขึ้นแทนได้

กระแสรณรงค์ต่อต้านบุหรี่และพิษภัยของควันบุหรี่	 ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์

ทดแทนส�าหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่	 หรือผู้มีความต้องการนิโคตินโดยไม่ต้องสูบบุหรี	่ 

เช่น	 บุหร่ีไฟฟ้า	 (Electronic	 Cigarette)	 เป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีใช้พลังงาน 

จากแบตเตอรี่ในการเปลี่ยนน�้ายานิโคตินเป็นไอส�าหรับสูด	 โดยน�้ายาที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า

มีความเข้มข้นของนิโคตินตั้งแต่	0	–	2	มิลลิกรัม	จนถึงสูตรเข้มข้นที่มีนิโคติน	20	–	24	

มลิลกิรมั	และมหีลายรสชาตเิช่นเดยีวกบับหุรีธ่รรมดา	แต่เนือ่งจากบหุรีไ่ฟฟ้าถูกมองว่า

เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบเช่นเดียวกับบุหรี่	 และยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าเป็นอันตราย 

น้อยกว่าหรือช่วยให้เลิกบุหรี่ได้	 รัฐบาลไทยจึงจัดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 

ที่ห้ามซื้อขายภายในราชอาณาจักร

ผลิตภัณฑ์ทดแทนในอีกรูปแบบหน่ึงคือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเลิกบุหร่ี	 เป็น

แผ่นนิโคตินส�าหรับแปะ	 และหมากฝรั่งนิโคตินเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทน	 ซึ่งนิยมใช้กันใน

การบ�าบัดการติดนิโคตินโดยไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 องค์การอนามัยโลกจัดให้

ผลติภณัฑ์นโิคตนิทดแทนประเภทนีเ้ป็นเวชภณัฑ์ส�าคญัส�าหรบัระบบสาธารณสขุพืน้ฐาน
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ทั้งนี้	ภาพรวมของอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีผลต่อ	Demand	ของผู้สูบบุหรี่

ทั่วประเทศที่	ยสท.	ต้องปรับตัวตามสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

พระรำชบัญญัติ ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ย � สู บ ฉ บั บ ใ ห ม ่

กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมาย
ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบข้อก�าหนด

18 20

 กำ�หนดอ�ยุขั้นตำ่�ของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ย�สูบจ�กเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี 

 ห้�มแบ่งข�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบแยกเป็นมวน

 ห้�มข�ยผ่�นรูปแบบของพริตตี้

 ห้�มข�ยในสถ�นที่ต่�งๆ 

 ห้�มก�รโฆษณ�ในรปูแบบเป็นผูส้นบัสนนุก�รประกวดและก�รแข่งขนั นอกเหนอืจ�กก�รห้�ม

โฆษณ�ผ่�นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภ�พยนตร์ เครือข่�ยคอมพิวเตอร์ 
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ด้านการตลาด

กระทรวงพาณชิย์วางแผนเจาะตลาดช่วงครึง่ปีหลงั	โดยโฟกสัเป็นรายภมูภิาค	 

รายประเทศ	และรายเมอืง	ผ่านการจดักจิกรรม	จดัทีมเน้นกลุม่เป็นรายสนิค้า	เจาะกลุม่

ลกูค้าเป้าหมาย	จบัมอืห้างสรรพสนิค้า	และผูน้�าเข้าจดักจิกรรมประชาสมัพันธ์สนิค้าไทย	

และส่งเสริมการค้าการบริการ	พร้อมผลักดันการลงทุน	ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มยอด

จ�าหน่ายทั้งปี	 ตามเป้าหมาย	 3%	 เน้นการท�าตลาดให้กับสินค้าไทย	 โดยเฉพาะ 

ตลาดอาเซียน	 และเน้นการสร้างเครือข่ายกับธุรกิจจากจีนที่ย้ายฐานการผลิตมายัง

อาเซียน	 เพื่อสนับสนุนสินค้าไทยเข้าไปอยู่ใน	 Value	 Chain	 ส่งเสริมการลงทุนของ 

ธุรกิจไทยในอาเซียน	 โดยเฉพาะ	 CLMV	 เพื่อใช้ประโยชน์จาก	 GSP	 ในการส่งออก 

ไปยังสหรัฐฯ	 และสหภาพยุโรป	 เจาะตลาดเมืองรอง	 เพ่ือผลักดันสินค้าท้องถิ่น	 

เจาะตลาดอาเซียน	 ส่งเสริมการค้าชายแดน	 ผลักดันส่งออกสินค้าใหม่	 รวมทั้ง 

การส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย	

ในด้านของนวัตกรรมเก่ียวกับยาสูบไทย	 ทางกระทรวงการคลังได้สนับสนุน

งานวิจัยสกัดใบยาสูบสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์ก�าจัดศัตรูพืช	 นิโคตินเหลว	 

และปุ๋ย	เป็นต้น	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหาแนวทางความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	 เช่น	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่มีการวิจัยและพัฒนา	 

สกัดสารเคมีจากใบยาสูบเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ	 เพื่อน�าไปสู่การท�าตลาดให้กับ 

ใบยาสูบได้อีกช่องทางหนึ่ง	 ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง	 ตาม 

กฎการค้าระหว่างประเทศ	ภายใต้กรอบข้อตกลงองค์การการค้าโลก	(WTO)		หลังจาก

การปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติบหุรีม่ผีลต่อตลาดบหุรีใ่นประเทศลดลง	ซึง่การปรบั

โครงสร้างภาษีฯ	ดงักล่าว	ครัง้แรกเมือ่วนัที	่18	กนัยายน	2560	โดยเกบ็ภาษตีามปริมาณ	

มวนละ	1.20	บาท	หรือซองละ	24	บาท	จากนั้นเก็บภาษีตามมูลค่าอีก	20%	ส�าหรับ

บุหรี่ราคาไม่เกิน	60	บาท	และ	40%	ส�าหรับบุหรี่ที่ราคาสูงกว่า	60	บาท	เพื่อเป็นการ

ท�าให้การจัดเก็บภาษีสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือยและสุขภาพของประชาชน	แต่ก็ส่งผล 

ให้บุหรี่ที่ราคาต�่าสุดในตลาดกระโดดสูงขึ้นจาก	40	บาท	เป็น	60	บาททันที	ส่วนบุหรี่

ราคาสูงสุดก็ขยับไปท่ี	 165	 บาท	 และครั้งที่	 2	 ท่ีจะด�าเนินการในวันที่	 1	 ตุลาคม	 
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พ.ศ.	 2563	 ซึ่งทางกรมสรรพสามิต	 ยืนยันข้ึนภาษีบุหร่ี	 40%	 หลังผ่อนผันมา	 1	 ปี	 

จากเดิมที่ต้องปรับขึ้นในวันท่ี	 1	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2562	 ส่งผลต่อยอดจ�าหน่ายของบุหรี ่

ของ	ยสท.	ลดลง	โดยผูบ้รโิภคหันไปสบูบหุรีต่่างประเทศทีล่ดราคาลง	ท�าให้บหุรีลั่กลอบ

น�าเข้าผิดกฎหมาย	 บุหรี่ปลอม	 ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน	 และยาเส้นมีอัตราการเติบโต 

สูงมาก	

การจบักมุบหุรีล่กัลอบน�าเข้าผดิกฎหมาย	จงึมีมาให้เห็นเป็นระยะ	โดยมากจะ

มาจากจังหวัดที่เป็นตะเข็บรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 สงขลา	 สตูล	 ปัตตานี	

จนัทบรุ	ี ตราด	 มลูค่าการจบักุมในแต่ละครัง้ตัง้แต่	 4	 แสนบาท	 ไปจนถงึ	 10	 ล้านบาท	 

มทีัง้บหุรีป่ลอมทีแ่อบอ้างใช้ตราสนิค้า	และบหุรีย่ีห้่อต่างประเทศท่ีลกัลอบน�าเข้ามาขาย

ในประเทศไทย	ซึ่งบุหรี่เหล่านี้ถือเป็นบุหรี่ที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น

ในส่วนของผลติภณัฑ์ยาสบูไร้ควนั	ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีม่กีารใช้หลกัวทิยาศาสตร์	

และแนวทางการด�าเนินการ	 คล้ายกับอุตสาหกรรมการผลิตยาเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ	์

ซึ่งต่างจากบุหรี่แบบเผาไหม้และบุหรี่ไฟฟ้า	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันนี้เป็นผลิตภัณฑ ์

ที่ไม่ก่อให้เกิดการเผาไหม้	 มีการปล่อยสารท่ีเป็นพิษน้อยกว่าบุหรี่ถึงประมาณ	 95%	 

ซึ่งเป็นระดับค่าความเป็นพิษใกล้เคียงกับคนที่หยุดหรือเลิกสูบบุหรี่
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ในแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ	 ประเทศไทยมีการตั้งเป้า 

ลดจ�านวนผู้สูบบุหรี่ให้เหลือเพียง	16.7%	ภายในปี	2562	อย่างไรก็ตาม	จากรายงาน

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติในปี	 2560	 พบว่า	 จ�านวนผู้สูบบุหร่ีในประเทศไทยลดลง 

จาก	 19.9%	 ในปี	 2558	 เหลือ	 19.1%	 ในปี	 2560	 ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการลดลง 

ท่ีต�่ามาก	 แม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวด	 อีกท้ังประเทศไทย 

ยังมีผู้สูบบุหรี่ราว	 11	ล้านคน	ที่เลือกจะสูบบุหรี่ต่อไป	ดังนั้น	 ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน	 

ก็จะสามารถเข้ามาเป็นค�าตอบของนวัตกรรมเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการสร้าง

สังคมไร้ควัน	ให้กับนักสูบชาวไทย

ส�าหรับการปรับลดภาษียาเส้น	 สะท้อนปัญหาของนโยบายภาษียาสูบในช่วง 

ที่ผ่านมาของรัฐ	 ที่ขึ้นภาษีแบบก้าวกระโดดจนเกิดความปั่นป่วนในทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง	 จนเป็นที่มาให้รัฐต้องตัดสินใจลดภาษี	 โดยแนะน�าให้รัฐบาลเปลี่ยนแนวทาง

หันมาวางแผนการข้ึนภาษียาสูบแบบขั้นบันไดแทน	 โดยปรับอัตราภาษีตามมูลค่าจาก

ร้อยละ	20	ค่อยๆ	ขึ้นไปร้อยละ	5	ทุก	2	ปี	 จะท�าให้ภาระภาษีบุหรี่ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 

โดยเฉลี่ยร้อยละ	6-7	ต่อปีจากปัจจุบัน	ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของไทย	

และจะช่วยให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ	 โดยเฉพาะชาวไร่ยาสูบได้มีเวลาปรับตัวมากขึ้น	 

ซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทานทางการเมืองโดยเฉพาะในระยะสั้นได้
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ส�ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

 ก�รพัฒน�ระบบเพื่อใช้ในองค์กร

	 ในภาพรวมนัน้	ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศเหน็ถงึความส�าคญัและความจ�าเป็น

ที่จะต้องน�าข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบงานต่างๆ	 ขององค์กร	 มารวมศูนย์	

สงัเคราะห์และวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่น�ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์	 เพิม่ความสะดวกให้เข้าถงึ 

ข้อมูลได้ง่าย	จึงมีการสร้างระบบ	Application	ขึ้นมาโดยพนักงานเอง	เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ	 ในการน้ีขอกล่าวถึง	 Application	 2	

ระบบ	คือ	ระบบการบันทึกตัวชี้วัดองค์กรและ Application TOAT FAMILY 
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	 การยาสบูแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	มีการใช้เคร่ืองมือการประเมนิผลคือ	KPI,	EVM,	Risk	 

โดยฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและผู้รับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ	 เร่ิมจากการใช้

เอกสารรายงาน	รวบรวมข้อมลูโดยใช้โปรแกรม	Excel	และใช้	E-Mail	ในการรบัส่งข้อมลู	

ในช่วงปีแรกพบกบัปัญหาและอปุสรรคอย่างมาก	ทัง้การรายงานผล	ส่งข้อมลู	ความยาก

ล�าบากในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล	 การจัดการกับข้อมูลที่เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	 

ส�านักเทคโนโลยีฯ	 ได้รับรู้ปัญหา	 จึงร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	 พัฒนาระบบการ

บันทึกตัวชี้วัดองค์กรขึ้นมา	ตั้งชื่อระบบว่า	“KMS	 (	KPI	Management	System	 )”	

เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ	 และรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ	 และง่ายต่อการบริหารจัดการ	

รายงานผลได้อย่างสะดวกรวดเรว็	สามารถตรวจทานสอบกลบัได้ทกุขัน้ตอนการท�างาน

 ระบบก�รบันทึกตัวชี้วัดองค์กร
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	 ต้ังแต่เริม่พัฒนาระบบ	KMS	และการใช้งานประมาณ	5	ปีนัน้	(	2557	-	2561	)	 

ได้ผ่านการพัฒนาปรบัปรงุแก้ไขปัญหาจากการใช้งานมาตลอดเวลา	จนเป็นทีเ่ชือ่มัน่และ

ไว้วางใจทั้งจากผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร	รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ใช้ข้อมูลจากระบบนี้

 จุดเด่นของระบบ KMS คือ

	 	สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กร	 กลยุทธ์	 แผนงาน	 และตัวช้ีวัดเข้าด้วยกัน 

ตัวช้ีวัดใดที่อยู่ทั้งในแผนงาน	 ผู้ใช้งานรายงานเพียงครั้งเดียว	 ลดแบบฟอร์ม 

การรายงานและขั้นตอน	เพิ่มความสะดวกส�าหรับผู้ใช้งาน

	 	Web	 Responsive	 สามารถเรียกดูข้อมูลจากที่ใดก็ได้ในระบบเครือข่ายของ 

ยสท.	ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟน

	 	ระบบ	Dashboard	ท�าให้ง่ายต่อการดูภาพรวมของข้อมูลผลการด�าเนินงาน

	 	ก�าหนดตวัชีว้ดัได้หลากหลายรปูแบบ	ทัง้การวดัค่ามาก	ค่าน้อย	ค่าในช่วงระหว่าง

	 	น�าเข้าเป้าหมายตัวชี้วัด	(import)	เพื่อความสะดวกในการตั้งค่าตัวชี้วัดใหม่ๆ

	 	สร้างส�าเนาแผนกิจกรรม	 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดระหว่างป	ี 

รวมถึงผลงานที่ผ่านมาด้วย

	 	ก�าหนดระยะเวลาในการรายงาน	 เพื่อป้องกันการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่รายงาน

แล้ว
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	 	การแนบไฟล์รายงานผล	เพื่อให้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้รายงาน

	 	แจ้งเตือนผ่าน	 line	 เป็นการแจ้งผู้รวบรวมข้อมูลถึงสถานะของตัวชี้วัดที่ได้

รายงานข้อมูลเข้าระบบ

 

	 	การเชื่อมโยงข้อมูลกับ	 ERP	 เป็นการลดข้ันตอนการท�างานให้ผู้ใช้งาน	ทั้งการ

พิมพ์รายงานจากระบบ	ERP	และลดข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลด้วย
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ป
ีงบ

ป
ร

ะม
าณ

	 ประเทศไทย	 4.0	 หรือ	 ไทยแลนด์	 4.0	 เป็นโมเดลใหม่	 ที่หลายหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจต่างๆ	ต้องปรับไปสู่		“Value-Based Economy”		ยสท.	ก็เป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ต้องปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาล	เราจึงคิดค้น	Application	TOAT	

Family	ส�าหรับพนกังาน	ยสท.	เพือ่เป็นก้าวแรกและก้าวส�าคัญในการตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาล 

 ไขรหัส ยสท. 4.0 สร้�งวัฒนธรรมใหม่
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ป
ีงบ

ป
ร

ะม
าณ

 ประวัติคว�มเป็นม�ของ Application TOAT Family

2560
ทีมงาน	 TOAT	 Digital	 Office	 ผู ้พัฒนา	 Application	 

ได้ร่วมกันพัฒนา	 Application	 ภายใต้แนวคิด	“ท�ำอย่ำงไร 

ให้พนักงำน ยสท. สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และบริกำร 

ได้ทุกที่ทกุเวลำ”	 โดยภายใน	 Application	 TOAT	 Family	

ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร	 ระบบบริการและ

ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน	ยสท.

2561
หลังจากได้ทดสอบการใช้งานมาระยะหนึ่ง	 จึงได้เริ่มเปิดตัว 

การใช้งาน	TTM	Family	(TOAT	Family	เวอร์ชั่นแรก)	อย่าง

เป็นทางการบนแพลตฟอร์ม	iOS	และ	Android	ซึ่งถูกน�ามา

เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของ	ยสท.	ด้วย

2562
ทมีงานผูพ้ฒันาได้ปรบัปรงุและเพิม่ประสิทธภิาพ	Application	 

อย่างต่อเนื่อง	 จนเข้าสู่	 TOAT Family เวอร์ช่ันที่ 2	 โดยมี

ระบบบริการต่างๆ	 เพิ่มข้ึน	 อาทิ	 ระบบบันทึกเวลาและ 

ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน	 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส	์

ระบบแจ้งปัญหา	สลปิเงนิเดอืนออนไลน์	และอืน่ๆ	อกีมากมาย

ปัจจุบันผู ้ ใช้ง�นมีกระแสตอบรับที่ดีและตระหนักถึงก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ 

ม�กย่ิงขึ้น จนกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของพนักง�น ยสท. แม้ ไม่ได้อยู่ในที่ทำ�ง�น 

ก็ส�ม�รถติดต�มข้อมลูข่�วส�รขององค์กรและข้อมลูส่วนตัว รวมถึงติดต�มง�น

ผ่�น  Application TOAT Family ได้
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 นวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่องค์กร 4.0

 เติมเต็มส่วนที่ข�ดห�ยด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่�

	 ตามนโยบายของรฐับาลเรือ่ง

ประเทศไทย	 4.0	หน่วยงานภาครัฐ

จ� า เป ็ นต ้ อ งปรั บ ตั ว ให ้ ทั นต ่ อ

เทคโนโลยีและน�านวัตกรรมมาใช้ 

ในการขับเคล่ือนองค์กรและธุรกิจ	

ซ่ึงทีมผู้พัฒนามุ่งหวังให้การพัฒนา	

Application	 TOAT	 Family	 เป็น 

จุดเร่ิมต้นเล็กๆ	 ที่จะท�าให้พนักงาน	

ยสท.	ปรบัตวัเพือ่เรยีนรูแ้ละต่อยอดแนวคดิในการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช้กบั

องค์กรในอนาคตได้

เร�สร้�ง Application 

TOAT  Family 

โดยใช้ Cloud Technology 

เพือ่ให้ส�ม�รถรองรับก�รทำ�ง�น

บนระบบปฏิบัติก�ร iOS 

และ Android ได้
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ทีมง�น TOAT Digital Office ได้ ไปศึกษ�ดูง�นด้�น Application ในองค์กรต่�งๆ 

รวมถึงก�รเข้�ร่วมอบรมสัมมน�เรื่อง Cloud Technology และได้นำ�คว�มรู้ 

เหล่�นัน้ม�พฒัน�สร้�ง Application TOAT Family ซ่ึงเป็น Application ท่ีคดิค้น

และพัฒนาด้วยพนักงาน ยสท. เพื่อพนักงาน ยสท. จึงเป็นคว�มภ�คภูมิใจ 

ของทีมผู้พัฒน� Application เองด้วย ท้�ยที่สุดต้องขอขอบคุณพนักง�น ยสท.  

ท่ีให้ก�รสนับสนุน ทีมง�น TOAT Digital Office น้อมรับทุกคว�มคิดเห็น  

เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน� Application ให้ดียิ่งขึ้น

by TOAT Digital team

TOAT Family
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มีคนเคยถามผมว่า	 “ท�ำไมถึงคิดรวมทีมกันท�ำสิ่งท่ีผิดแผกจำก

วัฒนธรรมของ ยสท. ที่มีมำนำนแล้ว มันยำกมำกนะ”

ผมตอบไปว่า	 “ผมอยำกเป็นคนที่ได้ชื่อว่ำ เป็นคนเริ่มก้ำวแรกและ 

ถูกจำรึกในใจพนักงำนชำว ยสท. ทุกคน ว่ำผมในนำมพนักงำน  

ก็สำมำรถสร้ำงสิ่งใหม่ท่ีจะพำ ยสท. ก้ำวสู่ยุค 4.0 ได้ทันยุคทันสมัย  

ไม่น้อยหน้ำหน่วยงำนอื่นๆ ถ้ำเป็นไปได้ก็อยำกเป็นผู้น�ำในด้ำน

เทคโนโลยสีำรสนเทศให้ได้ ผมอยำกเป็นคนแรกๆ ทีไ่ด้ท�ำสิง่เหล่ำนัน้”

ผมบอกกับน้องในทีมเสมอว่า	 “ไม่เริ่มตอนน้ี แล้วจะเปลี่ยนเม่ือไหร ่

ถ้าจะเริ่ม จะรออะไร”	 อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพาองค์กร 

เข้าสู่ยุค	4.0	ไปด้วยกัน

ไววิทย์  วงศ์เจริญ

 ข้อคิดดีๆ จ�กใจทีมผู้พัฒน� TOAT Family

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 กองพัฒนาระบบสารสนเทศ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ท�างานเอกสารมาเกือบ	10	ปี	วันนี้อยากพัฒนา	Application	เปลี่ยน

แรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันท�าสิ่งดีๆ	 ให้แก่องค์กร	 ได้ร่วมงานกับ 

ทีมงานที่ดีและมีความสามารถ	 หลุดจากกรอบที่คนรอบข้างสร้างไว	้

แล้วกล้าท�าสิง่ทีแ่ตกต่าง	“เราต้องเช่ือ ว่าเราก็ท�าได้”	แค่ลองวเิคราะห์

ปัญหาและน�าประสบการณ์ใกล้ๆ	ตัว	มาพัฒนา	ปรับปรุง	สร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ๆ	ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

แค่ค�าว่า “พยายาม” คงไม่พอ ต้องตั้งใจ และสนุกไปกับมันด้วย

การใช้	 Application	 คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้ว	 แต่จะดีกว่าไหม	 

ถ้าเรามี	Application	ขององค์กร	ที่พัฒนาด้วยพนักงาน	ยสท.	 เพื่อ

พนักงาน	 ยสท.	 ได้ใช้งานในด้านต่างๆ	 และท�าความคุ้นเคยกับ

เทคโนโลยีก่อนจะก้าวเข้ายุค	4.0

สริตา  ธีรรัตน์บงกช

ธนวัฒน์  เสมสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กองพัฒนาระบบสารสนเทศ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 กองพัฒนาระบบสารสนเทศ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   63



คณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
Internal Audit Department

กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำร
รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำร

Deputy Governor for Administration

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
Human Resources 

Department

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
Accounting and 

Financial Department

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 4
Production 

Department 4

ส�ำนักงำนโครงกำร
ย้ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 

สวนอุตสำหกรรมโรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

Office of TTM Plant 
Relocation, 

Rojana Industrial Park, 
Ayutthaya Province

ส่วนงำนโครงกำร
ย้ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 

ส�ำนักงำนใหญ่ คลองเตย
TTM Plant Relocation 

Division, 
Head Office, Khlong Toei 

ฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กร
Strategic Planning 

Department

ส�ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

Office of Information 
Technology

ส�ำนักกฎหมำย
Office of Legal

ฝ่ำยบริกำรกลำง
Central Services 

Department

ส�ำนักงบประมำณ
Bureau of the Budget

ฝ่ำยอ�ำนวยกำร
และสื่อสำรองค์กร

Administration and Corporate 
Communication Department

ผู้ตรวจกำร
Inspector General

ส�ำนักคุณภำพ ควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

Office of Quality Safety  
and Environment

คณะกรรมกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย
Board of Directors Tobacco Authority of Thailand

ผู้ว่ำกำร
Governor

กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรผลิต
รองผู้ว่ำกำรด้ำนกำรผลิต

Deputy Governor for Production

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 3
Production 

Department 3

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 5
Production 

Department 5
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* ปรับปรุง 17 พฤษภำคม 2561

โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร
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�ำนำญกำรปรงุ *
Blender Specialist 

Line*

สำยงำน
ผู้ช�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�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. 

(*)		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

รองผู้ว่ำกำรด้ำนพัฒนำธุรกิจ
Deputy Governor for Business Development
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คณะกรรมกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย

นายระเฑียร ศรีมงคล 
Mr. Rathian Srimongkol
อายุ	60	ปี
กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17	กรกฎาคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
•	 แพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร ์

ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	11	

สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน	รุ่นพิเศษ	สถาบันพัฒนา 
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	

•	 หลักสูตร	Economic	Leader	Forum	(ELF)	
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
ร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	21	 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	9	
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ภาครัฐ	(PDI)

•	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
	 -	 	หลักสูตร	Financial	Statements	

Demystified	for	Director	(FDD)	 
รุ่นที่	1/2009

	 -	 	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	
(RCP)	รุ่นที่	19/2008

	 -	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP)	รุ่นที่	8/2001

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ประธานกรรมการ	ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการ	 

และประธานกรรมการตรวจสอบ	 
บริษัท	ไรมอน	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	วันทูวัน	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการ	 
และประธานกรรมการตรวจสอบ	 
บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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The TOAT Board of Directors

รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
Associate Professor Suda Visrutpich

อายุ	64	ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17	กรกฎาคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ข้าราชการบ�านาญ

คุณวุฒิการศึกษา
•	 LL.M.	(Private	Law),	Chuo	University,	Japan
•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขากฎหมายเอกชน	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
	 แห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
Mr. Veerasak Kositpaisal

อายุ	65	ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
17	กรกฎาคม	2561-17	มิถุนายน	2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บรษิทั	จดัการและพัฒนาทรัพยากร
น�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 M.Sc.	(Mechanical	Engineering),	Texas	A&I	

University,	U.S.A.
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 -	 	หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	

Corporate	Leaders	(RCL)	รุ่นที่	2/2015	
	 -	 	หลักสูตร	 Director	 Certification	 Program	

(DCP)	รุ่นที่	82/2006
	 -	 	หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	
	 	 Director	Program	(FND)	รุ่นที่	30/2006

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	11	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	

(วพน.)	รุ่นที่	5	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
	 และการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	2	
	 สถาบันวิทยาการการค้า

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	และรองประธานกรรมการ	
	 บริษัท	โกลว์	พลังงาน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษทั	ทโีอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ	และรองประธานกรรมการ	
	 บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
	 บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย	
	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
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พลต�ารวจเอก รชต เย็นทรวง
Police General Rachatha Yensuang

อายุ	65	ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
17	กรกฎาคม	2561-23	กรกฎาคม	2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ข้าราชการบ�านาญ

คุณวุฒิการศึกษา
•	 รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ	โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	
	 รุ่นที่	46	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	

(สวปอ.มส.)	รุน่ที	่1	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	

(บยส.)	รุ่นที่	16	สถาบันพัฒนาข้าราชการ
	 ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	18	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ	
(นสช.)	รุ่นที่	1	สถาบันการสร้างชาติ

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง	 (มหานคร)	 รุ่นท่ี	 2	 วิทยาลัยพัฒนา
มหานคร

•	 หลกัสตูรนกับรหิารงานยตุธิรรมระดบัสูง	(นบยส.)	
รุ่นที่	6	

•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	
รุ่นที่	155	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

	 บริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค
•	 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
•	 กรรมการการเคหะแห่งชาติ
•	 รองผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 (งานป้องกัน 

ปราบปราม)
•	 ที่ปรึกษา	(สัญญาบัตร	10)
•	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 (งานป้องกัน

ปราบปราม)
•	 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	6
•	 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	1
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
Assistant Professor Natawut Nupairoj, Ph.D.

อายุ	50	ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
17	กรกฎาคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
•	 Ph.D.	(Computer	Science),	Michigan	State	

University,	U.S.A.
•	 M.Sc.	(Computer	Science),	Michigan	State	

University,	U.S.A.
•	 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยทรัพยากร
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 คณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการ	

BWA	ส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

•	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ทางวิศวกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

สภาหอการค้าไทย
•	 คณะกรรมการพจิารณาร่างหลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)	สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

•	 อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
Professor Anya Khanthavit, Ph.D.

อายุ	57	ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
17	กรกฎาคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
•	 Ph.D.	(International	Business	and	finance),	

New	York	University,	U.S.A.
•	 M.Phil.	(International	Business	and	finance),	

New	York	University,	U.S.A.
•	 M.Sc.	(International	Transportation	

Management),	State	University	 
of	New	York,	Maritime	College,	U.S.A.

•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	23	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Strategic	Board	Master	Class	(SBM)	

รุ่นที่	 5/2018	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ศาสตราจารย์	ในสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร	

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
Miss Pannipa Apichatabutra

อายุ	64	ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
17	กรกฎาคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณวุฒิการศึกษา
•	 M.B.A.,	Ohio	University,	U.S.A.
•	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	

รุ่นท่ี	 20	 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม	

•	 หลักสูตร	Executive	Leadership	
	 Development	Program	(ELDP)
•	 สถาบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
	 บริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	and	Continuing	
Development	Program	(ACP)	รุ่นที่	26/2009

•	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	
รุ่นที่	113/2009	

•	 หลกัสตูร	Company	Secretary	Program	(CSP)	
รุ่นที่	26/2208	

•	 หลักสูตรพัฒนานักบริหาร	Executive	Program	
for	 Senior	Management	 (EX-PSM)	 รุ่นท่ี	 2	
มลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั	(สวค.)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
•	 รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 ผู ้บริหารสายงาน 

ตรวจสอบภายใน	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

72  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



นายลวรณ แสงสนิท
Mr. Lavaron Sangsnit

อายุ	52	ปี
กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)		

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
17	กรกฎาคม	2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	
กระทรวงการคลัง

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

Northeastern	University,	U.S.A.
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	

(วพน.)	รุ่นที่	12	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	25	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	
	 รุ่นที่	58	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	

รุ ่นที่	 205	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 (นบส.	 2)	 รุ่นที่	 7	
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	 ส�านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง
•	 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน	
	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 รองผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

กระทรวงการคลัง
•	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายระบบการเงิน
	 และสถาบันการเงิน	กระทรวงการคลัง
•	 ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายระบบการคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ทางการเงิน	กระทรวงการคลัง
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นายยุทธนา หยิมการุณ
Mr. Yuttana Yimgarund

อายุ	58	ปี
กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)		

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
17	กรกฎาคม	2561-11	มีนาคม	2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงการคลัง

คุณวุฒิการศึกษา
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
	 ร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	25	วิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระดับสูง	 (นยปส.)	 รุ่นที่	 3	
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 (นบส.	 1)	 รุ่นที่	 71	
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	13	
สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	
รุ ่น	 208	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน	 รุ ่น	 17	 สถาบันพัฒนากรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	(PDI)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร	

กรมศุลกากร
•	 รองอธิบดีกรมศุลกากร
•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
•	 ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 ปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากรภาคที่	1
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พลต�ารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
Police Major General  
Srituchakhet Kruwatthanaseth

อายุ	50	ปี
กรรมการอิสระ		

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
18	มิถุนายน	2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค

คุณวุฒิการศึกษา
•	 สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
•	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	
	 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ประวัติการฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง	
	 วิทยาลัยการต�ารวจ
•	 หลักสูตรผู้ก�ากับการ	วิทยาลัยการต�ารวจ
•	 หลกัสตูรผู้บังคบัหมวด	ตชด.	กองบัญชาการต�ารวจ

ตระเวนชายแดน

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม
•	 นายเวร	(สบ	5)	รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
•	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรส�าโรงเหนือ
	 จังหวัดสมุทรปราการ
•	 รองผู้ก�ากับการกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธร

จังหวัดนนทบุรี
•	 สารวตัรกองบังคบัการสบืสวนสอบสวนต�ารวจภธูร

ภาค	4
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นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
Mrs. Sriwan Eamrungroj

อายุ	62	ปี
กรรมการอิสระ		

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
24	กรกฎาคม	2562

ต�าแหน่ง
อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์องค์กร	
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยมอันดับ	 2)	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	

รุ่นที่	160/2012	
-	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Mergers	and	

Acquisitions	รุ่นที่	1/2011
•	 หลักสูตร	 INSEAD	Business	School	ปี	2010,	

INSEAD	Executive	Education,	France
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Advanced	
	 Management	Program	(AMP)	รุน่ที	่183/2012,	 

Harvard	Business	School,	U.S.A.
•	 หลักสูตร	Strategic	Marketing	Management,	

Stanford	Graduate	School	of	Business
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	

(วพน.)	รุ่นที่	8	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	25	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์องค์กร	
	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	

(มหาชน)	ปฏิบัติงาน	Secondment	ในต�าแหน่ง
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	สายงานการตลาดและ
พาณิชยกิจ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	
(มหาชน)

•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 แผนกลยุทธ์และ
บริหารการลงทุน	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

76  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



นายธีรัชย์ อัตนวานิช
Mr. Theeraj Athanavanich
อายุ	54	ปี
กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)		

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
14	พฤษภาคม	2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ทีป่รึกษาด้านตลาดตราสารหนี	้ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	
กระทรวงการคลัง

คุณวุฒิการศึกษา
•	 M.B.A.	(Finance),	University	of	Alabama	
	 at	Birmingham,	U.S.A.
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการตลาด	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	International	Capital	Market	and	Risks	

Management	(World	Bank)
•	 หลกัสตูร	Official	Development	Assistance	Loans	

and	Financial	Management	(JICA/OECF)
•	 หลักสูตร	 Financial	 Workshop	 on	 National	 

Executive	(UNDP)
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกระทรวงการคลัง	

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

•	 หลักสูตร	 The	 Asia	 and	 Pacific	 Forum	 on	 
Poverty	(ADB)

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง	
ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

•	 หลกัสตูร	Liability	Management	Program	for	Debt	
Management	Official,	World	Bank

•	 หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิ-การคลงัส�าหรบัผู้บรหิาร
ระดับกลาง	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	รุ่นที่	48	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Seminar	on	Sovereign	Debt	
	 Management	Practice	(JBIC)
•	 หลักสูตร	 Senior	 Executive	 Program	 (Graduate	

School	of	Business,	Columbia	University)
•	 หลักสตูร	PPPs	in	Infrastructure	Days,	World	Bank
•	 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู	(นบส.)	รุน่ที	่68	ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตร	Leadership	Development,	
	 the	National	Institute	for	Policy	Studies	(GRIPS)	
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	58	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง 

รุ่นที่	8	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุน

ภาครัฐ	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
•	 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระ

ผูกพัน	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
•	 ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายค�้าประกันและความเสี่ยง	

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
•	 ผู้อ�านวยการส่วนเงินกู้แผนงานพิเศษ	
	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
•	 เศรษฐกร	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	
	 กระทรวงการคลัง
•	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชนธกิจ	 ธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)
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นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
Ms. Daonoi Suttiniphapunt
อายุ	58	ปี
กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ/	ผู้ว่าการ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
14	พฤษภาคม	2561-6	พฤษภาคม	2562

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาผู ้น�าทางสังคม	 

ธุรกิจ	 และการเมือง	 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	
มหาวิทยาลัยรังสิต

•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 (บริหารงาน
บุคคล)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

•	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรอบรมส�าหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม

และการพัฒนา	 (RoLD)	รุ่นที่	 2	สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(TIJ)

•	 หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหาร
ระดับสูง	 (วบส.) 	 รุ ่นที่ 	 1	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	 รุ่นที่	 5	
สถาบนัรฐัธรรมนญูศึกษา	วทิยาลยัศาลรฐัธรรมนญู	
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	

•	 หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง	 (รอส.)	 รุ่นที่	 4	สถาบันฝึกอบรมรัฐบาล
ดิจิทัล	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	

	 (องค์การมหาชน)
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ

และผูบ้รหิารระดับสูงของรฐัวสิาหกิจและองค์การ
มหาชน	 รุ ่น	 16	 สถาบันพัฒนากรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั	(PDI)	สถาบนัพระปกเกล้า

•	 หลักสูตร	 Plant	 Director	 สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	

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

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 

รุ่นที่	58	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	

รุ่นที่	209/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการยาสูบ	
	 โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง
•	 รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตลาดทุน	
	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร	
	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 วิทยากรที่ปรึกษาหลักสูตรของ	APEC	
	 โครงการ	APEC	IBIZ	โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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สร้�งสรรค์นวัตกรรม 

ทำ�ง�นเป็นทีม 

มุ่งเน้นลูกค้� 

เห็นคุณค่�บุคล�กร



ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
Dr. Daonoi Suttiniphapunt

ต�าแหน่ง 
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
Governor,	Tobacco	Authority	of	Thailand
(ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2561–7	พฤษภาคม	2562)

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 Bachelor	of	Education	:	B.Ed.	Kasetsart	University
-	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารงานบุคคล)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 Master	 of	 Public	 

Administrat ion	 : 	 M.P.A.	 (Human	 Resource	 
Management)	 National	 Institute	 of	 Development	
Administration	(NIDA)

-	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาผู ้น�าทางสังคมธุรกิจ	 และ
การเมือง	 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 
Doctor	 of	 Philosophy	 (Leadership	 in	 Society,	 
Business	and	Politics)	Collage	of	Social	Innovation,	
Rangsit	University		

นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์
Mr. Sorakhom Pariyaisut

ต�าแหน่ง 
-	 รองผู้ว่าการด้านการตลาด	 

Deputy	Governor	for	Marketing
-	 รองผู้ว่าการ	 รักษาการแทน	 ผู้ว่าการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 (ตั้งแต่	 7	 พฤษภาคม	 2562– 
30	กันยายน	2562)	Deputy	Governor	Acting	
Governor

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 Bachelor	of	Science	:	B.Sc.	(Chemistry)	
	 Chulalongkorn	University

คณะผู้บริหำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย
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นายนพดล หาญธนสาร
Mr. Nophadol Hantanasarn 

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการด้านบริหาร	 
Deputy	Governor	for	Administration

คุณวุฒิการศึกษา
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)
	 	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์	 Bachelor	 of	 

Engineering	 (Mechanical	 Engineering)	 :	
B.Eng.	 (Mechanical	Engineering)	Kasetsart	
University

-	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
Master	of	Business	Administration	:	M.B.A.	
Ramkhamhaeng	University

นายช�านาญ อ�่าสะอาด
Mr. Chamnan Amsaard

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการด้านการผลิต	 
Deputy	Governor	for	Production	

คุณวุฒิการศึกษา
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (วิศวกรรมอุตสาหการ)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
Bachelor	 of	 Engineering	 (Production	 
Engineering)	:	B.Eng.	(Production	Engineering)	 
King	Mongkut’s	University	of	Technology	
Thonburi

Executives
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นายอลงกรณ์ เจริญภักดี
Mr. Alongkorn Charoenpakdee

ต�าแหน่ง 
รองผู้ว่าการด้านใบยา	
Deputy	Governor	for	Leaf

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)	
	 	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์	 Bachelor	 of	 

Science	 (Agriculture)	 :	 B.S.(Agriculture)	 
Kasetsart	University

นายมนตรี กิตติชาติสกุล
Mr. Montree Kittichartsakul

ต�าแหน่ง 
รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต
Deputy	Governor	for	Production	Management

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	 (เทคโนโลยีขนถ่าย

วัสดุ)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	 	 Bachelor	 of	 Industrial	 
Technology	(Materials	Handling	Technology)	:	 
B.Ind.Tech.	(Materials		Handling	Technology)	 
King	Mongkut’s	University	of	Technology	
North	Bangkok

82  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



นายวิญญู เกียรติวัฒน์
Mr. Winyu Kiatiwat

ต�าแหน่ง  

รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ
Deputy	Governor	for	Business	Development

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)	
	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	Bachelor	of	Science	

(Agriculture)	 :	 B.S.(Agriculture)	 Kasetsart	
University	

-		 Master	of	Science	Degree	:	M.Sc.	Agronomy	
Mississippi	State	University

นายเจียม สาทสุทธิ
Mr. Chiam Satsutthi

ต�าแหน่ง 
ผู้ตรวจการ
Inspector	-	General

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (สาธารณสุขศาสตร ์ )	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 Bachelor	 of	 Science	 
(Public	 Health)	 :	 B.Sc.	 (Public	 Health)	 
Mahidol	University	

-	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
	 	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 Bachelor	 of	 Arts	

(Political	Science)	:	B.A.	(Political	Science)	
Ramkhamhaeng	University
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นางนิตยา ชัยวัณณคุปต์
Mrs. Nitaya Chaivannacoupt

ต�าแหน่ง 
ผู้ช�านาญการปรุง
Blending	Specialist

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ชีวเคมี)	
	 	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Bachelor	of	Science	

:	 B.Sc.	 (Biochemistry)	 Chulalongkorn	 
University

-	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (เทคโนโลยีชีวภาพ)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Master	of	Science	:	
M.Sc.	 (Biotechnology)	 Chulalongkorn	 
University

นายเข็มเพชร ไชยมาตย์
Mr. Khempech Chaiyamart

ต�าแหน่ง 
ผู้ช�านาญการใบยา
Leaf	Specialist

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)		
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 Bachelor	 of	 

Science	 (Agriculture)	 :	 B.S.	 (Agriculture)	 
Kasetsart	University		
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นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน์
Mrs. Prapapan Prapanpot

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร 
Director	of	Administration	and	Corporate	
Communications	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)		
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 Bachelor	 of	 Arts	

(English)	 :	 B.A.	 (English)	 Ramkhamhaeng	
University		

นายปรีชา บูชาธรรม
Mr. Preecha Buchatham

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการกลาง
Director	of	Central	Services	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล	 ธัญบุรี	 
Bachelor	 of	 Engineering	 ( Industrial	 
Engineering)	:	B.Eng.	(Industrial	Engineering)	
Rajamangala	 University	 of	 Technology	
Thanyaburi
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นางสาวศุภมาส กระจ่างสด
Miss Suphamas Krajangsod

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director	of	Internal	Audit	Department

คุณวุฒิการศึกษา
-	 บัญชีบัณฑิต	 (การบัญชี)	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

Bachelor	of	Accountancy	(Accounting)	:	B.S.	
(Accounting)	Bangkok	University

-	 การจัดการมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
Master	 Degree	 of	 Management	 :	 M.M.		
Mahidol	University

พ.ญ.พันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์
Dr.Panthip Charoenwong M.D.

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์
Director	of	Medical	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 แพทย ์ศาสตรบัณฑิต	 (กุมาร เวชศาสตร ์ )	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 Doctor	 of	Medicine	 :	
M.D.	(Pediatrics)	Khon	Kaen	University
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นางสาวสุนิสา ศรีทรงผล
Miss Sunisa Srisongphol

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

คุณวุฒิการศึกษา
-	 บัญชีบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 Bachelor	of	Business	Administration	

	 (Accounting)	:	B.B.A.	(Accounting)	

	 Thammasat	University

-	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

	 Bachelor	of	Laws	:	LL.B.	Thammasat	University

-	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 Master	of	Science	(Accounting)	:	M.S.	

	 (Accounting)	Thammasat	University

นายคงศักดิ์ ขัตติยานุวัฒน์ 
Mr. Khongsak Khattiyanuwatana

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director	of	Human	Resources	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

Bachelor	of	Laws	:	LL.B.	Ramkhamhaeng	
University
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นายบรรยง กันจุไร
Mr. Bunyong Kanchurai

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
Director	of	Supply	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	 (วิศวกรรมเครื่องกล)	

มหาวิทยาลัยสยาม	 Bachelor	 of	 Industrial	
Technology	 Program	 in	 Mechanical	 
Engineering	 :	 B.Ind.Tech.	 (Mechanical	 
Engineering)	Siam	University

นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ
Mr. Raksak Inprab

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการพิมพ์
Director	of	Printing	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(ไฟฟ้า)	
	 มหาวิทยาลัยสยาม	 Bachelor	 of	 Engineering	

(Electrical	Engineering)	 :	B.Eng.	 (Electrical	
Engineering)	Siam	University
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นายธัญญพัทธ์ สุระพิพิธไชย
Mr. Thunyapat Surapipithchai

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

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

Bachelor	 of	 Science	 (Chemistry)	 :	 B.S.	
(Chemistry)	Chiang	Mai	University

นายอนุชา กระเดื่องเดช
Mr. Anucha Kaduangdej

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ	3	
Director	of	Production	Department	3

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 การ ศึกษาบัณฑิต 	 (วิทยาศาสตร ์ภายภาพชีวภาพ)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	Bachelor	of	Education	:	
B.Ed.	(Physical	and	Biological	Science)	

	 Sri	Narharinwirot	University
-	 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	 (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 
Bachelor	 of	 Industrial	 Technology	 (Materials	 
Handling	 Technology)	 :	 B.Ind.Tech.	 (Materials	 
Handling	 Technology)	 King	Mongkut’s	 Institute	 of	
Technology	North	Bangkok

-	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 ( วิศวกรรมเครื่องกล)	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 
Master	 of	 Engineering	 (Mechanical	 Engineering),	 :	
M.Eng.	 (Mechanical	 Engineering),	 King	Mongkut’s	
University	of	Technology	North	Bangkok
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นายอัฎฐเดช ดีสวาท
Mr. Adtadej Deesawat

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ	4 
Director	of	Production	Department	4

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 Bachelor	 of	 

Engineering	:	B.Eng.	(Electrical	Engineering)	
Rajamangala	Institute	of	Technology

นายศักยภพ แดงเกิด
Mr. Sakkayapob Daengkoed

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ	5 
Director	of	Production	Department	5

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (วิศวกรรมอุตสาหการ)	

สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	Bachelor	of	
Engineering	(Industrial	Engineering)	Institute	
of	Technology	and	Vocational	Education

-	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 Master	 of	 Public	

Administration	 :	 M.P.A.	 Chulalongkorn	
University

90  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



นายวีระเดช กิไพโรจน์
Mr. Weeradej Kipairote 

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

คุณวุฒิการศึกษา
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)	
	 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 วิทยาเขต

เทเวศร์	 Engineering	 :	 B.Eng.	 (Mechanical	
Engineering)	 Rajamangala	 Institute	 of	 
Technology

-	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 (การจัดการ 
ภาค รัฐและภาค เอกชน ) 	 สถา บัน บัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ์ 	 Master	 of	 Publ ic	 
Administration	:	M.P.A.	(Public	and	Private	
Management)	 Nat ional	 Ins itute	 of	 
Development	Administration	(NIDA)

นายสมนึก กษิรักษา
Mr. Somnuek Kasiraksa

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต
Director	of	Production	Planning	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (วิศวกรรมอุตสาหการ)	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
Bachelor	of	Engineering	:	B.Eng.	(Production	
Engineering)	King	Mongkut’s	University	of	
Technology	Thonburi

-	 Master	 of	 Science	 :	 M.S.	 (Engineering	 
Management),	Western	Michigan	University
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นางปรียานุช สันตะวานนท์
Mrs. Preeyanoot Santavanond

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาด
Director	of	Marketing	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)	
	 	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 Bachelor	 of	 Science		

(Mathematics)	 	 :	 B.S.	 (Mathematics)	 
Chiangmai	University

-	 Master	 of	 Arts	 :	 M.A.	 (Computer	 Data	 
Management	 and	 Marketing)	 WEBSTER	
UNIVERSITY

นางสาวพูนทรัพย์ เจียรณัย
Miss Poonsab Chiaranai

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
Director	of	Strategic	Planning	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการ)	
	 สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	 Bachelor	 of	 

Arts	 in	Management	 Institute	 of	 Technology	
and	Vocational	Education

-	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 (นโยบายและการวางแผน
สังคม)	 มหาวิทยาลัยเกริก	Master	 of	 Arts	 (Social	
Policy	and	Planning)	 :	B.A.	 Institute	of	Social	
Technology,	Krirk	University

-	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 (การเมืองการปกครอง)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Master	of	Arts	 (Politics	
and		Government)	Thammasat	University
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นายอรรถ อรรถยุติ
Mr. Arth Atharyuti

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
Director	of	Sales	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 นิติศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

Bachelor	of	Laws	 :	LL.B.	Ramkhamhaeng	
University

-	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 Master	 of	

Arts	 (Social	 	Development)	 :	M.A.	 (Social	
Development)	 National	 Institute	 of	 
Development	Administration

นายชัชชัย สิริรวีกูล
Mr. Chatchai Siriraweekool

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายใบยา
Director	of	Leaf	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 Bachelor	 of	 Science	

(Agriculture)	:	B.S.	(Agriculture)	
 Chiangmai University

-	 บริหารธุ ร กิจมหา บัณฑิต 	 (บริหารธุ ร กิจ )	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	Master	 of	 Business		
Administration	 (Business	 Administration)	
Mae	Fah	Luang	University
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รายละเอียด  Description ปี 2562/2019 ปี 2561/2018 ปี 2560/2017
คน	

Number	of	Employee

คน	

Number	of	Employee

คน	

Number	of	Employee

พนักงานส่วนกลาง  Head Office Employees

1.	พนักงานรายเดือน	 Monthly	Employees 1,487 1,542 1,518

2.	พนักงานรายวัน	 Daily	Employees 9 14 31

3.	พนักงานรายชั่วโมง	 Hourly	Employees 765 864 964

4.	ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

			TOAT	Governor

1 1

2,261 2,421 2,514

พนักงานส่วนภูมิภาค  Regional Employees

1.	พนักงานรายเดือน	 Monthly	Employees 440 460 475

2.	พนักงานรายวัน	 Daily	Employees 75 98 108

3.	ลูกจ้างประจ�า	 Permanent	Employees - - -

515 558 583

  รวมทั้งสิ้น  Total 2,776 2,979 3,097

โครงสร้ำงอัตรำก�ำลัง ประจ�ำปี 2560 - 2562 (แยกตำมประเภทพนักงำน)
Manpower Structure in the Fiscal Year 2017 - 2019 (classified by type of employee) 
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ประจ�ำปี 2560 - 2562
Employee related expenses in the Fiscal Year 2017 - 2019

หน่วย	:	ล้านบาท	

Unit	:	Million	Baht	

รายละเอียด  Description ปี 2562/2019 ปี 2561/2018 ปี 2560/2017

เงินเดือน	ค่าแรงงาน	ค่าล่วงเวลา

Salary,	Wage,	Overtime

1,594.22 1,590.14 1,800.59	

เงินสมทบกองทนุฯ	เงนิชดเชย	เงนิทดแทน	และผลประโยชน์พนกังานเมือ่พ้นสภาพ

Providence	 Fund,	 Compensation,	Workmen's	 compensation	 and	

Retirement	Benefit

	309.09 448.40 454.56	

ค่าครองชีพ	เงินรางวัล	เงินตอบแทนการท�างาน	ค่าเบี้ยประชุม

Cost	of	living,	Annual	Reward,	Remuneration	for	work,	Attendance	

fee

	22.91 35.55 37.72	

ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งพนักงาน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	และสวัสดิการเบ็ดเตล็ด

Buses	service	expense,	Allowance	and	Miscellaneous	benefits

	41.35 43.70 48.92

ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	อดีตพนักงานและครอบครัว

Medical	expense	for	Employees,	Retired	and	Family

	182.39 189.40 181.38	

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	และต่างประเทศ

Expenses	for	domestic	and	abroad	training

	29.33 24.80 35.40

เงินช่วยเหลือบุตร	ค่าเล่าเรียนบุตร	และทุนการศึกษา

Child	benefit,	Education	fee	and	Scholarships

	20.38 24.05 26.89

โบนัสพนักงานและกรรมการ

Bonus	for	Employees	and	Directors

	120.78 76.38 674.45

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	และต่างประเทศ

Expenses	for	domestic	and	abroad

	48.63 6.63 8.84

รวมทั้งสิ้น Total  2,369.08 2,439.05 3,268.75
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เพิ่มประสิทธิภำพ



 
ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรองค์กร
Increase efficiency and management capabilities of the organization



กำรลงทุน
ที่ส�ำคัญใน
ปัจจุบันและอนำคต

การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ด�าเนินกิจการตามแผนยุทธศาสตร ์
ของ	 ยสท.	 วางแผนทางการเงินและการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน 
ในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต	เพือ่สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ	ตามแผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	พ.ศ.	2560	–	2564	มกีารจดัท�าแผนการลงทนุ
ท่ีชดัเจน	สอดคล้องกบับทบาทและทศิทางตามยทุธศาสตร์	น�านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้
ในการพัฒนาการด�าเนนิงานมากขึน้	ทัง้ในด้านการผลติ	และการบรหิารจัดการ	มุง่สู่การผลติ 
ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ชุมชน	บรหิารจดัการงานด้วยความโปร่งใส	พฒันาความร่วมมอืกนั 
ระหว่างประเทศ	เพ่ือรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื	การใช้จ่าย
งบประมาณเกี่ยวกับการลงทุน	 มีการบริหารจัดการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม	จัดล�าดับความส�าคัญและความคุ้มค่าของการลงทุน	และบริหารทรัพย์สินให้
เกิดประโยชน์	สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบรวมต่อทกุภาคทาง
เศรษฐกจิของประเทศ	 เพือ่สร้างผลก�าไร	 และสามารถน�าเงินส่งรัฐได้	 เป็นส่วนหน่ึง 
ในการพฒันาประเทศ	น�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการ	มกีารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	การด�าเนินงานมีความโปร่งใส	เป็นธรรม	และสามารถ
ตรวจสอบได้	ซึ่ง	ยสท.ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องมาโดยตลอด	เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล	 และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ 
ประเทศชาติ
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ในปีงบประมาณ	 2562	 ยสท.	 เบิกจ่ายงบเพื่อการลงทุนรวมทั้งสิ้น	 493.94	

ล้านบาท	ลดลงจากปีงบประมาณ	2561	เป็นจ�านวน	2,233.26	ล้านบาท	หรือคิดเป็น

ร้อยละ	81.89	จ�าแนกประเภทต่างๆ	ดังนี้	 	 	 	 	

     

รายการ ปี 2562 ปี 2561
อัตราเพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

งบลงทุนเพื่อก�รดำ�เนินง�นปกติ

หมวดที่ดิน - - -

หมวดสิ่งก่อสร้�ง 103.53 49.65 108.52

หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 5.28 3.73 41.55

หมวดย�นพ�หนะ  - -  -

หมวดเครื่องใช้สำ�นักง�น
และเครื่องมือเครื่องใช้ขน�ดเล็ก

41.24 63.06 (34.60)

หมวดวิจัยและพัฒน� - 8.70 (100.00)

งบลงทุนที่ทำ�เป็นโครงก�ร 343.89 2,602.06 (86.78)

รวมทั้งสิ้น 493.94 2,727.20 (81.89)

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   99



ผลการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 

ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา (ยสท. อยุธยา) 

ปีงบประมาณ 2560 - 2562

เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

การติดตั้งเครื่องจักรผลิตบุหรี่ใหม่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	6	สัญญา	ยสท.	ได้

จัดส่งพนักงานสายการผลิตและท่ีเกี่ยวข้องเข้าท�าการเดินเครื่องจักร	พร้อมกับเรียนรู้

กระบวนการท�างานของเคร่ืองจักรท้ังสายการผลิต	 ซ่ึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต

บุหรี่ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ	ประกอบด้วย

•	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น	(สัญญา	

M-01/1)

•	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	 ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง	

(สัญญา	M-01/2)

•	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี	 ด้านกระบวนการมวน	 (สัญญา	

M-02/1)

•	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	 ด้านกระบวนการบรรจุ	 (สัญญา	

M-02/2)

•	 เครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติบหุรี	่ด้านกระบวนการผลิตก้นกรอง	(สัญญา	

M-02/3)

•	 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่	ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่าย

ใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ	(สัญญา	M-02/4)	
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เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์

เครื่องจักรใหม่ด้านโรงพิมพ์	 ได้ด�าเนินการติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จ

ทั้ง	2	สัญญา	ประกอบด้วย

•	 เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน	 และอุปกรณ์โรงพิมพ์	 (สัญญา	

M-03/1)	

•	 เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่น	 และอุปกรณ์โรงพิมพ์	 (สัญญา	

M-03/2)	

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ	 MES	 และระบบ	 

Logistics

•	 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงาน

ผลิตยาสูบ	6	(สัญญา	F-02/1)	อยู่ระหว่างด�าเนินงานตามสัญญา

•	 โครงการจัดหา	 ติดตั้ง	 ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านกระบวนการจัดเก็บ	

และเบิกจ่ายอัตโนมัติ	(สัญญา	F-02/2)	ประกอบด้วย

	 -	 งานจัดหา	 ติดตั้ง	 ทดสอบระบบคัดแยกล�าเลียงและกระจายสินค้าแบบ

อัตโนมัติ	ได้ผู้รับจ้างด�าเนินการแล้ว	อยู่ในขั้นตอนของการด�าเนินงานตามสัญญา

	 -	งานจัดหา	ติดตั้ง	ทดสอบระบบตู้จัดเก็บลูกแม่พิมพ์แบบอัตโนมัติ	อยู่ใน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	

•	 โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 

ระบบ	 MES	 และระบบ	

Logistics	 เพื่อรองรับ

ระบบงานสารสนเทศ

ทั้งหมด	 (F-02/4)	 อยู่ใน 

ขั้ น ตอนกระบวนการ 

จัดซื้อจัดจ้าง
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งานย้ายเครื่องจักร (เก่า) ไปติดตั้งที่ ยสท. อยุธยา

ในปีงบประมาณ	 2562	 ยสท.	 ได้ด�าเนินการร้ือถอนขนย้ายเครื่องจักร	 (เก่า)	 

ไปใช้งานที่	ยสท.	อยุธยา	ตามแผนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ	ฉบับลงวันที่	5	

มิถุนายน	พ.ศ.	2561	ประกอบด้วย	เครื่องจักรเก่าของฝ่ายโรงงานผลติยาสบู	3,	4	และ	

5	เคร่ืองจกัรเก่าของฝ่ายโรงพมิพ์

ขณะนี้อยู ่ระหว่างด�าเนินการรื้อถอนและขนย้ายเครื่องจักรเก่าออกจาก

คลองเตย	เพื่อไปติดตั้งที่	ยสท.	อยุธยา	ซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาตามแผนงานฯ

อาคารที่พักอาศัยพนักงาน ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในปีงบประมาณ	2562	ยสท.	ได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงานที่ไปปฏิบัติงานที่	

ยสท.	อยุธยา	 ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยภายในโครงการที่พักอาศัย	ณ	สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ซึ่งมีจ�านวนห้องพักรวมทั้งสิ้น	595	ห้อง	

อำคำรที่พักอำศัยพนักงำนกำรยำสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยำ

งานย้ายฐานการผลิต และงานส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ ์
เพื่อจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

ยสท.	ได้แต่งตัง้คณะท�างานด�าเนนิการย้าย	ก�าจดัซากเครือ่งจกัร	รือ้ถอนอาคาร	

และย้ายฐานการผลติ	เพือ่ให้การด�าเนนิการย้ายโรงงานผลิตยาสูบเป็นไปตามแผนงานฯ	
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และส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่กรมธนารักษ์	 เพื่อจัดสร้างสวนป่า	 “เบญจกิติ”	 ได้ตามก�าหนด	 

โดยให้คณะท�างานฯ	มีหน้าที่ดังนี้

1)	 ด�าเนินการย้าย	 ก�าจัดซากเครื่องจักรเก่าและเครื่องใช้อุปกรณ์ของ 

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ	 3,	 4,	 5	 ฝ่ายการพิมพ์	 และฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	 ให้ 

สอดคล้องกับแผนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ

2)		ก�ากับดูแลแผนการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์	 ตามแผนงานรื้อถอน

อาคารและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์	

3)		ควบคุมงานย้ายฐานการผลิต	 ได้แก่	 งานย้ายบุคลากร	 สิ่งของอุปกรณ์	 

เครื่องใช้ส�านักงาน	หรืออื่น	ๆ 	ที่จ�าเป็นต้องย้ายไปใช้ที่	ยสท.	อยุธยา

ขณะนี้	 ผลการด�าเนินงานของคณะท�างานฯ	 มีความคืบหน้าเป็นไปตาม 

แผนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม	่ และสอดคล้องกับแผนส่งมอบพื้นที ่

ให้กรมธนารักษ์	ดังนี้

1.	แผนการย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานในปีงบประมาณ	 2562	 ยสท.	 ได้ย้าย

พนักงานไปปฏิบัติงานที่	 ยสท.	 อยุธยา	 เพื่อเดินเครื่องจักรด้านกระบวนการผลิตบุหรี่

และเครือ่งจกัรด้านกระบวนการพมิพ์	รวมทัง้ด�าเนนิงานอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องและสนบัสนนุ

การผลิต	โดยข้อมูล	ณ	เดือนกันยายน	2562	จ�านวนพนักงานที่โอนย้ายไปปฏิบัติงาน

แล้วทั้งสิ้น	547	คน	คาดการณ์ประมาณกลางปีงบประมาณ	2563	จะย้ายเครื่องจักร

เก่าไปติดตั้งแล้วเสร็จ	และจะมีพนักงานที่ปฏิบัติงานรวมจ�านวนประมาณ	1,200	คน

2.	การส่งมอบพืน้ที	่ยสท.ให้แก่กรมธนารกัษ์	เพือ่จดัสร้างสวนป่า	“เบญจกติ”ิ	

ระยะที่	 2	 โดยในปีงบประมาณ	 2562	 ได้ส่งมอบพื้นที่อาคารโรงงานผลิตยาสูบ	 4	 

อาคารโรงพมิพ์	และพืน้ทีข้่างเคยีง	ส�าหรบัปีงบประมาณ	2563	ทาง	ยสท.	จะได้ส่งมอบ

พื้นที่ส่วนที่เหลือให้กรมธนารักษ์ด�าเนินการก่อสร้างสวนป่าฯ	 ให้แล้วเสร็จ	 ซึ่งภายใน

เดือนมิถุนายน	 2564	 ทางกรมธนารักษ์จะจัดสร้างสวนป่าฯ	 แล้วเสร็จ	 เพ่ือ 

เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	 

ในวันที่	12	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	
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ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ในปีงบประมาณ	2562	ยสท.	มีก�าไรสุทธิ	513	ล้านบาท	จากรายได้	จ�านวน	50,839	
ล้านบาท	 เป็นรายได้จากการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 50,292	 ล้านบาท	 และรายได้อื่น	 จ�านวน	 
547	 ล้านบาท	 มีต้นทุนขายบุหรี่	 ต้นทุนขายยาเส้นมวนเอง	 ต้นทุนขายยาเส้นไม่ปรุง	 
ต้นทุนขายวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 49,958	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายอื่น	
จ�านวน	368	ล้านบาท	

	 สรุปในปีงบประมาณ	 2562	 ยสท.	 มีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้อยู่ใน 
เกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ	0.36	ซึ่งสูงกว่าปี	 2561	อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีงบประมาณ	2563	
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการท�าก�าไรมีแนวโน้มลดลง	 
ซึง่เป็นผลกระทบจากการบงัคับใช้พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ	พ.ศ.	2560	และการประกาศ
ใช้อัตราภาษีร้อยละ	40	ส�าหรับบุหรี่ทุกตราในวันที่	1	ตุลาคม	2563	อัตราส่วนประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงานลดลง	 เน่ืองจากรายได้จากการขายที่ลดลง	 และอัตราส่วนความสามารถ 
ในการท�าก�าไรลดลงจากปีก่อน	เนื่องจากยอดขายและก�าไรสุทธิที่ลดลง

ด้านรายได้ ก�าไรสุทธิ และเงินน�าส่งรัฐ

 ด้านรายได้

	 ยสท.	 มีรายได้รวม	 50,839	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2561	 จ�านวน	 727	 ล้านบาท	 
หรือคิดเป็นร้อยละ	 1.41	 เป็นรายได้หลักจากการจ�าหน่ายบุหรี่	 50,088	 ล้านบาท	 จาก 
การขายผลิตภัณฑ์อื่น	204	ล้านบาท	และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน	547	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	98.52,	0.40	และ	1.08	ของรายได้รวมตามล�าดับ

 ก�าไรสุทธิ

	 ในภาพรวมของปีงบประมาณ	2562	มกี�าไรสทุธริวม	513	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2561	
จ�านวน	330	ล้านบาท	หรือร้อยละ	39.12	 โดยรายได้ลดลง	727	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายลดลง	 
308	ล้านบาท	อัตราการลดลงของรายได้สูงกว่าอัตราการลดลงของค่าใช้จ่าย	คิดเป็นร้อยละ	
1.41	และ	0.61	ตามล�าดับ

 เงินน�าส่งรัฐ 

	 ยสท.	 เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่หารายได้น�าส่งคลังและให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 ในปีงบประมาณ	 2562	 ยสท.	 น�าเงินส่งคลัง 
รวมท้ังสิ้น	 48,479	 ล้านบาท	 โดยเป็นเงินภาษีต่างๆ	 47,776	 ล้านบาท	 เป็นรายได้จาก 
ผลการด�าเนินงาน	 703	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 ยสท.	 ขอยกเว้นการน�าส่งเงินรายได้จากผล 
การด�าเนินงานปีงบประมาณ	2560	-	2563	จ�านวน	16,718	ล้านบาท	เพื่อรักษาสภาพคล่อง
ทางการเงินให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส�าหรับปีงบประมาณ	2563
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Performance

	 In	the	fiscal	year	2019,	TOAT	had	a	net	profit	of	513	million	Baht	from	revenue	
of	50,839	million	Baht	which	was	divided	into	operating	revenue	of	50,292	million	Baht	
and	non-operating	revenue	of	547	million	Baht.	The	cost	of	cigarette	sales,	roll	your	own	
tobacco	sales,	make	your	own	tobacco	sales	as	well	as	raw	material	sales	and	operating	
expenses	amounted	to	49,958	million	Baht.	Other	expenses	were	368	million	Baht.

	 In	conclusion,	for	the	fiscal	year	2019,	TOAT	debt	service	coverage	ratio	at	0.36%	
was	considered	good,	higher	than	that	of	2018.	However,	it	is	expected	that	liquidity	ratio	
and	profitability	will	decrease	in	the	fiscal	year	2020	due	to	the	promulgation	of	Excise	
Act,	 B.E.	 2560	 (2017)	 and	 the	 announcement	of	 40%	 tax	 rate	 implementation	 for	 all	 
cigarette	brands	which	will	be	in	effect	on	1	October	2020.	Operating	efficiency	ratio	shrunk	
owing	to	the	 reduction	 in	sales	 revenue	and	profitability	 ratio	dwindled	compared	to	 
the	year	before	because	of	a	decrease	in	sales	and	net	profit.

Revenue, Net Profit and Government Remittance

 Revenue

	 Tobacco	 Authority	 of	 Thailand’s	 total	 revenue	 of	 50,839,	 decreased	 by	 727	 
million	Baht	from	2018	or	1.41%	were	from	cigarette	sales	of	50,088	million	Baht	as	a	
major	income,	sales	of	other	products	of	204	million	Baht	and	non-operating	revenue	 
of	547	million	Baht	or	98.52%,	0.40%	and	1.08	respectively.

 Net Profit

	 In	 the	 fiscal	 year	 2019,	 the	 net	 profit	 was	 513	million	 Baht,	 decreased	 by	 
330	million	Baht	from	2018	or	39.12%.	Revenue	was	reduced	by	727	million	Baht	and	
expenses	by	308	million	Baht.	The	reduction	rate	of	 revenue	was	higher	than	that	of	 
the	expenses	or	1.41%	and	0.61%	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	
2019,	 TOAT	 provided	 a	 remittance	 of	 48,479	million	 Baht	 in	 total	 as	 State	 Revenue	 
which	was	in	the	form	of	taxes	amounting	to	47,776	million	Baht	and	operating	revenue	
of	 703	million	 Baht.	 TOAT	 requested	 an	 exemption	 from	 contributing	 its	 operating	 
performance	revenue	of	16,718	million	Baht	 in	the	fiscal	years	2017-2020	to	retain	 its	 
liquidity	to	be	adequate	for	the	fiscal	year	2020.
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ตรา
ปี 2562 สัดส่วน (%)

บุหรี่รายตรา
ประมาณการ ผลต่าง ปี 2561 สัดส่วน (%)

บุหรี่รายตรา
ผลต่าง

(ล้านมวน) (ล้านมวน) (ล้านมวน) (%) (ล้านมวน) (ล้านมวน) (%)

กลุ่มราคามากกว่า	60	บาท/ซอง

TUK	TUK 0.62	 0.003
สามิต	90	 7.26	 0.04 8.00	 0.04 -0.74	 -9.25 10.10 0.05 -2.84	 -28.14
กรุงทอง	90	 189.05	 1.02 215.00	 1.13 -25.95	 -12.07 228.92 1.24 -39.88	 -17.42
กรองทิพย์	90	 2,185.06	 11.74 2,703.00	 14.23 -517.95	 -19.16 2,777.85 15.01 -592.80	 -21.34
สายฝน	90	 198.63	 1.07 268.00	 1.41 -69.37	 -25.88 269.39 1.46 -70.76	 -26.27
KRONG	THIP	7.1	(สีแดง) 25.66	 0.14 30.00	 0.16 -4.34	 -14.48 49.89 0.27 -24.23	 -48.57
WONDER	(สีแดง)		(ชะลอการจ�าหน่าย) 146.09 0.79 -146.09	
WONDER	(สีเขียว)	(ชะลอการจ�าหน่าย) 131.95 0.71 -131.95	
รวมกลุ่มราคามากกว่า	60	บาท/ซอง 2,606.27 14.00 3,224.00 16.97 -617.73	 -19.16 3,614.20 19.53 -1,007.94	 -27.89
กลุ่มราคา	60	บาท/ซอง
WONDER	S		(สีแดง) 883.90	 4.75 496.00	 2.61 387.90	 78.21 352.25 1.90 531.64	 150.93
WONDER		S	(สีเขียว) 815.49	 4.38 502.00	 2.64 313.49	 62.45 341.21 1.84 474.28	 139.00
SMS	(สีแดง) 8,155.34	 43.82 8,049.00	 42.36 106.34	 1.32 7,529.35 40.68 626.00	 8.31
SMS	(สีเขียว) 5,325.68	 28.61 5,511.00	 29.01 -185.32	 -3.36 5,201.07 28.10 124.61	 2.40
Goal	(สีแดง) 114.20	 0.61 156.00	 0.82 -41.80	 -26.80 151.11 0.82 -36.91	 -24.43
Goal	(สีเขียว) 74.83	 0.40 103.00	 0.54 -28.17	 -27.35 103.94 0.56 -29.11	 -28.01
LINE	(สีแดง) 111.29	 0.60 175.00	 0.92 -63.71	 -36.41 189.43 1.02 -78.14	 -41.25
LINE	(สีเขียว) 163.07	 0.88 241.00	 1.27 -77.93	 -32.34 242.18 1.31 -79.11	 -32.67
LINE	7.1	(สีแดง) 85.55	 0.46 146.00	 0.77 -60.45	 -41.40 228.15 1.23 -142.60	 -62.50
LINE	7.1	(สีเขียว) 261.92	 1.41 397.00	 2.09 -135.08	 -34.03 555.25 3.00 -293.33	 -52.83
KNIGHT	(Blue) 	14.25	 0.08 14.25	 14.25	
รวม	กลุ่มราคา	60	บาท/ซอง 16,005.51 86.00 15,776.00 83.03 229.51	 1.45 14,893.939 80.47 1,111.57	 7.46
ยอดรวมทั้งสิ้น 18,611.79 100.00 19,000.00 100.00 -388.21	 -2.04 18,508.15 100.00 103.64	 0.56

มูลค่าการจ�าหน่าย (ล้านบาท) 55,388.48 57,417.62 -2,029.14 -3.53  56,496.60 -1,108.11 -1.96

สถิติผลกำรด�ำเนินงำน - ด้ำนกำรขำย
ปริมาณการจ�าหน่ายบุหรี่รวมทุกตรา ทั่วประเทศ  

หมายเหตุ

1.		 	การยาสูบแห่งประเทศไทย	จ�าหน่ายบุหรี่ทั้งสิ้น	จ�านวน	17	ตรา	มีปริมาณการจ�าหน่าย	จ�านวน	

18,611.79	 ล้านมวน	 มูลค่า	 55,388.48	 ล้านบาท	 บุหรี่ที่มีการจ�าหน่ายสูงสุด	 5	 อันดับแรก

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ได้แก่	SMS	(สีแดง)	SMS	(สีเขียว)	กรองทิพย์	90	WONDER	S	 

(สีแดง)	และ	WONDER	S	(สีเขียว)

สัดส่วน (%)
บุหรี่รายตรา

ตามประมาณการ



ตรา
ปี 2562 สัดส่วน (%)

บุหรี่รายตรา
ประมาณการ ผลต่าง ปี 2561 สัดส่วน (%)

บุหรี่รายตรา
ผลต่าง

(ล้านมวน) (ล้านมวน) (ล้านมวน) (%) (ล้านมวน) (ล้านมวน) (%)

กลุ่มราคามากกว่า	60	บาท/ซอง

TUK	TUK 0.62	 0.003
สามิต	90	 7.26	 0.04 8.00	 0.04 -0.74	 -9.25 10.10 0.05 -2.84	 -28.14
กรุงทอง	90	 189.05	 1.02 215.00	 1.13 -25.95	 -12.07 228.92 1.24 -39.88	 -17.42
กรองทิพย์	90	 2,185.06	 11.74 2,703.00	 14.23 -517.95	 -19.16 2,777.85 15.01 -592.80	 -21.34
สายฝน	90	 198.63	 1.07 268.00	 1.41 -69.37	 -25.88 269.39 1.46 -70.76	 -26.27
KRONG	THIP	7.1	(สีแดง) 25.66	 0.14 30.00	 0.16 -4.34	 -14.48 49.89 0.27 -24.23	 -48.57
WONDER	(สีแดง)		(ชะลอการจ�าหน่าย) 146.09 0.79 -146.09	
WONDER	(สีเขียว)	(ชะลอการจ�าหน่าย) 131.95 0.71 -131.95	
รวมกลุ่มราคามากกว่า	60	บาท/ซอง 2,606.27 14.00 3,224.00 16.97 -617.73	 -19.16 3,614.20 19.53 -1,007.94	 -27.89
กลุ่มราคา	60	บาท/ซอง
WONDER	S		(สีแดง) 883.90	 4.75 496.00	 2.61 387.90	 78.21 352.25 1.90 531.64	 150.93
WONDER		S	(สีเขียว) 815.49	 4.38 502.00	 2.64 313.49	 62.45 341.21 1.84 474.28	 139.00
SMS	(สีแดง) 8,155.34	 43.82 8,049.00	 42.36 106.34	 1.32 7,529.35 40.68 626.00	 8.31
SMS	(สีเขียว) 5,325.68	 28.61 5,511.00	 29.01 -185.32	 -3.36 5,201.07 28.10 124.61	 2.40
Goal	(สีแดง) 114.20	 0.61 156.00	 0.82 -41.80	 -26.80 151.11 0.82 -36.91	 -24.43
Goal	(สีเขียว) 74.83	 0.40 103.00	 0.54 -28.17	 -27.35 103.94 0.56 -29.11	 -28.01
LINE	(สีแดง) 111.29	 0.60 175.00	 0.92 -63.71	 -36.41 189.43 1.02 -78.14	 -41.25
LINE	(สีเขียว) 163.07	 0.88 241.00	 1.27 -77.93	 -32.34 242.18 1.31 -79.11	 -32.67
LINE	7.1	(สีแดง) 85.55	 0.46 146.00	 0.77 -60.45	 -41.40 228.15 1.23 -142.60	 -62.50
LINE	7.1	(สีเขียว) 261.92	 1.41 397.00	 2.09 -135.08	 -34.03 555.25 3.00 -293.33	 -52.83
KNIGHT	(Blue) 	14.25	 0.08 14.25	 14.25	
รวม	กลุ่มราคา	60	บาท/ซอง 16,005.51 86.00 15,776.00 83.03 229.51	 1.45 14,893.939 80.47 1,111.57	 7.46
ยอดรวมทั้งสิ้น 18,611.79 100.00 19,000.00 100.00 -388.21	 -2.04 18,508.15 100.00 103.64	 0.56

มูลค่าการจ�าหน่าย (ล้านบาท) 55,388.48 57,417.62 -2,029.14 -3.53  56,496.60 -1,108.11 -1.96

ปีงบประมำณ 2562 
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

2.	 *	ชะลอการจ�าหน่าย	ได้แก่	WONDER	(สีแดงและสีเขียว)	ในปีงบประมาณ	2561	-	2562
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ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนพัฒนำบุคลำกร
ในปีงบประมำณ 2562

การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ได้น�านโยบายรัฐบาล	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	
ค่านิยม	 สมรรถนะหลัก	 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	 รวมถึงการหา 
ความจ�าเป็นในการฝึกอบรม	 (Training	Needs)	มาด�าเนินการจดัท�าแผนฝึกอบรมประจ�าปี	 
2562	โดยมีรูปแบบการพัฒนาเป็นการอบรมภายใน	การอบรมภายนอก	การฝึกปฏิบัติ
งานจริง	 (On	 the	 Job	 Training/OJT)	 การสอนงาน	 (Coaching)	 การศึกษาดูงาน 
ในประเทศและต่างประเทศ	พร้อมทัง้ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลหลงัเสรจ็สิน้การอบรม	
(การอบรมภายใน)	 หรือรายงานผลหลังการอบรม/ศึกษาดูงาน	 (การอบรมภายนอก/
ศึกษาดูงาน)	เพื่อให้พนักงาน	ยสท.	ได้รับการพัฒนาทักษะ	ความรู้	เทคนิค	และวิธีการ
ท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถน�าไปปรับใช ้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร	

ในปีงบประมาณ	 2562	 ยสท.	 ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก�าหนด	
โดยมีหลักสูตร	ดังนี้

 การอบรมภายใน	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาผู้บริหารให้เป็น	 Successor	
โครงการพัฒนาพนักงานกลุ่ม	Talent	โครงการปัจฉิมนิเทศ
พนกังานเกษยีณอาย	ุการอบรมด้านวจิยั	
ด้านใบยา	 ด้านการตลาดและขาย	 
ด้านกฎหมาย	ด้านบัญชีและการเงิน	 
ด้านช่าง	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	
ด้านภาษา	 และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อ
สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์	
4.0
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	 การอบรมภายนอก 	 ได ้แก 	่ 
ด้านบริหาร	ด้านการแพทย์	 ด้านตรวจสอบภายใน	 
ด้านวจิยั	ด้านการเกษตรและพชื	ด้านคณุภาพ
และความปลอดภัย	 ด้านช่าง	 ด้านการพิมพ	์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

	 การอบรมและศึกษาดู งาน 
ต่างประเทศ	ได้แก่	

	 -	 หลกัสตูรการสร้างกระบวนการ 
เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	
Transformation	Program	:	DTP)	

	 -	 หลกัสตูรนกับรหิารยทุธศาสตร์ 
ธุรกิจเชิงบวก	 :	 The	Master	 รุ่นท่ี	 4	 และ 
รุ่นที่	5	

	 -	 หลักสูตรผู ้น�ายุคใหม ่ เพื่อ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (Young	Digital	
CEO)	

	 -	 หลักสูตรนักบริหารงานวิจัย	
รุ่นที่	5	

	 -	 หลักสูตรผู ้น�าการส ่งเสริม
ดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร	รุ่นที่	1	

	 -	 หลักสูตร	 Super	 Series	
Leadership	 &	 Effective	 Corporate	 
Culture	

	 -	 หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์	รุ่นที่	9	

	 -	 หลักสูตรการบริหารจัดการ
ธุรกิจกัญชาส�าหรับผู้บริหาร	รุ่นที่	1	

	 -	 การประชุมวิชาการ	 Asia	
Collaborative	Study	(ACS)	2019	
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Tobacco	 Authority	 of	 Thailand	 (TOAT)	 implemented	 the	 
government’s	 policy,	 vision,	mission,	 value,	 core	 competency,	 the	 
organization’s	policy	and	strategic	plans	and	searched	for	training	needs	
to	formulate	its	2019	training	plan.	Personnel	development	is	in	the	form	
of	in-house	training,	external	training,	on-the-job	training	(OJT),	coaching	
and	 in-country	 and	 overseas	 learning	 trips	 and	 assessment	 (in-house	
training)	or	training/learning	trip	report	(external	training/learning	trip)	are	
also	 required	 after	 training	 completion.	 This	 is	 to	 ensure	 that	 TOAT	 
employees	 acquire	 the	 development	 of	 their	 work	 skills,	 knowledge,	
techniques	 and	 approaches	 to	 efficiently	 achieve	 as	 set	 goals	 while	 
adapting	with	utmost	interest	to	organization.

In	the	fiscal	year	2019,	TOAT	developed	personnel	as	planned	
with	the	following	courses

•	 In-house	training	includes	leadership	and	successor	development	 
program,	talent	employee	development	program,	post	training	program	
for	retired	employees,	research	training,	tobacco	leaf	training,	marketing	
and	 sales	 training,	 legal	 training,	 accounting	 and	 financial	 training,	 
technical	training,	moral,	ethical	and	conflict	of	interest	training,	language	
training,	 information	 technology	 and	 innovation	 training	 along	 with	 
Thailand	4.0	national	policy.

Personnel development performance 
in the fiscal year 2019 
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•	 External	 training	 includes	management	 training,	 medical	 
training,	 internal	 audit	 training,	 research	 training,	 agricultural	 and	plant	
training,	quality	and	safety	training,	 technical	training,	printing		training,	
information	technology	and	innovation	training.	

•	 Overseas	training	and	learning	trips	include	
	 -		Digital	Transformation	Program	(DTP)	workshop
	 -		Strategic	and	Appreciative	Business	Development	Program	:	

The	Master	(4th	and	5th	classes)
	 -		Young	Digital	CEO	Program
	 -		Research	Executive	Program	(5th	class)
	 -		Chief	of	Digital	Agro	Business	Program	(1st	class)
	 -		Super	Series	Leadership	&	Effective	Corporate	Culture	
	 	 Program	
	 -		e-Government	Executive	Program	(9th	class)
	 -		Mini	MBA	in	Cannabis	Business	Management	for	Executive	 

	 	 (1st	class)
	 -		The	2019	Asia	Collaborative	Study	(ACS)	academic	conference
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรด�ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ขององค์กรเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของวัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศำสตร์ ต้องเผชิญกับ
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และปัจจัยที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ส่งผลให้
องค์กรต้องมีระบบในกำร
ตอบสนอง และลดควำม 
เสียหำยในกำรด�ำเนินงำน 
อันเกิดจำกควำมคำดหวัง 
และปัจจัยดังกล่ำวด้วย 
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
และมีกำรด�ำเนินงำนที่ไม่ละเมิด
กฎหมำยหรือกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
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การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 น�าระบบบริหารความเส่ียง	 เช่ือมโยงกับ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กร	 ซึ่งได้มีการน�าวัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ไปจัดท�าเป็นแผนท่ีกลยุทธ์	 (Strategic	 Map)	 พร้อมแผนงานที่จะ 

ขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านการก�าหนดตัวช้ีวัดระดับองค์กร	 

ในปีงบประมาณ	 2562	 โดยการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

ขององค์กร	ดังนี้

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�
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ว�สัยทัศน� / พันธกิจ

SEPA OP & Assessment Categories
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Risk
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ยุทธศาสตร�
และเป�าหมายหลักองค�กร

EP and Key Drivers
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Strategy
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Corporate KPIs

VaR

Financial Risk

Strategic,
Compliance &

Operational Risk

แผนโครงการ

Functional KPIs COSO
Control Self
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ติดตามผลการดำเนินงานองค�กร
KPI / Key Drivers

ระบบติดตามผลการ
ดำเนินงานของ

หน�วยงาน

ระบบติดตามผลการ
บร�หารความเสี่ยง

Value
Drivers Tree

SEPA
(ADLI)
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ยสท.	 มุ่งเน้นท่ีจะขับเคลื่อนการบริหารความเส่ียง	 เพื่อสนับสนุนการบรรลุ 

เป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์	 โดยน�าการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็น 

เครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ 

การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ	

จึงก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งของ	ยสท.ไว้	ดังนี้

1)	 ให้มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร	ตามกรอบมาตรฐานการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงที่ดี	เพื่อลดความไม่แน่นอนในผลการด�าเนินงาน	และเพิ่มโอกาสความส�าเร็จ

2)	 ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน	 รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผล 

ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ	และคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องก�าหนด	

โดยต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง	และมีความเข้าใจ

ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	

3)	 ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียง	 

โดยส่งเสริมและสร้างให้เกิดการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4)	 ให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้ง 

การสื่อสารข้อมูลความเส่ียงภายใน	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติท่ีเหมาะสม	 และ

สามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

5)	 ให้สื่อสารความรู ้ความเข้าใจในนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยง	 

การก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง	ฯลฯ	อย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร	และต่อเนือ่งเป็นประจ�า

ในทกุกลุม่ภารกจิ	ในทกุระดับพนกังาน	เพ่ือให้การบรหิารความเส่ียงเป็นการบรหิารจดัการ

ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การด�าเนินงานของ	 ยสท.	 มีประสิทธิภาพ	 สร้างมูลค่าแก่องค์กรได ้

อย่างยั่งยืนระยะยาว
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ยสท.	 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับระบบ 

การบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐานสากล	 ระบบการบริหารความเส่ียงที่ดีนั้นเป็น 

การบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะเชิงรุก	 มีการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	

วัตถุประสงค์ขององค์กร	การระบุความเสี่ยงแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	 หมายถึง	 ความเสี่ยง 

ในการด�าเนินการตามกลยุทธ์หรือนโยบายท่ีส�าคัญ	และความเส่ียงจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จตามเป้าหมายหลักขององค์กร	 ทั้งน้ี	 ไม่รวมถึง 

ด้านกฎระเบียบ

2) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) หมายถึง	 

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ	วิธีการ	หรือระบบในการด�าเนินงานภายในองค์กร

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง	 ความเสี่ยง 

ที่กระทบต่อผลการด�าเนินงานด้านการเงิน	 ซึ่ง	 ยสท.	 มุ่งเน้นในด้านการหารายได้ 

น�าส่งรัฐเป็นส�าคัญ

4) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง	 

ความเสี่ยงที่	ยสท.	จะกระท�าผิดด้านกฎระเบียบ/กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย	รวมไปจนถึง

ความเสี่ยงที่จะมีการกระท�าผิดตามกฎระเบียบต่างๆ	ของ	ยสท.	และการเปลี่ยนแปลง

ด้านกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการของ	ยสท.	

ในปีงบประมาณ	2562	ยสท.	 มคีวามเสีย่งระดบัองค์กรจ�านวน	9	 ปัจจยัเสีย่ง	

และมีดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	 (KRIs)	 จ�านวน	 11	 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	 โดยแบ่งกลุ่มตาม

ประเภทของความเสี่ยง	 และมีแผนจัดการความเสี่ยง	 (Mitigation	 Plan)/มาตรการ

จดัการความเสีย่ง	จ�านวน	17	แผนจดัการฯ	เพือ่รองรบัความเสีย่งด้านการเงนิและไม่ใช่

ด้านการเงิน	ดังนี้
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ประเภท
ความเสี่ยง

จำานวน
ปัจจัยเสี่ยง

จำานวน
ดัชนีชี้วัด

ความเสี่ยง 
(KRIs)

จำานวน
แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(Mitigation 

Plan)

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risks : S) 3 3 10

ด้านการดำาเนินงาน 
(Operational Risks : O) 4 4 2

ด้านการเงิน  
(Financial  Risks : F) 1 2 4

ด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risks : C) 1 2 1

รวมทั้งสิ้น 9 11 17
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ผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ	2562	ของปัจจัยเสี่ยง

องค์กร	(ORF)	จ�านวน	9	ปัจจัยเสี่ยง	11	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	(KRIs)	ผลการด�าเนินงาน

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite	:	RA)	จ�านวน	4	ปัจจัยเสี่ยง	และอยู่ในระดับ

ที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้	 (Risk	 Tolerance	 :	 RT)	 จ�านวน	 1	 ปัจจัยเสี่ยง	 และผลการ 

ด�าเนินงานต�่ากว่าระดับท่ียอมให้เบ่ียงเบนได้	 (ต�่ากว่า	 RT)	 จ�านวน	 4	 ปัจจัยเส่ียง	 

ซึ่ง	ยสท.	ได้เพิ่มมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย

ขององค์กรและน�าไปบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ	2563

การควบคุมภายใน

การจัดวางระบบการควบคุมภายในของ	 ยสท.	 	 ได้พิจารณาองค์ประกอบที่

เกี่ยวโยงกันตามแนวทาง	 COSO	 ERM	 การควบคุมภายใน	 เป็นกระบวนการซ่ึงได้รับ 

การออกแบบไว้	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ด ้านกลยุทธ์	 (Strategic	 Objective)	 กิจกรรม 

การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 (Operation	 Objective)	 ไม่พบ 

ข้อบกพร่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ	 ต่อความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงาน 

ทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน	 (Reporting	 Objective)	 หน่วยงานมีส่วนร่วม 

ในการประเมินการควบคุมตนเองและมีการปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง	(Compliance	Objective)	ดังมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้	

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Internal Environment) 

	ยสท.		ก�าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สนบัสนนุการบรหิารความเสีย่ง

ทัว่ทัง้องค์กร	โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมคีวามเหมาะสม	กบัลักษณะขององค์กร	

ดังนั้น	 ฝ่ายบริหารยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม	 มีโครงสร้างองค์กร	

สายการบงัคบับญัชา	มกีารก�าหนดบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ	คณะท�างานฯ	

คณะกรรมการตรวจสอบและผู ้บริหาร	 ในการก�ากับดูแลและการมีส ่วนร ่วม 

ในการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายนอก	

ดังนี้
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•	 คณะอนุท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ 

•	 คณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

•	 คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ 

•	 ผู้ตรวจสอบภายใน 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 	ยสท.	ได้จัดท�าแผนบริหาร

ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)	 	 ยสท.	 มีการด�าเนินการ 

จัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง	 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	 

พ.ศ.	 2561	 โดยวิเคราะห์กระบวนการท�างานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน	 ผ่าน

กระบวนการ	Workflow	 การปฏิบัติงาน	 และแบบประเมินการควบคุมตนเอง	 (CSA)	

และวเิคราะห์กระบวนการทีเ่ช่ือมโยงกับตวัช้ีวดัทีส่�าคญัขององค์กร	/	เกณฑ์การประเมนิผล

องค์กร	/	ข้อสังเกตต่าง	ๆ	โดยมุ่งเน้นการทบทวนปรับปรุงกระบวนการและจุดควบคุม

กระบวนการหลกัของหน่วยงานต่าง	ๆ 	และหรอืกระบวนการประเมนิการควบคมุตนเอง	

(CSA)	 และเพื่อให้ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	 สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้ตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

ก�าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุน	 การบริหารความเส่ียง	 ข้อมูล

สารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร	ทัง้จากแหล่งข้อมลูภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	

ได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล	 โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มี

ความส�าคญัเกีย่วกบัการบ่งชี	้ประเมนิผล	และการตอบสนองต่อความเสีย่ง	เพือ่ให้องค์กร

สามารถตอบสนองต่อความเสีย่งได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	มกีารสือ่สาร	ข้อมลู

ทั้งจากระดับบนลงล่าง	 ระดับล่างขึ้นบน	 และในระดับเดียวกัน	 เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงาน	เช่น	ระบบสารสนเทศ	และการสื่อสารในการจัดการข้อร้องเรียน	เป็นต้น	

118  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)	 ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน

องค์กร	ได้จดัให้มกีารตดิตามและประเมนิผล	การควบคมุภายในเพือ่ประเมนิประสิทธผิล

ของการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ	 การติดตามประเมินผล	 

การควบคุมภายใน	แบ่งได้	2	ประเภทหลัก	คือ

 -  การประเมินผลต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring)	หรือการประเมิน

การควบคุมด้วยตนเอง	(Control	Self	Assessment	:	CSA)	

ระดับส่วนงานย่อย	ท�าการประเมินการควบคุมตนเอง	เป็นรายไตรมาส	โดย

น�าข้อมูลมาสรุปผล	และจัดท�ารายงานของส่วนงาน	วิเคราะห์ความมีอยู่	ความเพียงพอ

และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	 ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	 และเสนอมาตรการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น	 พร้อมจัดท�ารายงานการควบคุม

ภายในประจ�าปีตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบิตัิ
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การควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	 2561	น�าเสนอหัวหน้าส่วนงานย่อย

รับรองรายงาน	 และน�าเสนอคณะอนุท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 

ระดับกลุ่มภารกิจ	ที่ก�ากับดูแลให้ความเห็นชอบ

ระดับกลุ่มภารกิจ	 น�าผลสรุปการประเมินผลการควบคุมตนเองเป็นราย

ไตรมาส	 จากระดับส่วนงานย่อยท่ีก�ากับดูแล	 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสรุปการ

ประเมนิความเสีย่งทีย่งัมอียู	่มาตรการปรบัปรงุ	การควบคมุ	ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรงุ

แก้ไข	พร้อมจดัท�ารายงานการควบคุมภายในประจ�าปีตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงั

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	 

พ.ศ.	 2561	 น�าเสนอคณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	 

ให้ความเห็นชอบ

ระดับองค์กร	 น�าผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง	 เป็น 

รายไตรมาส	 ที่ได้รับความเห็นชอบจากระดับกลุ่มภารกิจ	 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ผลสรุปการประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการ

ด�าเนินงาน	พร้อมจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจ�าปีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ	พ.ศ.	 2561	และน�าเสนอคณะอนุกรรมการก�ากับ

ด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง	 ให้ความเห็นชอบ	

ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ	

ยสท.	ตามล�าดับต่อไป

การประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate  

Evaluations)	 หรือการประเมินผลการควบคุมอย่างเป็น

อิสระ	 (Independent	 Assessment	 :	 IA)	 ซ่ึงประเมินโดย 

ผูไ้ม่มส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรงกบัการด�าเนนิงาน	เช่น	การประเมนิผล

โดยผู้ตรวจสอบภายใน	หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
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การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญประการหนึ่งในระบบบริหาร

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น		ยสท.	ได้ให้ความส�าคัญต่องานการตรวจสอบภายใน	ก�าหนดให้

ฝ ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่าย	 มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ว่าการ	 ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง	 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	2555	

และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุง	 ปี	 2555	 

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ท�าหน้าท่ีให้ความเชื่อมั่น	 

(Assurance)	 และให้ค�าแนะน�าปรึกษา	 (Consulting)	 เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน

ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 โดยจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปีและ

แผนการตรวจสอบระยะยาว		5	ปี	เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร	

และความเสี่ยงส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 โดยครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานของ	ยสท.	

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ	2562	ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ	 ไม่มีข้อจ�ากัดในการแสดงความคิดเห็น	 รวมท้ังการให้ 

ค�าปรึกษา	 ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู้บริหารทุกระดับ	 และ 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี	 รวมท้ังไม่มีข้อจ�ากัดด้านการพัฒนา

บุคลากรและงบประมาณ	
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การยาสบูแห่งประเทศไทย	เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวง
การคลัง	ที่ให้ความส�าคัญต่อนโยบายของรัฐ	บริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม	มุง่ส่งเสรมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบัตระหนกัและยดึมัน่ในมาตรฐาน
ทางจริยธรรม	 โดยไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่งแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้	 รวมทั้ง 
หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ
การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการยาสูบ
แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2561	ลงวันที่	 28	มิถุนายน	พ.ศ.	 2561	และค�าสั่งการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย	ที่	 170/2561	 ลงวันที่	 12	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2561	 เรื่อง	 มาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 
of	Interest)	ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งมี 
ในองค์กร	หรอืธรุกรรมใดๆ	ทีจ่ะขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

2.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยความลับ	 
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การยาสูบแห่งประเทศไทย

3.	 ผู ้บริหารหรือ
พนกังาน	จะต้องไม่กระท�าการ
ใดๆ	 โดยอาศัยหรือยอมให  ้
ผู ้อื่นอาศัยงานในต�าแหน่ง
หน้าท่ีของตน	 ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม	 ซ่ึงเป็นความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
การยาสูบแห่งประเทศไทย

นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์
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4.	ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องไม่เอื้อประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับคู่สัญญา	
คู ่แข ่งขัน	 หรือกับฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด	 อันเป็นเหตุให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 
เสียผลประโยชน์หรือเสียหาย

5.	ผู ้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้า 
ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค	ไม่เรียกร้อง	หรือรับทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าหรือคู่ค้า

6.	ผู ้บริหารหรือพนักงาน	 ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีส่วนได้เสียกับ 
ผลประโยชน์ในเรื่องท่ีก�าลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ	 ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือ 
งดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

7.	ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	หรอืเกีย่วโยงจะได้รบัผลประโยชน์
กับรายการที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ต้องแจ้ง
ให้การยาสบูแห่งประเทศไทย	ทราบถงึความสมัพนัธ์	หรอืการเก่ียวโยงของตนในรายการ
ดังกล่าว	 และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน	 รวมถึงไม่ใช้อ�านาจอนุมัติในธุรกรรม
นั้นๆ

8.	ในกรณีท่ีผู้บริหารหรือพนักงาน	 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ	 ต้อง
พิจารณาอย่างเหมาะสม	 รอบคอบ	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	 รวมท้ังต้องปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 
ค�าสัง่	ข้อบงัคบั	และหลกัเกณฑ์	ฯลฯ	ของการยาสบูแห่งประเทศไทยได้อย่างครบครนั	ถกูต้อง

9.	ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน	จะต้องปฏบิตัหิน้าท่ี	สอดส่อง	ดแูล	และจดัการปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ตลอดจนรายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น	 กรณีที่มี
เหตุอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

นอกจากระเบียบและค�าสั่งท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนแล้ว	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ยังจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม	 โดย 
ก�าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานเข้ารับการอบรม	 และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 
ตลอดจนหากพบว่าหน่วยงานใดมีการด�าเนินการท่ีอาจเข้าข่ายต้องห้ามตามระเบียบ 
และค�าส่ังดังกล่าวข้างต้น	 จะได้ชี้แจงและท�าความเข้าใจกับส่วนงานต่างๆ	 เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี	 และเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
กำรยำสูบแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	มาตรา	13	บัญญัติให้ 

คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่อกีไม่เกนิ	9	คน	ในคณะกรรมการ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย	และมาตรา	15	บัญญัติให้ประธานกรรมการและกรรมการ

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 และเม่ือพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 อาจได้รับ 

แต่งตั้งอีกได้	แต่ไม่เกิน	2	วาระติดต่อกัน	

ในปีงบประมาณ	 2562	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	 17	 กรกฎาคม	 

2561	 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 รวม	 9	 คน	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 

คณะรัฐมนตรมีมีตเิป็นต้นไป	ซึง่อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	13	แห่งพระราชบญัญตัิ

การยาสบูแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	และมาตรา	12/1	แห่งพระราชบญัญตัคิณุสมบตัิ

มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2518	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 

(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2550	ปรากฏตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	แต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ลงวันที่	 25	

กรกฎาคม	2561	ดังนี้
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รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่ง วันสิ้นสุด
การด�ารงต�าแหน่ง

1. นายระเฑียร ศรีมงคล
 

กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการ

วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

2. รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการอิสระ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

3. นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 17 มิ.ย. 2562
(เนื่องจากอายุครบ 

65 ปีบริบูรณ์  
ในวันที่ 18 มิ.ย. 2562)

4. พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง กรรมการอิสระ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2562
(เนื่องจากอายุครบ 

65 ปีบริบูรณ์ 
ในวันที่ 24 ก.ค. 2562)

5. นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ กรรมการอิสระ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

6. นายอัญญา ขันธวิทย์
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

7. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
(เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการอิสระ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

8. นายลวรณ แสงสนิท
(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

9. นายยุทธนา หยิมการุณ
(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ วาระที่ 1 
วันที่ 17 ก.ค. 2561

วันที่ 11 มี.ค. 2562 
(เนื่องจาก

ลาออกจากตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2562)
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โดยมีนางสาวดาวน้อย	 สุทธินิภาพันธ์	 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 

เป็นกรรมการและเลขานกุาร	ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญตัใินมาตรา	13	แห่งพระราชบญัญัติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 ตั้งแต่วันท่ี	 14	 พฤษภาคม	 2561	 โดยต่อมา 

ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งผู ้ว่าการตั้งแต่วันที่	 7	 พฤษภาคม	 2562	 ซ่ึงใน 

คราวประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	10	ประจ�าปีงบประมาณ	

2562	 วันที่	 7	 พฤษภาคม	 2562	 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง	 นายสรคมน์	 ปริยายสุทธิ	์ 

รองผู้ว่าการด้านการตลาด	 เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ	 และให้มีหน้าที่และอ�านาจ 

อย่างเดียวกับผู้ว่าการ	 ตั้งแต่วันที่	 7	 พฤษภาคม	 2562	 เป็นต้นไป	 จนกว่าจะมีค�าสั่ง

เปลี่ยนแปลง

และเนื่องจากนายวีรศักดิ์	 โฆษิตไพศาล	 และพลต�ารวจเอก	 รชต	 เย็นทรวง	

มีอายุครบ	 65	 ปีบริบูรณ์	 ในวันท่ี	 18	 มิถุนายน	 2562	 และวันที่	 24	 กรกฎาคม	 

2562	 ตามล�าดับ	 จึงพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	 รวมทั้งนายยุทธนา	 หยิมการุณ	 

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	 ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่	 12	

มีนาคม	 2562	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี	 14	 พฤษภาคม	 2562	 อนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการจ�านวน	3	คนแทน	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	โดยให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันท่ีด�ารงต�าแหน่ง
วันส้ินสุด

การด�ารงต�าแหน่ง

1. พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์
 (แทน นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล)

กรรมการอิสระ วาระท่ี 1 
วันท่ี 18 มิ.ย. 2562

วันท่ี 16 ก.ค. 2564

2. นางศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์
 (แทน พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง)

กรรมการอิสระ วาระท่ี 1 
วันท่ี 24 ก.ค. 2562

วันท่ี 16 ก.ค. 2564

3. นายธีรัชย์  อัตนวานิช
 (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
 (แทน นายยุทธนา หยิมการุณ)

กรรมการ วาระท่ี 1
วันท่ี 14 พ.ค. 2562

วันท่ี 16 ก.ค. 2564
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หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2562	ก�าหนดให้

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	 

เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น	 และ 

กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	 

โดยคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็น

กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	จ�านวน	5	คน	และมีกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลงัทีเ่ป็นข้าราชการประจ�า	จ�านวน	2	คน	ท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงนโยบายจาก

กระทรวงการคลัง	 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 18	 กรกฎาคม	 2560	 

เรื่อง	แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	

โครงสร้างของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีจ�านวนกรรมการ 

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี	 ตลอดจนมีองค์ประกอบของความรู้	 ความสามารถ	 

เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และโปร่งใส	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 

พ.ศ.	 2518	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 18	 กรกฎาคม	 2560	 เรื่อง	 แนวทางการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 และหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ด ี

ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2562
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ตามพระราชบญัญัตกิารยาสบูแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	มาตรา	17	ก�าหนดให้ 

คณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ�านาจวางนโยบายและควบคมุดแูลโดยทัว่ไป	ซึง่กจิการของ	

การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ในปีงบประมาณ	 2562	 (ตุลาคม	 2561-กันยายน	

2562)	 คณะกรรมการ	 ยสท.	 มีบทบาทในการบริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 

ในภาพรวมของ	ยสท.	ที่ส�าคัญดังนี้

1.	 จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ	ยสท.	เป็นประจ�าทกุเดอืน	และเพิม่เตมิ

ตามความจ�าเป็น	 โดยในปีงบประมาณ	 2562	 มีการประชุมคณะกรรมการ	 ยสท.	 

รวม	15	คร้ัง	เพ่ือพิจารณาอนมัุต/ิให้ความเห็นชอบการด�าเนนิงานต่าง	ๆ	ของ	ยสท.	ทีอ่ยูใ่น 

อ�านาจของคณะกรรมการฯ	รวมทั้งรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	และ

ปัญหาอปุสรรค	โดยคณะกรรมการฯ	ให้ข้อเสนอแนะ	และแนวทางแก้ไขทีเ่ป็นประโยชน์	

	 คณะกรรมการ	 ยสท.	 ได้มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 และ 

รับทราบรายงานการด�าเนินงาน	สรุปดังนี้

 	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน	 

โดยมอบหมายให้กรรมการ	ยสท.	เข้าร่วมเป็นประธาน	รองประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ	 

ในคณะต่าง	ๆ	ตามความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการฯ	เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง

ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ	ยสท.	พิจารณา

 	 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนงานต่าง	 ๆ	 ประจ�าป  ี

งบประมาณ	 2562	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 แผนยุทธศาสตร์	 ปีงบประมาณ	 2560-2564	 

แผนปฏบิตักิารระยะยาว	ปีงบประมาณ	2560-2564	แผนปฏบิตักิาร	ปีงบประมาณ	2563	 

แผนการเงิน	แผนการบรหิารความเสีย่ง	และแผนพฒันาปรบัปรงุองค์กร	(OFI	Roadmap)

บทบำทของคณะกรรมกำร
กำรยำสูบแห่งประเทศไทย
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 	 ให้ความเห็นชอบแผนบริหาร	 ยสท.	 ของผู้ว่าการ	 หลักเกณฑ์การ

ประเมนิผลการปฏบัิติงานของผูว่้าการ	การประเมนิผลการปฏบิตังิานฯ	และการพจิารณา

ค่าตอบแทนของผู้ว่าการ	ปีงบประมาณ	2562

 	 อนุมัติตั้งงบประมาณประจ�าปี	2563	

 	 อนุมัติจัดหาใบยาในประเทศ	ฤดูการผลิต	2562/2563	ตามประมาณ

การจ�าหน่ายบุหรี่

 	 ให้ความเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูก

ยาสบูทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการลดปรมิาณการรบัซือ้ใบยาสบู	ฤดกูารผลติ	2561/2562

 	 อนุมัติใช้ร่างระเบียบต่าง	ๆ 	ของ	ยสท.

 	 อนุมัติผลิตและจ�าหน่ายบุหรี่ตราใหม่	 ตรา	 KNIGHT	 (Blue)	 เป็น 

บุหรี่สูตรเย็นจัด	 (High	Menthol)	 ในกลุ่มราคาประหยัด	 และบุหรี่ตรา	 Tuk	 Tuk	 

เพื่อจ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	

 	 อนมุตัปิรบัโครงสร้างราคาขายยาเส้นมวนเอง	และอนมุตัแิผนการผลติ

และจ�าหน่ายยาเส้นมวนเอง

 	 อนุมัติด�าเนินโครงการต่าง	ๆ 	ที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการปราบปรามบุหรี่

ผดิกฎหมาย	โครงการกระจายยาเส้นมวนเอง	และโครงการผลิตยาสูบอย่างยัง่ยืน	เป็นต้น

 	 พิจารณาเรือ่งการลาออกของผูว่้าการ	และพจิารณาแต่งตัง้ผู้รกัษาการ

แทนผู้ว่าการ	

 	 อนมุตัแิต่งตัง้รองผูว่้าการทีผ่่านการพจิารณาคัดเลือกตามกระบวนการ

สรรหารองผู้ว่าการ	และอนุมัติเลื่อนย้ายผู้บริหารระดับ	12

 	 อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างอัตราก�าลังของกลุ่มภารกิจด้านการผลิต	 

ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตและ 

การปฏิบัติงานที่	ยสท.	อยุธยา

 	 อนมุตัเิลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานระดบัผูอ้�านวยการฝ่ายหรอืเทยีบเท่า

ขึ้นไป	ตามผลงานประจ�าปี
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 	 อนมุตัขิายใบยาให้กับบรษิทัเอกชนทีต่ดิต่อขอซือ้	เพือ่เป็นการระบาย

ใบยาคงคลังที่มีอยู่จ�านวนมาก	และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ	ยสท.

 	 อนุมัติปรับแผนการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบ 

แห่งใหม่	เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

 	 เห็นชอบให้ด�าเนินการเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวส�าหรับพนักงาน 

ที่ไปปฏิบัติงานที่	ยสท.	อยุธยา	

 	 พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 ยสท.	 แทน

กรรมการฯ	ทีค่รบวาระ	เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตัง้กรรมการรฐัวิสาหกจิตาม

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	

 	 พิจารณาเรื่องข้อร้องเรียนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	ยสท.	

 	 รบัทราบความคบืหน้าการด�าเนนิการเรือ่งโอนทรพัย์สนิ/ทีด่นิ	มาเป็น

ของ	ยสท.	ภายหลังการยกฐานะเป็นนิติบุคคล	เพื่อให้การด�าเนินการเรื่องดังกล่าวแล้ว

เสรจ็ภายในระยะเวลาตามทีก่�าหนดไว้ใน	พ.ร.บ.	การยาสบูแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561

 	 รับทราบรายงานการประชุม	 และรายงานผลการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 	 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนงานโครงการ

ย้ายโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	 ด้านการจัดหาเครื่องจักรผลิตบุหรี่	 เครื่องจักรด้านโรง

พิมพ์	 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานต่าง	 ๆ	 ส�าหรับโรงงาน

ผลิตยาสูบแห่งใหม่	รวมทั้งการซ่อมแซม	ปรับปรุง	และขนย้ายเครื่องจักรเก่าจาก	ยสท.	

คลองเตย	ไปติดตั้งใช้งานที่	ยสท.	อยุธยา

 	 รบัทราบรายงานการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	เช่น	รายงานการเงนิ	รายงาน 

ด้านงบลงทุน	 รายงานด้านใบยา	 รายงานด้านการผลิต	 รายงานด้านการตลาดและ 

ข้อมูลบุหรี่ต่างประเทศน�าเข้า	 รายงานการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนบริหาร

ความเสี่ยง/แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร	 และผลการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง

ประเมินผลการด�าเนินงานของ	ยสท.	
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 	 รับทราบรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	2563	กรณี

ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ	40

2.	 จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ	ยสท.	ปีงบประมาณ	

2562	จ�านวน	2	ครั้ง	ในเดือนเมษายน	2562	และเดือนกันยายน	2562	โดยที่ประชุม

กรรมการอิสระฯ	 ได้มีการพิจารณาภาพรวมการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 และเสนอผล 

จากการประชุมกรรมการอิสระฯ	 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ	ยสท.	 ได้รับทราบ	 เพื่อมี

มติสั่งการให้ฝ่ายบริหาร	ยสท.	รับไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป	ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1)	 การด�าเนินการเรื่องผลิตภัณฑ์ยาเส้นเพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก

	 2)	 	แผนการบริหารงานด ้านบุคลากรเพื่อให ้มีการสานต ่องาน 

อย่างเป็นระบบ	(Succession	Plan)

	 3)	 การด�าเนินการตามนโยบายภาครัฐ	เรื่อง	“e-Payment”

	 4)	 การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับ 

	 	 ต่าง	ๆ	(Compliance)	

3.	 ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดยรวมของ	ยสท.	ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	

โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับต่าง	ๆ 	 

ที่เกี่ยวข้อง	 การท�างานเป็นทีม	 มีการบูรณาการและเช่ือมโยงการท�างานทั้งระบบ	 

การด�าเนินงานด้วยความรวดเร็ว	 การสื่อสารข้อมูลภายใน/ภายนอก	และการค�านึงถึง

ประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ

4.	 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/การด�าเนินงานต่าง		ๆ	ของ	ยสท.	และที่เกี่ยวข้อง 

กับกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 เช่น	 การเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

ในการปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ใีนรฐัวสิาหกิจ	พ.ศ.	 2562		 

และการร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย	 ในฐานะ

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหร่ี 

ผิดกฎหมาย
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

อ�านาจหน้าที่

(1)	 จัดท�ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ให ้สอดคล ้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเ นินงานของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ	 ยสท.	 และม ี

การสอบทานและปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าว	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

(2)	 สอบทานการจดัท�าหรอืการทบทวนกฎบตัรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	 ยสท. 

เพื่ออนุมัติ

(3)	 พิจารณาและอนมุตัแิผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี 

งบประมาณถัดไป	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อทราบ

(4)	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	

กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี	และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ	ยสท.	

(5)	 สอบทานให้	ยสท.	มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ

(6)	 สอบทานการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	 มติคณะรัฐมนตรี	 ประกาศ	 หรือค�าส่ังที่เกี่ยวข้องกับการ 

ด�าเนินงานของ	ยสท.	

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/
คณะท�ำงำนอื่น ๆ  ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร และอ�ำนำจหน้ำที่

1
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(7)	 สอบทานให้	 ยสท.	 มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	 และพิจารณา 

ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(8)	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	 หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

ของ	ยสท.

(9)	 การแต่งตัง้	โยกย้าย	ถอดถอน	เลือ่นขัน้	เลือ่นต�าแหน่ง	และประเมนิผลงาน

ประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ

	 -	 ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการฝ ่ายตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ	 โดยพิจารณาร่วมกับผู ้บริหารสูงสุดก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณา

	 -	 ต�าแหน่งพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน	 อยู่ภายใต้การด�าเนินการ

ของผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	โดยการหารอืกบัผู้บรหิารสงูสดุก่อน	และน�าเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาและด�าเนินการตามขั้นตอน

(10)	 ประสานงานเกีย่วกบัผลการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัช	ีและอาจเสนอแนะ	

ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ�าเป็น	 รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

(11)	 รายงานผลการด�าเ นินงานเ ก่ียวกับการตรวจสอบภายในของ 

คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	ยสท.	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	ภายใน	

60	 วัน	 นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	 ยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงานในไตรมาส 

ที่	 4	 ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว 

ให้กระทรวงการคลัง	เพื่อทราบภายใน	90	วัน	นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของ	ยสท.	

(12)	 ประเมินผลการด�าเนินงานเ ก่ียวกับการตรวจสอบภายในของ 

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีงบประมาณละ	 1	 ครั้ง	 รวมท้ังรายงานผล 

การประเมินปัญหาและอุปสรรค	 ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานให้ 

คณะกรรมการ	ยสท.	ทราบ
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(13)	 เปิดเผยรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	

และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีของ	ยสท.	

(14)	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 หรือคณะกรรมการ	 ยสท.	 

มอบหมาย

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการยาสูบ 
                     แห่งประเทศไทย

อ�านาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ฯ	 มอี�านาจหน้าทีต่ามพระราชบัญญตัแิรงงาน

รฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์	พ.ศ.	2543	หมวด	2	คณะกรรมการกิจสัมพันธ์	มาตรา	23	ดังนี้

(1)	 พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการด�าเนนิการ 

ของรัฐวิสาหกิจ	ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

(2)	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

(3)	 พจิารณาปรบัปรงุระเบยีบข้อบงัคบัในการท�างานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

นายจ้าง	ลูกจ้าง	และรัฐวิสาหกิจนั้น

(4)	 ปรกึษาหารอืเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องทกุข์ของลูกจ้างหรอืสหภาพแรงงาน	 

รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

(5)	 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

(6)	 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพนัธ์

(7)	 บรูณาการกระบวนการท�างานเก่ียวกับการก�ากับดแูลกจิการ	 (Governance)	 

การบริหารความเส่ียง	(Risk	Management)	และการปฏบิตัติามข้อก�าหนดของกฎหมาย	

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	 (Compliance)	 เพื่อให้บรรลุถึงผลการ

ด�าเนนิงานทีเ่กดิจากการมส่ีวนร่วมของทกุหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

2
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คณะกรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่

(1)	 พจิารณากลัน่กรองแผนธรุกจิ	แผนการตลาด	แผนงานนโยบาย	และแผน 

งบประมาณประจ�าปี

(2)	 พิจารณาอนมุตัหิรอืรบัทราบในเรือ่งการด�าเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบัการ

บรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเห็นว่าจ�าเป็น	หรือสมควรได้รับการพิจารณาเป็นการ

เร่งด่วนหรือป้องกัน	 และ/หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	 ซึ่งหากไม่ด�าเนินการแล้ว

อาจจะเกิดความเสียหายแก	่ยสท.		แล้วรายงานให้คณะกรรมการ	ยสท.	ทราบโดยเร็ว

(3)	 ติดตามความคืบหน้าของงานที่มีความส�าคัญตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	

มอบหมาย

(4)	 ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการใด	ๆ	ได้

ตามที่จ�าเป็นและเห็นสมควร

(5)	 ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	มอบหมาย

 คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร ์
   และบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่

(1)	 พิจารณาแผนการด�าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ�าปี	 และแผนการ

ด�าเนนิงานระยะยาวหรอืแผนยทุธศาสตร์	รวมถงึการทบทวนแผนงานดงักล่าวอย่างน้อย 

เป็นประจ�าทุกปีหรือเมื่อจ�าเป็น	ก่อนเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	

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

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

3
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(3)	 ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของ	 ยสท.	 ให้อยู่ 

ในระดับที่เหมาะสม	และสามารถสร้างมูลค่าให	้ยสท.	ให้สูงขึ้น

(4)	 พิจารณารายงานประเมินผลความเสี่ยง	(Risk	Management	Report)	

ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของ	ยสท.	ที่จัดตั้งขึ้น	และให้ความเห็นในเชิงนโยบาย

และข้อเสนอแนะ	เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

(5)	 พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงเพื่อให้	 ยสท.	 มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	 และเป็นไปตาม 

แนวทางในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของ	ยสท.	

(6)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	 เพื่อ

ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

(7)	 รายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

(8)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการ	ยสท.	มอบหมาย

 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลบริหารการป้องกัน 
 และปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) 

อ�านาจหน้าที่

(1)	 ก�าหนดนโยบายและวิธีการเพ่ือป้องกัน	 แก้ไข	 และปราบปรามปัญหา 

ใบยา	ยาเส้น	และยาสบูทีม่ชิอบด้วยกฎหมาย

(2)	 ก�ากับ/ดูแลการป้องกันและปราบปรามปัญหาใบยา	 ยาเส้น	 และยาสูบ 

ทีม่ชิอบด้วยกฎหมาย	ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏบิติังานทีค่ณะกรรมการ	ยสท.	

ก�าหนดและให้ความเห็นชอบ

5
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(3)	 ก�าหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างอ�านาจหน้าที่ของส�านักป้องกันบุหรี ่

ผิดกฎหมาย	 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานชุดต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 

รวมทั้งแต่งตั้งหรือปรับปรุง	หรือยกเลิกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน

ชุดต่าง	 ๆ	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามปัญหา 

ใบยา	ยาเส้น	และยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์	มีประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว

(4)	 ก�ากบัดูแลกระบวนการผลติใบยาของผูเ้พาะปลกูยาสบู	และกระบวนการ

จัดซื้อใบยาในประเทศให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

(5)	 พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการ	 ยสท.	 เพื่อให้

ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

(6)	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	ยสท.	เพือ่ทราบและพจิารณา

(7)	 ปฏบิตัหิน้าท่ีอืน่ตามทีป่ระธานกรรมการ	ยสท.	หรอืคณะกรรมการ	ยสท.	 

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

อ�านาจหน้าที่

(1)	 ก�ากับดูแลการด�าเนินการปรับปรุง	 แก้ไขระเบียบต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสม	

สอดคล้องกบัการยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคลในนามการยาสูบแห่งประเทศไทย	 และ

เสนอคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2)	 พิจารณากลั่นกรองปัญหาตามค�าอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน	 หรือเรื่อง 

ที่คณะกรรมการ	 ยสท.	 มอบหมาย	 ท้ังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย	 หรือระเบียบและ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังศึกษาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และ/หรือมีผลกระทบต่อ 

การด�าเนินงานของ	ยสท.	

(3)	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุท�างานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

6
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(4)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	 เพื่อ

ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

(5)	 รายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

(6)	 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีป่ระธานกรรมการ	ยสท.	หรอืคณะกรรมการ	ยสท.	

มอบหมาย

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ

อ�านาจหน้าที่

(1)	 พิจารณากลั่นกรองแผนบริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยของผู้ว่าการ	

ฉบบัหลงัจากยกฐานะเป็นนติบิคุคล	พร้อมทัง้ก�าหนดหลกัเกณฑ์	ตวัชีว้ดัการประเมนิผล

การปฏิบัติงาน	ส�าหรับรอบการประเมินครั้งที่	2	ปีงบประมาณ	2561	(วนัที	่1	เมษายน–

30	กันยายน	2561)	และน�าเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(2)	 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ว ่าการ	 และรายงานผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ	 ยสท.	 ภายใต้ข้อตกลงที่ท�าไว้กับ 

คณะกรรมการ	ยสท.	และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้บริหาร

(3)	 พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้ว่าการตามระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และพิจารณาอัตราค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปีของผู้ว่าการ	

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(4)	 แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องได้ตามทีเ่หน็สมควร

(5)	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ 	ตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	มอบหมาย

7
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คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ

อ�านาจหน้าที่

ตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2518	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 สรรหาบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 

และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ	ยสท.	และเสนอต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ

อ�านาจหน้าที่

(1)	 พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู ้ว่าการ	 ยสท.	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของ 

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามสัญญาจ้าง	ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	13	มิถุนายน	

พ.ศ.	2543	และวันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2547

(2)	 จัดท�าร่างสัญญาจ้างบริหารของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ	ยสท.	

(3)	 รายงานผลการด�าเนินงานเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณา	และ

เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ	ให้สิ้นสุดหน้าที่ตามค�าสั่ง

8
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

นายระเฑียร รศ.สุดา นายวีรศักดิ์ พล.ต.อ. 
รชต

นายณัฐวุฒิ นายอัญญา นางสาว
พรรณิภา

นายลวรณ นายยุทธนา พล.ต.ต. 
ศิร์ธัชเขต

นางศรีวรรณ นายธีรัชย์ นางสาว
ดาวน้อย

นายสรคมน์

ศรีมงคล วิศรุตพิชญ์ โฆสิตไพศาล เย็นทรวง หนูไพโรจน์ ขันธวิทย์ อภิชาตบุตร แสงสนิท หยิมการุณ ครูวัฒน
เศรษฐ์

เอี่ยมรุ่งโรจน์ อัตนวานิช สุทธินิภา
พันธ์

ปริยายสุทธิ์

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ
ผู้ว่าการ

รักษาการ
แทนผู้ว่าการ

การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

15/15 14/15 10/11 11/13 12/15 14/15 15/15 11/15 5/6 4/4 2/2 3/5 8/9 4/5

การประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 2/2 2/2 1/1 0/1 2/2 1/2 2/2 - - 1/1 1/1 1/1 - -

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีค�าสั่งแต่งตั้งในปีงบฯ 2562

1. คณะกรรมการตรวจสอบ - - - 8/8 - 10/10 10/10 - - - 2/2 - - -

2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย - - - 10/10 - - - - - 1/1 - - - -

3. คณะกรรมการบริหาร 1/1 - - - 1/1 - - 1/1 - - - - 0/1 -

4. คณะอนุกรรมการกำากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง - - 9/11 - 7/14 14/14 14/14 - - - 2/2 - 5/8 4/6

5. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลบริหารการป้องกัน 
   และปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) 

- - - 9/9 - - 3/4 - 5/5 2/2 - 2/2 0/6 -

6. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย - 13/13 - - - - - 8/13 - - - - 7/8 5/5

7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา 
    ค่าตอบแทนของผู้ว่าการ

- - 5/5 4/5 - 6/6 - 3/6 - - 1/1 - - -

8. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ - 5/5 - 1/1 - - - 5/5 - - 4/4 3/5 - -

9. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ  อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ว่าการจึงยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา          ผลตอบแทน

รำยละเอียดกำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ
1.	 นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล	พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	ยสท.	เนื่องจากมีอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์ 

ในวันที่	 18	 มิถุนายน	 2562	 และแต่งตั้ง	 พลต�ารวจตรี	 ศิร์ธัชเขต	 ครูวัฒนเศรษฐ์	 เป็นกรรมการ	 ยสท.	 แทน	 
มีผลต้ังแต่วันท่ี	 18	 มิถุนายน	 2562	 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2562	 และหนังสือ 
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	0508/17928	ลงวันที่	21	พฤษภาคม	2562)

2.	 พลต�ารวจเอก	รชต	เยน็ทรวง	พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	ยสท.	เนือ่งจากมอีายคุรบ	65	ปีบรบูิรณ์ 
ในวันที่	 24	กรกฎาคม	2562	และแต่งตั้ง	นางศรีวรรณ	 เอี่ยมรุ่งโรจน์	 เป็นกรรมการ	ยสท.	แทน	มีผลตั้งแต ่
วันที่	24	กรกฎาคม	2562	(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	และหนังสือส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี	ที่	นร	0508/17928	ลงวันที่	21	พฤษภาคม	2562)
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

นายระเฑียร รศ.สุดา นายวีรศักดิ์ พล.ต.อ. 
รชต

นายณัฐวุฒิ นายอัญญา นางสาว
พรรณิภา

นายลวรณ นายยุทธนา พล.ต.ต. 
ศิร์ธัชเขต

นางศรีวรรณ นายธีรัชย์ นางสาว
ดาวน้อย

นายสรคมน์

ศรีมงคล วิศรุตพิชญ์ โฆสิตไพศาล เย็นทรวง หนูไพโรจน์ ขันธวิทย์ อภิชาตบุตร แสงสนิท หยิมการุณ ครูวัฒน
เศรษฐ์

เอี่ยมรุ่งโรจน์ อัตนวานิช สุทธินิภา
พันธ์

ปริยายสุทธิ์

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ
ผู้ว่าการ

รักษาการ
แทนผู้ว่าการ

การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

15/15 14/15 10/11 11/13 12/15 14/15 15/15 11/15 5/6 4/4 2/2 3/5 8/9 4/5

การประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 2/2 2/2 1/1 0/1 2/2 1/2 2/2 - - 1/1 1/1 1/1 - -

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีค�าสั่งแต่งตั้งในปีงบฯ 2562

1. คณะกรรมการตรวจสอบ - - - 8/8 - 10/10 10/10 - - - 2/2 - - -

2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย - - - 10/10 - - - - - 1/1 - - - -

3. คณะกรรมการบริหาร 1/1 - - - 1/1 - - 1/1 - - - - 0/1 -

4. คณะอนุกรรมการกำากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง - - 9/11 - 7/14 14/14 14/14 - - - 2/2 - 5/8 4/6

5. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลบริหารการป้องกัน 
   และปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) 

- - - 9/9 - - 3/4 - 5/5 2/2 - 2/2 0/6 -

6. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย - 13/13 - - - - - 8/13 - - - - 7/8 5/5

7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา 
    ค่าตอบแทนของผู้ว่าการ

- - 5/5 4/5 - 6/6 - 3/6 - - 1/1 - - -

8. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ - 5/5 - 1/1 - - - 5/5 - - 4/4 3/5 - -

9. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ  อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ว่าการจึงยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา          ผลตอบแทน

3.	 นายยุทธนา	หยิมการุณ	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	ยสท.	มีผลตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	2562	
และแต่งตั้ง	นายธีรัชย์	อัตนวานิช	 เป็นกรรมการ	ยสท.	แทน	มีผลตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2562	(ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	และหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	0508/17928	
ลงวันที่	21	พฤษภาคม	2562)

4.		นางสาวดาวน้อย	 สุทธินิภาพันธ์	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	 ยสท.	 และผู้ว่าการ	 ตามมต ิ
คณะกรรมการ	 ยสท.	 ครั้งที่	 10	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 มีผลตั้งแต่วันที่	 7	 พฤษภาคม	 2562 
และแต่งตั้ง	 นายสรคมน์	 ปริยายสุทธิ์	 รองผู้ว่าการด้านการตลาด	 รักษาการแทนผู้ว่าการ	 ตามค�าสั่ง	 ยสท.	 ที่	
67/2562	ลงวันที่	7	พฤษภาคม	2562

 ประจ�ำปีงบประมำณ 2562
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รายชื่อ ค่าตอบแทน 
คณะกรรม

การฯ 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม 
คณะ

กรรมการฯ

ค่าเบี้ยประชุม 
คณะ

อนุกรรมการฯ

โบนัส
ปี 2561

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

นายระเฑียร		ศรีมงคล 240,000.00 - 237,500.00 25,000.00 31,048.38 533,548.38	

รศ.	สุดา		วิศรุตพิชญ์ 120,000.00 - 190,000.00 191,250.00 24,838.71 526,088.71	

นายวีรศักดิ์		โฆสิตไพศาล 85,666.67 - 100,000.00 127,500.00 24,838.71 338,005.38	

พล.ต.อ.	รชต		เย็นทรวง 97,419.34 97,419.34 130,000.00 232,500.00 24,838.71 582,177.39	

นายลวรณ		แสงสนิท 120,000.00 - 140,000.00 163,750.00 24,838.71 448,588.71	

นายยุทธนา		หยิมการุณ 53,548.38 - 40,000.00 75,000.00 120,000.00 288,548.38	

นายอัญญา		ขันธวิทย์ 120,000.00 150,000.00 180,000.00 203,750.00 119,666.67 773,416.67	

นายณัฐวุฒิ		หนูไพโรจน์ 120,000.00 - 170,000.00 111,250.00 120,000.00 521,250.00	

นางสาวพรรณิภา		อภิชาตบุตร 120,000.00 120,000.00 190,000.00 162,500.00 120,000.00 712,500.00	

พล.ท.	สุรไกร		จัตุมาศ - - - - 118,534.93 118,534.93	

นายอ�านวย		ปรีมนวงศ์ - - - - 19,666.66 19,666.66	

นายจุมพล		ริมสาคร - - - - 95,161.29 95,161.29	

นายนฤดล		เปี่ยมพงศ์สุข - - - - 94,827.96 94,827.96	

นายปัญญา		ฉายะจินดาวงศ์ - - - - 20,000.00 20,000.00	

พ.อ.	อโณทัย		สุขแสงพนมรุ้ง - - - - 95,161.29 95,161.29	

นายนพดล		เภรีฤกษ์ - - - - 95,161.29 95,161.29	

นายลักษณ์		วจนานวัช - - - - 14,666.67 14,666.67	

พลตรี	ทรงวิทย์		หนุนภักดี - - - - 30,166.67 30,166.67	

นายธีรัชย์		อัตนวานิช 45,806.45 - 60,000.00 35,000.00 - 140,806.45	

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต		ครูวัฒนเศรษฐ์ 34,333.33 - 80,000.00 32,500.00 - 146,833.33	

นางศรีวรรณ		เอี่ยมรุ่งโรจน์ 22,580.64 22,580.64 40,000.00 42,500.00 - 127,661.28	

นางสาวดาวน้อย		สุทธินิภาพันธ์ 71,935.48 - 70,000.00 120,000.00 120,000.00 381,935.48	

นายสรคมน์		ปริยายสุทธิ์ 48,064.52 - 80,000.00 80,000.00 - 208,064.52	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,299,354.81 389,999.98 1,707,500.00 1,602,500.00 1,313,416.65 6,312,771.44 

ค่ำตอบแทนฯ/ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรฯ/

ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ ประจ�ำปี 2562  

และโบนัสของคณะกรรมกำรฯ ประจ�ำปี 2561
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 น้ัน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้ให้ความส�าคัญ 

ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี 

การรับรู้การทุจริต	 (Corruption	 Perceptions	 Index	 :	 CPI)	 ของประเทศไทยได ้

อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย	 เรื่อง	 แนวทางการปรับปรุงและ

แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อน�าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (CPI)	 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น	 ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส�ารวจของ 

แต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ	 (Transparency	 International)	 

น�ามาใช้ในการประเมนิดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ	ประกอบกับการศกึษาข้อมลูทางวชิาการ

เพิ่มเติม	การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม	และการเชื่อมโยง

กับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้เกณฑ์การประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน	 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม	ความโปร่งใส	และการทุจริต	ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง

และการทุจริตทางอ้อม	 รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข	 ลดโอกาสหรือความเส่ียงที่จะ

เกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ	 และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน	 CPI	 ของ

ประเทศไทยในระยะยาวได้	โดยจ�าแนกออกเป็น	10	ตัวชี้วัด	ได้แก่

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
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การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน

ของตนเอง	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 โดยยึดหลักตาม

มาตรฐาน	มคีวามโปร่งใส	ปฏบัิตงิานหรอืด�าเนนิการตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่�าหนด

ไว้อย่างเคร่งครดั	และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั	ไม่ว่าจะเป็นผูม้าตดิต่อทัว่ไปหรอื

ผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว	 รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน	 เต็มความ

สามารถ	และมคีวามรบัผดิชอบต่องานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ	ซึง่ล้วนถือเป็นลักษณะการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม	 นอกจากนี้	 ยังประเมินการรับรู้

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่น	ๆ 	ของ

บคุลากรอืน่ในหน่วยงาน	ทัง้ในกรณทีีแ่ลกกบัการปฏบิตัหิน้าที	่และในกรณีช่วงเทศกาล

หรอืวาระส�าคญัต่าง	ๆ 	ตามขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีหรอืแม้แต่กรณกีารให้เงนิ	ทรัพย์สนิ	

หรือประโยชน์อื่น	 ๆ	 ต่อบุคคลภายนอก	 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการ 

รับสินบนได้ในอนาคต

การใช้งบประมาณ	เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด�าเนินการต่าง	ๆ 	 ของหน่วยงานของ

ตนเอง	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 นับตั้งแต่ 

การจัดท�าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส	 ไปจนถึง

ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 

และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	 การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน 

ในเรื่องต่าง	ๆ	เช่น	ค่าท�างานล่วงเวลา	ค่าวัสดุอุปกรณ์	หรือค่าเดินทาง	ฯลฯ	ตลอดจน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	และการตรวจรับพัสดุด้วย	นอกจากนี้	ยังให้ความส�าคัญกับ

การเปิดโอกาสให้บคุลากรภายในมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 

หน่วยงานตนเองได้

การใช้อ�านาจ	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู ้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ�านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง	

ในประเด็นที่ เกี่ ยวข ้องกับการมอบหมายงาน	 การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน	การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ 	ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง 

ตัวชี้วัดที่ 

1

ตัวชี้วัดที่ 

2

ตัวชี้วัดที่ 

3

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   145



เป็นธรรม	 และไม่เลือกปฏิบัติ	 รวมไปถึงการใช้อ�านาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ท�าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 นอกจากนี้	 ยังประเมิน 

เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ�านาจ	การซื้อ

ขายต�าแหน่ง	หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

การใช้ทรัพย์สินของราชการ	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ	 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน	 ในการน�า

ทรพัย์สนิของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง	หรอืน�าไปให้ผู้อืน่	และพฤตกิรรม

ในการขอยมืทรพัย์สนิของราชการ	ทัง้การยมืโดยบคุลากรภายในหน่วยงาน	และการยมื

โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน	 ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต 

ที่ชัดเจนและสะดวก	 นอกจากนี้	 หน่วยงานจะต้องมีการจัดท�าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง	 เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	และ

น�าไปปฏิบัติ	รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก�ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการของหน่วยงานด้วย

การแก้ไขปัญหาการทุจริต	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ

หน่วยงาน	ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้ความส�าคญัของผูบ้รหิารสงูสดุ

ในการต่อต้านการทจุรติอย่างจรงิจงั	โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับ 

การป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ	และจดัท�าแผนงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	 เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ 

อย่างเป็นรปูธรรม	รวมไปถงึการประเมนิเกีย่วกบัประสทิธภิาพการแก้ไขปัญหาการทจุรติ

ของหน่วยงาน	ทีจ่ะต้องท�าให้การทจุรติในหน่วยงานลดลงหรอืไม่มเีลย	และจะต้องสร้าง

ความเชือ่มัน่ให้บคุลากรภายใน	 ในการร้องเรยีนเมือ่พบเหน็การทจุรติภายในหน่วยงานด้วย	 

นอกจากนี้	 หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง	 ตรวจสอบการทุจริตภายใน 

หน่วยงาน	รวมถงึการน�าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ	จากทัง้ภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการท�างาน	เพื่อป้องกันการทุจริต
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คุณภาพการด�าเนินงาน	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 

การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

ต่อคณุภาพการด�าเนนิงาน	ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง 

เจ้าหน้าที่	โดยยึดหลักตามมาตรฐาน	ขั้นตอน	และระยะเวลาที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	

และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ	 รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การด�าเนนิการ/ให้บรกิารของหน่วยงานแก่ผู้รบับรกิาร	ผูม้าตดิต่อ	หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

อย่างตรงไปตรงมา	 ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	 ซ่ึงสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่าง 

มีคุณธรรม	 และยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก

รับเงินทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่น	 ๆ	 เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย	 นอกจากนี	้ 

ยงัประเมนิการรับรู้เก่ียวกบัการบรหิารงานและการด�าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงาน	

ที่จะต้องค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	ไม่มีการเอื้อประโยชน์

ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ประสิทธิภาพการสื่อสาร	 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 

การรับรู้ของผู้รับบริการ	ผู้มาติดต่อ	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร	 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล

ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ	ต่อสาธารณชน	ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	สามารถเข้าถึง

ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน	โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผลการด�าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ	รวมถึง

การจัดให้มช่ีองทางให้ผูร้บับรกิาร	ผูม้าติดต่อ	หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	 สามารถส่งค�าติชม 

หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงาน/การให้บริการ	 และมีการช้ีแจงในกรณีที่มี 

ข้อกงัวลสงสยัได้อย่างชดัเจน	นอกจากนี	้ยงัประเมนิการรับรูเ้กีย่วกบัการจดัให้มีช่องทาง 

ให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย	 ซึ่งสะท้อนถึง

การสื่อสารกับผู้รับบริการ	ผู้มาติดต่อ	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงระบบการท�างาน	 เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

การรับรู้ของผู้รับบริการ	ผู้มาติดต่อ	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

ต่อการปรับปรุงระบบการท�างาน	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง

พัฒนาหน่วยงาน	 ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 และกระบวนการท�างานของ 

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น	 รวมไปถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิด 
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ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ 

ผู้มาติดต่อ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง 

กับความต้องการด้วย	 ทั้งนี้	 นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน 

ให้ดีขึ้นแล้ว	 ยังควรให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีความโปร่งใส 

มากขึ้นอีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูล	 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	 เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง	 ๆ	

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน	 5	 ประเด็น	 คือ	 (1)	 ข้อมูล 

พื้นฐาน	 ได้แก่	 ข้อมูลพ้ืนฐาน	 ข่าวประชาสัมพันธ์	 และการปฏิสัมพันธ์ข ้อมูล	 

(2)	 การบริหารงาน	 ได้แก่	 แผนด�าเนินงาน	 การปฏิบัติงาน	 และการให้บริการ	 

(3)	การบริหารเงนิงบประมาณ	 ได้แก่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 และการจดัซือ้ 

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	 (4)	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ได้แก่	นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล	 การด�าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	

และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 และ	 (5)	 การส่งเสริม 

ความโปร่งใสในหน่วยงาน	ได้แก่	การจดัการเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติ	และการเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วม	 ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส 

ในการบริหารงานและการด�าเนินงานของหน่วยงาน

การป้องกันการทุจริต เป ็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 

การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	 เพื่อเปิดเผย 

การด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน	 

2	 ประเด็น	 คือ	 (1)	 การด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	 ได้แก่	 เจตจ�านงสุจริตของ 

ผู้บริหาร	 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต	 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร	 และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	 และ	 (2)	 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 

การทุจริต	 ได้แก่	 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	 

ซึง่การเผยแพร่ข้อมลูในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานทีจ่ะป้องกนั

การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดที่ 

9

ตัวชี้วัดที่ 

10
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การยาสบูแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	มกีารเปิดเผย	ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร	

สารสนเทศเกี่ยวกับการท�าการค้ายาสูบแก่คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

1. Website การยาสูบแห่งประเทศไทย	(www.thaitobacco.or.th)	เป็น

ช่องทางบริการข้อมูลข่าวสาร	 กิจกรรมขององค์กร	 รวมถึงประกาศราคาขายปลีกบุหรี่

และยาเส้น	ข้อมลูเบอร์ตดิต่อ	และช่องทางการร้องเรยีนเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ	ยสท.

2. ระบบ E-commerce เป็นการสื่อสารผ่านระบบขาย	 (E-commerce)	 

ซึ่งมีหน้าเพจส�าหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีมีความจ�าเป็นส�าหรับร้านขายส่งยาสูบ	 โดย

หน่วยงานต่างๆ	ภายในของ	ยสท.	ทีต้่องการสือ่สารกับคูค้่า	จะมกีารส่งหนงัสอืแจ้งมายงั

ฝ่ายขายเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศลงข้อมูลรายละเอียด

ข่าวสารต่างๆ	ในระบบ	แยกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 2.1)	 ข่าวสารส�าหรับร้านขายส่งยาสูบและสโมสรพนักงานยาสูบ	 (high-

light	 news)	 คือ	 ข่าวล่าสุดท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีลูกค้าต้องรับทราบข้อมูลและ

สามารถติดต่อสื่อสารกลับมายัง	ยสท.	โดยเร็วที่สุด	เช่น	แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบก�ากับ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 เบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย	 ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วย

การจ�าหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบ	พ.ศ.	2561	และแบบสอบถามต่างๆ

ด้านการขาย

กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร และสำรสนเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำยำสูบ
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	 2.2)	 ข่าวสารและเหตุการณ์	(news	&	event)	ข่าวปกติ	เช่น		

	 	 -	 แจ้งเลื่อนวันจ�าหน่ายบุหรี่	เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์	

	 	 -	 แจ้งการเชิญร่วมงานประชุมร้านขายส่งยาสบูท่ัวประเทศประจ�าปี	

	 	 -	 แจ้งก�าหนดการและการตอบรับเข้าร่วมงานประชุมฯ	

	 	 -		แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารฝ่ายขาย

	 	 -	 แจ้งประกาศก�าหนดราคาขายบุหรี่	ยาเส้น	ทุกช่วงราคา

	 	 -		แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบห่อ	หีบ	ซองบุหรี่	

	 	 -		แจ้งแบบฟอร์มต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายส่งยาสูบ

	 	 -		การแจ้งข่าวอื่นหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจต่างๆ	ฯลฯ

ทัง้นี	้ข่าวสารทีแ่จ้งให้ลกูค้าทราบนัน้หน่วยงานต่างๆ	จะต้องกลัน่กรองมาแล้ว

ก่อนส่งให้ฝ่ายขายด�าเนินการ	 และไม่มีการเผยแพร่เอกสารที่มีเน้ือหาอันถือว่าเป็น 

ความลับของ	ยสท.		

3. โทรศัพท์ / Call Center 0-2229-1608 กด 2 ส�าหรับลูกค้า เป็น 

ช่องทางในการอ�านวยความสะดวกลูกค้าในการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ 

การท�าการค้ายาสูบที่ส�าคัญทั้งในกรณีเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน	 เช่น	 ติดตามสอบถาม 

การเปลี่ยนบุหร่ีช�ารุดเสียหายหรือขาดบรรจุ	 ติดตามสอบถามการขนส่งบุหรี่ไปยัง 

ร้านค้า	และสอบถามข้อมูลโครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า	เป็นต้น

4. Social Network (Facebook/Line)  เป็นช่องทางส�าหรับให้ลูกค้า 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	รบั-ส่ง	สอบถามข้อมลูและสารสนเทศเกีย่วกบัโครงการและกจิกรรม

ต่างๆ	ของ	ยสท.	รวมถงึการร้องเรยีนปัญหาด้านการค้ายาสบู	และเสนอแนะความคิดเหน็ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการขายและบริการของ	 ยสท.	 ประกอบด้วยกลุ ่ม 

ด้านการขนส่ง	 ด้านการบริการหลังการขาย	 ด้านการบริหารการตลาดและการขาย 

ตามกลุ่มพื้นที่	(NODE)		

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   151



การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ได้จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อด�าเนิน

โครงการศกึษาความพงึพอใจ	ความไม่พงึพอใจของลกูค้าบหุรี	่ยสท.	และคู่แข่งขนั	ด�าเนนิ

การส�ารวจความพงึพอใจของร้านขายส่งยาสบู	ร้านขายส่งช่วงยาสบู	ร้านขายปลกี	และ 

ผูบ้รโิภค	เพ่ือน�าผลมาเป็นตวัชีว้ดัในการประเมนิผลการด�าเนนิการขององค์กร	(PA)		และ

น�าข้อมลูทีไ่ด้มาปรบัปรงุพฒันาผลติภัณฑ์ตามบนัทกึข้อตกลงประเมนิผลการด�าเนนิงาน

รัฐวิสาหกิจ	ประจ�าปีบัญชี	2562 ข้อ	3	ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า	ข้อ	3.2	

-		 ความพงึพอใจของลกูค้า	Agent	และเครอืข่าย	โดยวดัจากร้อยละของระดบั 

ความพึงพอใจมีน�้าหนักร้อยละ	2.5

-	 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ราคา	 ≤	 60	 บาทต่อซอง	 โดยวัด 

จากร้อยละของระดับความพึงพอใจมีน�้าหนักร้อยละ	2.5

ตามรายงานผลการด�าเนินงานองค์กร	 (OPR)	ปีงบประมาณ	2562	หมวด	3	

การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดข้อ	ข.	การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	หัวข้อที่	3.2	ข	 (1)	

การจัดการความสัมพันธ์	 โดยมีการประเมินประสิทธิผลจากความเข้มแข็งของตรา

ผลิตภัณฑ์	(วัดความภักดีของลูกค้า	เป้าหมายคะแนนไม่ต�่ากว่า	9.5/10)	

ด�าเนนิโครงการฯ	ร่วมกนั

ระหว่างฝ่ายตลาด	 ฝ่ายขาย	 และ

ฝ ่ายผลิต	 ด�าเนินการวิจัยเร่ือง	

“โครงการศึกษาความพึงพอใจ 

ความไม่พึงพอใจของลูกค้า และ

ความเข้มแข็งของบุหรี่การยาสูบ

แห่งประเทศไทย และคู่แข่งขัน” 

ปีงบประมาณ	2562		

ด้านการตลาด
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ฝ่ายจดัหาและรกัษาพสัด	ุมหีน้าทีด่�าเนินการจัดหาพสัด	ุส�าหรับใชใ้นการผลิต

บหุร่ีทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ	รวมทัง้จดัหา/จดัจ้าง	อปุกรณ์เครือ่งใช้ส�านกังาน

ของส่วนงานต่าง	ๆ 	 ของ	 ยสท.	 พร้อมทั้งดูแลจัดเก็บและวางแผนการขนส่งมอบพัสด	ุ 

โดยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	 และ

เพื่อสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของ	ยสท.

ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ	 ได้ปฏิบัติโดยอิง 

พระราชบัญญัติ	 ฯลฯ	 ข้อมูลข่าวสารราชการ	 พ.ศ.	 2540	 และค�าสั่งการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย	ทัง้นีข้้อมลูท้ังหมดได้น�าเสนอฝ่ายอ�านวยการสือ่สารองค์กรประจ�าทกุเดอืน	

โดยฝ่ายอ�านวยการส่ือสารองค์กรเป็นหน่วยงานกลางให้ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ	์

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	กับบุคคลภายนอก

ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	สามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลู	สินค้าและบรกิารได้อย่าง 

ทัว่ถงึ	โดยฝ่ายจดัหาและรกัษาพัสด	ุสามารถน�าข้อมลูเหล่านัน้มาประกอบการพจิารณา

ในการจัดหาเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด

ปัจจุบันฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุได้น�าข้อมูล	 จัดซื้อ/จัดจ้าง	 เข้าสู่ระบบ 

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอเิลก็ทรอนกิส์	โดยมสี�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผู้ก�ากับดแูล	

โดยข้อมลูดงักล่าวถกูเชือ่มต่อเข้ากบัระบบการจดัซือ้/จดัจ้าง	ภาครฐัด้วยอเิล็กทรอนกิส์	

(Electronic	Government	Procurement	:	e-GP)	ของกรมบญัชีกลางได้อย่างรวดเรว็

ถูกต้อง	ครบถ้วน

ด้านการจัดหา

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสินค้า/การบริการส�าหรับการจัดหา
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สู่ควำมเป็นหนึ่ง
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คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ตรวจสอบการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ประกอบด้วย	

กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ	 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ	 

มีความรู้และประสบการณ์ด้าน	การบัญชี	การเงิน	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุม 

ภายในและด้านกฎหมาย	จ�านวน	3	คน	ดังน้ี	

นายอัญญา	ขันธวิทย์	 เป็น	ประธานกรรมการ

นางสาวพรรณิภา	อภิชาตบุตร	 เป็น	กรรมการ

พลต�ารวจเอก	รชต	เย็นทรวง	 เป็น	กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็น	เลขานุการ

ในระหว่างปีได้มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย	ประกอบด้วย	กรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย	ซึง่เป็นกรรมการอสิระ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี	 การเงิน	 การบริหารความ

เสี่ยง	การควบคุมภายใน	และด้านกฎหมาย	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

นายอัญญา	ขันธวิทย์	 เป็น	ประธานกรรมการ

นางสาวพรรณิภา	อภิชาตบุตร	 เป็น	กรรมการ

นางศรีวรรณ	เอี่ยมรุ่งโรจน์	 เป็น	กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็น	เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ	 ตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 ซึ่งสอดคล้องกับคู ่มือ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุง	ปี	2555	

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ในปีงบประมาณ	 2562	 (ตุลาคม	 2561	 -	 กันยายน	 2562)	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้จัดการประชุมพิจารณาตามวาระการประชุมที่ก�าหนด	 รวมทั้งประชุม 

ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง	 ผู้บริหารระดับหน่วยงาน	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

และเจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

1.	สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินประจ�าปี	 และหารือ 

การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินกับเจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

2.	สอบทานความเหมาะสม	 เพียงพอ	 การบริหารความเส่ียงและระบบ 

การควบคุมภายใน

3.	สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 วิธี

ปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ	หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	

4.	พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

5.	ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน

6.	ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และสอบทานกฎบัตร

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

7.	จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลงั	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555

8.	ประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี	 พร้อมทั้งจัดท�าแผนกลยุทธ์และ 

แผนปฏิบัติการ

9.	จัดท�าและทบทวน	 Skill	 Matrix	 ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 คู่มือ 

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ	แผนการพฒันาของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 

และการก�ากับดูแลกิจการขององค์กรมีประสิทธิผล	 รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
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ตามท่ีควรในสาระส�าคัญ	 และมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ	 และเป็นไปตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่เกี่ยวข้อง	 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บรหิาร	เพือ่ด�าเนนิการ

เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ 	 เช่น	 การประเมินความพร้อมของการด�าเนินการ

ตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่	 (Core	 Business	 Enablers)	 

การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ	พ.ศ.	2560	และระเบยีบกระทรวงการคลงั	ว่าด้วยการจดัซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	เป็นต้น	

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปโดยอิสระ	 มีการก�ากับ

ดูแล	 และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา	รวมทั้ง

ประสานงานเกีย่วกบัผลการตรวจสอบกบัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	เพือ่ประโยชน์

ขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิผล

   

        

 

	 (นายอัญญา		ขันธวิทย์)

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ด้วย	 นางสาวดาวน้อย	 สุทธินิภาพันธ์	 ได้ลาออกจากต�าแหน่งการเป็น 

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 7	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 จึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 	 11	 

ประจ�าปีงบประมาณ	2562	วันที่	24	พฤษภาคม	2562	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ว่าการ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 

เป็นกรรมการ	 และมีผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ	 มีอ�านาจหน้าที่

ตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	

พ.ศ.	2518	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	รวมทั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกระทรวงการคลัง	ตาม

หนังสือที่	กค	0803.2/ว.90	ลงวันที่	21	สิงหาคม	พ.ศ.	2551		สรรหาบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ซึ่งการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 ได้ด�าเนินการสรรหา	จ�านวน	2	ครั้ง	 โดยครั้งที่	 1	 ระหว่างวันที่	 20	

มิถุนายน	-	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก	และ

ครัง้ที	่2	อยูร่ะหว่างการรบัสมคัร	ระหว่างวนัที	่23	กนัยายน	-	6	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2562	

 

	 (นายคงศักดิ์		ขัตติยานุวัฒน์)

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ
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รำยงำนทำงกำรเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีเสนอ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ความเห็น

	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงนิของการยาสบูแห่งประเทศไทย	
ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน	 และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควร	 ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีความเป็นอิสระจากกิจการ	ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ซึ่งเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้	
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีส่�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม	 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลอื่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย	 ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ใน
รายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปี
นั้น	 ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

	 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงิน
หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ ่านรายงานประจ�าปี	 หากส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง 
ตามที่ควร	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น	 เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม	
และการใช้เกณฑ์การบัญชี	 ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ือง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะ 
เลิกกิจการ	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงาน
ทางการเงินของกิจการ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย	 ความเชื่อม่ันอย่าง 
สมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ
ตรวจพบข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	 ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบั 
การตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัช	ีส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ใช้ดลุยพนิจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	 การปฏิบัติงานของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

 	 	ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญในงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง 
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร ่วมคิด	 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 	 	ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อ
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์
ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ

 	 	ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผล 
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจัดท�าข้ึนโดย 
ผู้บริหาร
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 	 	สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน
ต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ	 สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกิจการ	 ในการด�าเนินงาน 
ต่อเนือ่งหรอืไม่	ถ้าส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�าคัญ	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง 
วันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ	อย่างไรกต็าม	
เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กจิการ	ต้องหยดุการด�าเนนิ
งานต่อเนื่อง

 	 	ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มี
การน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ 	
ที่ส�าคัญ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มี 
นัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน	
หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได ้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน

 

 (นางสาวกนิฏฐา  ศิริวัฒนะตระกูล)

	 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่	3

 

 (นางสาวประภาพร  ก้อนสูงเนิน)

	 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ
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งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

หน่วย	:	บาท

	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2562

   สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4.1	 6,378,059,944.45

	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	 4.2	 124,741,673.87

	 	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 4.3	 586,766,907.50

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 4.4	 408,600.00

	 	 สินค้าคงเหลือ	 4.5	 5,482,927,122.42

	 	 แสตมป์ยาสูบ	 4.6	 1,762,256,554.22

	 	 พัสดุคงเหลือ	 4.7	 388,039,417.68

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 4.8	 492,618,005.08

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 15,215,818,225.22

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 4.9	 156,210,145.00

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 4.10	 12,018,899,340.42

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	สุทธิ	 4.11	 34,336,961.68

	 	 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 4.12	 97,079,949.98

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 4.13	 87,245,687.61

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 12,393,772,084.69

รวมสินทรัพย์	 	 	 27,609,590,309.91

   หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้การค้า	 	4.14	 268,596,853.69

	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอการน�าส่ง		 4.15	 105,552,416.50

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 4.16	 76,085,010.31

	 	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 4.17	 308,672,730.25

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 4.18	 138,459,793.79

	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 897,366,804.54

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ	 4.19	 14,134,490.00

	 	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 4.20	 9,138,668,483.00

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 3,891,780.16

	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 9,156,694,753.16

รวมหนี้สิน	 	 	 	 10,054,061,557.70

ส่วนของทุน

	 	 ทุน	 	 4.21	 488,240.15

	 	 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	 4.22	 16,806,187,026.67

	 	 ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	 	 748,853,485.39

รวมส่วนของทุน	 	 	 17,555,528,752.21

รวมหนี้สินและส่วนของทุน	 	 27,609,590,309.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 ลงชื่อ						 	 รองผู้ว่าการ	รักษาการแทน	 ลงชื่อ					 	 รองผู้อ�านวยการฝ่าย	รักษาการแทน

	 (นายนพดล	หาญธนสาร)	 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 (นางสาวมาลัย	สืบสายเจริญ)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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Statement of Financial Status  as of September 30, 2019

Unit	:	Baht

	 Note	 30	September	2019

   Assets

Current	assets

	 	 Cash	and	cash	equivalents	 4.1	 6,378,059,944.45

	 	 Short-term	investment	 4.2	 124,741,673.87

	 	 Accounts	receivable	-	net	 4.3	 586,766,907.50

	 	 Short-term	loans	 4.4	 408,600.00

	 	 Inventories	 4.5	 5,482,927,122.42

	 	 Excise	stamps	 4.6	 1,762,256,554.22

	 	 Supplies	 	 4.7	 388,039,417.68

	 	 Other	current	assets	 4.8	 492,618,005.08

	 Total	current	assets	 	 15,215,818,225.22

Non-current	assets

	 	 Long-term	loans	 4.9	 156,210,145.00

	 	 Property,	plant	and	equipment	-	net	 4.10	 12,018,899,340.42

	 	 Intangible	assets-net	 4.11	 34,336,961.68

	 	 Assets	during	operations	 4.12	 97,079,949.98

	 	 Other	non-current	assets	 4.13	 87,245,687.61

	 Total	non-current	assets	 	 12,393,772,084.69

Total assets	 	 	 27,609,590,309.91

   Liabilities and equity

Current	liabilities

	 	 Accounts	payable	 	4.14	 268,596,853.69

	 	 Accrued	withholding	tax		 4.15	 105,552,416.50

	 	 Accrued	expenses	 4.16	 76,085,010.31

	 	 Account	payable-Revenue	Department	 4.17	 308,672,730.25

	 	 Other	current	liabilities	 4.18	 138,459,793.79

	 Total	current	liabilities	 	 897,366,804.54

Non-current	liabilities

	 	 Pension	Fund	for	TOAT	employees	 4.19	 14,134,490.00

	 	 Provisions	for	employee	benefits	 4.20	 9,138,668,483.00

	 	 Other	non-current	liabilities	 	 3,891,780.16

	 Total	non-current	liabilities	 	 9,156,694,753.16

Total	liabilities	 	 	 10,054,061,557.70

Equity

	 	 Capital	 	 4.21	 488,240.15

	 	 Appropriated	retained	earnings	 4.22	 16,806,187,026.67

	 	 Unappropriated	retained	earnings	 	 748,853,485.39

Total	equity	 	 	 17,555,528,752.21

Total liabilities and equity	 	 27,609,590,309.91

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

 Signed						 	 Deputy	Governor	 Signed					 	 Deputy	Director

	 (Mr.	Nophadol	Hantanasarn)	 Acting	Governor	 (Ms.	Malai	Suebsaicharoen)	 Acting	Director	of	Accounting	and	Financial	Department
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

หน่วย	:	บาท

	 หมายเหตุ

รายได้จากธุรกิจหลัก	 4.28.1	 50,088,073,738.26

รายได้จากธุรกิจอ่ืน	 4.28.2	 203,918,662.83

	 รวมรายได้	 	 50,291,992,401.09

ต้นทุนขาย

	 ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	 4.28.3	 4,173,998,854.72

	 ต้นทุนขายจากธุรกิจอ่ืน	 4.28.4	 178,254,978.02

ก�าไรข้ันต้น	 	 45,939,738,568.35

รายได้อื่น

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 74,393,886.61

	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	 	 2,291,679.48

	 ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน	 	 1,976,193.14

	 รายได้โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ	เฉลิมพระเกียรติ	 4.28.5	 300,534,564.77

	 รายได้อ่ืน	ๆ	 4.28.6	 167,703,176.43

	 รวมรายได้อ่ืน	 	 546,899,500.43

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย	 	 46,486,638,068.78

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 4.28.7	 42,943,639,701.55

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 4.28.8		 2,662,016,076.62

	 รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	 	 45,605,655,778.17

ค่าใช้จ่ายอื่น

	 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืน	 	 43,185,592.14

	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 23,672,455.97

	 ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ	เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	 4.28.5	 300,769,510.62

	 รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน	 	 367,627,558.73

รวมค่าใช้จ่าย	 	 45,973,283,336.90

ก�าไรส�าหรับปี	 	4.29	 513,354,731.38

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

	 ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 4.20	 	(2,967,574,366.90)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	 	 (2,454,219,635.02)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Comprehensive Income,  for the Year Ended September 30, 2019

Unit	:	Baht

	 Note

Revenue	from	core	businesses	 4.28.1	 50,088,073,738.26

Revenue	from	other	businesses	 4.28.2	 203,918,662.83

	 Total	revenues	 	 50,291,992,401.09

Cost of sales

	 Cost	of	sales	from	core	businesses	 4.28.3	 4,173,998,854.72

	 Cost	of	sales	from	other	businesses	 4.28.4	 178,254,978.02

Gross	profit	 	 45,939,738,568.35

Other income

	 Interest	receivable	 	 74,393,886.61

	 Interest	on	loans	 	 2,291,679.48

	 Exchange	rate	gains	 	 1,976,193.14

	 Income	from	Benchakitti	Park	Hospital

	 (Commemorating	HM	the	Queen	84th	Birthday)	 4.28.5	 300,534,564.77

	 Other	income	 4.28.6	 167,703,176.43

	 Total	other	income	 	 546,899,500.43

Profit	before	expenses	 	 46,486,638,068.78

Selling and administrative expenses 

	 Selling	expenses	 4.28.7	 42,943,639,701.55

	 Administrative	expenses	 4.28.8		 2,662,016,076.62

	 Total	selling	and	administrative	expenses	 	 45,605,655,778.17

Other expenses

	 Expenses	for	other	activities	 	 43,185,592.14

	 Loss	on	sale	of	assets	 	 23,672,455.97

	 Expenses	of	Benchakitti	Park	Hospital

	 (Commemorating	HM	the	Queen	84th	Birthday)	 4.28.5	 300,769,510.62

	 Total	other	expenses	 	 367,627,558.73

Total	expenses	 	 45,973,283,336.90

Profit	for	the	year	 	4.29	 513,354,731.38

Other comprehensive income 

	 Actuarial	losses	on	employee	benefit	plans	 4.20	 	(2,967,574,366.90)

Total comprehensive income (expenses)	 	 (2,454,219,635.02)

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

หน่วย	:	บาท

 ทุน ก�าไรสะสม ก�าไรสะสม รวม

  ที่จัดสรรแล้ว ที่ยังไม่ได้จัดสรร 

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

	 ปรับปรุงโบนัสค้างจ่าย	 -	 -	 (35,884,176.25)	 (35,884,176.25)

	 ปรับปรุงก�าไรสะสม	 -	 -	 (12,250,881.21)	 (12,250,881.21)

	 ปรับปรุงลดเงินรายได้น�าส่งคลัง	 -	 (79,600,000.00)	 79,600,000.00	 -

	 เงินรายได้น�าส่งคลัง	 -	 (703,000,000.00)	 -	 	(703,000,000.00)

	 ประมาณการรายได้น�าส่งคลัง	 -	 495,420,000.00		 (495,420,000.00)	 -

	 ก�าไรส�าหรับปี	 -	 -	 513,354,731.88	 513,354,731.88

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

	 	 ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 -	 -	 (2,967,574,366.90)	 (2,967,574,366.90)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	 488,240.15		 16,806,187,026.67	 748,853,485.39	 17,555,528,752.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Changes in Equity,  for the Year Ended September 30, 2019

Unit	:	Baht

 Capital Appropriated Unappropriated Total

  retained earning retained earning 

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

	 Adjustment	to	bonus	payable	 -	 -	 (35,884,176.25)	 (35,884,176.25)

	 Adjustment	to	retained	earnings	 -	 -	 (12,250,881.21)	 (12,250,881.21)

	 Adjustment	to	decrease	revenue

	 remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 -	 (79,600,000.00)	 79,600,000.00	 -

	 Remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 -	 (703,000,000.00)	 -	 	(703,000,000.00)

	 Estimated	revenue	remittance	to	the

	 Ministry	of	Finance	 -	 495,420,000.00		 (495,420,000.00)	 -

	 Profit	for	the	year	 -	 -	 513,354,731.88	 513,354,731.88

	 Actuarial	losses	on	employee

	 benefit	plans	 -	 -	 (2,967,574,366.90)	 (2,967,574,366.90)

Balance as of September 30, 2019	 488,240.15		 16,806,187,026.67	 748,853,485.39	 17,555,528,752.21

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.
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งบกระแสเงินสด  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

หน่วย	:	บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ก�าไรส�าหรับปี	 	 513,354,731.88

	 รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน	

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 920,813,504.49

	 	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 23,672,455.97

	 	 ปรับปรุงสินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 23,071,649.54

	 	 สินค้าคงเหลือและพัสดุตัดบัญชี	 2,811,018.63

	 	 สินค้าคงเหลือตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 13,139,094.04

	 	 (รับบริจาค)ทรัพย์สินบันทึกเป็นรายได้อื่น	 (128,000.00)

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 (593,824.91)

	 	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 323,445,502.10

	 	 (ก�าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	 (1,976,193.14)

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ด�าเนินงาน	 1,817,609,938.60

	 	 ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)	 (34,924,900.00)

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง	 12,200.00

	 	 สินค้าคงเหลือลดลง	 606,432,026.44

	 	 แสตมป์ยาสูบลดลง	 134,944,409.24

	 	 พัสดุคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)	 (24,175,625.10)

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)	 (64,743,381.07)

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง	 3,085,907.48

	 	 เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)	 (69,025,098.36)

	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอการน�าส่ง(ลดลง)	 (52,099,218.20)

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง)	 (54,925,543.21)

	 	 เจ้าหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น	 40,051,213.51

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น	 5,541,575.08

	 	 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบเพิ่มขึ้น	 239,490.00

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	 3,139,102.60

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 2,311,162,097.01

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 	 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	 17,087,589.61

	 	 เงินสด(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะยาว	 (11,489,235.00)

	 	 เงินสด(จ่าย)ในการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (112,000,380.90)

	 	 เงินสด(จ่าย)ในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 (1,685,000.00)

	 	 เงินสด(จ่าย)สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 (318,457,925.18)

	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 12,395,914.95

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	 	 (414,149,036.52)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 	 รายได้น�าส่งคลัง	 (703,000,000.00)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	 (703,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 1,194,013,060.49

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	 5,184,046,883.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	 6,378,059,944.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Cash Flows,  for the Year Ended September 30, 2019

Unit	:	Baht

Cash flows from operating activities

	 Profit	for	the	Year	 513,354,731.88

	 Adjustments	to	reconcile	net	profit	to	cash	receivable	(paid)	from	operating	activities	

	 	 Depreciation	and	amortization	 920,813,504.49

	 	 Loss	on	sale	of	assets	 23,672,455.97

	 	 Asset	adjustments	during	operations	 23,071,649.54

	 	 Inventory	and	amortized	supplies	 2,811,018.63

	 	 Inventory	amortized	to	be	expenses	 13,139,094.04

	 	 Other	income	(from	donation)	 (128,000.00)

	 	 Other	expenses	 (593,824.91)

	 	 Provisions	for	employee	benefits	 323,445,502.10

	 	 (Gain)	from	foreign	exchange	rate	 (1,976,193.14)

	 		Gain	on	operations	before	changes	in	assets	and	liabilities	on	operations	 1,817,609,938.60

	 	 (Increase	in)	Account	receivable	 (34,924,900.00)

	 	 Decrease	in	short-term	loans	 12,200.00

	 	 Decrease	in	inventories	 606,432,026.44

	 	 Decrease	in	excise	stamps	 134,944,409.24

	 	 (Increase	in)	Supplies	 (24,175,625.10)

	 	 (Increase	in)	Other	current	assets	 (64,743,381.07)

	 	 Decrease	in	other	non-current	assets	 3,085,907.48

	 	 (Decrease	in)	Account	payables	 (69,025,098.36)

	 	 (Decrease	in)	Accrued	withholding	tax	 (52,099,218.20)

	 	 (Decrease	in)	Accrued	expenses	 (54,925,543.21)

	 	 Increase	in	payable	to	the	Revenue	Department	 40,051,213.51

	 	 Increase	in	other	current	liabilities	 5,541,575.08

	 	 Increase	in	pension	fund	for	employees	 239,490.00

	 	 Increase	in	non-current	liabilities	 3,139,102.60

Net	cash	from	operating	activities	 	 2,311,162,097.01

Cash flows from investing activities

	 	 Cash	receipts	(payment)	from	current	investments	 17,087,589.61

	 	 Cash	(payment)	on	long-term	loans	 (11,489,235.00)

	 	 Cash	(payment)	on	property,	plant	and	equipment	 (112,000,380.90)

	 	 Cash	(payment)	on	intangible	assets	 (1,685,000.00)

	 	 Cash	(payment)	on	assets	during	operations	 (318,457,925.18)

	 	 Cash	receipts	from	sale	of	assets	 12,395,914.95

Net	cash	from	(used	in)	investing	activities	 	 (414,149,036.52)

Cash	flows	from	financing	activities

	 	 Remittance	to	the	Ministry	of	Finance	 (703,000,000.00)

Net	cash	(used	in)	financing	activities	 (703,000,000.00)

Net	increase	in	cash	and	cash	equivalents	 1,194,013,060.49

Cash	and	cash	equivalents	at	the	beginning	of	period	 5,184,046,883.96

Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	period	 6,378,059,944.45

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

1. ข้อมูลทั่วไป

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 เป็นองค์กรที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	 

ณ	 วันที่	 13	 พฤษภาคม	 	 2561	 และมีผลบังคับใช้ในวันที่	 14	 พฤษภาคม	 	 2561	 

โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้รับโอนบรรดากิจการ	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที	่ 

หนี้	 และความรับผิดของกระทรวงการคลัง	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับกิจการของโรงงานยาสูบ	

กระทรวงการคลัง	 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต	และการกระท�ากิจการอื่น	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ประกอบอตุสาหกรรมและด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกับยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์

จากพืชอื่น	ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

	 (2)	 รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายนอกราชอาณาจักร

	 (3)	 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 หรือเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจตาม	(1)

	 (4)	 ส่งเสริมให้มีการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน 

การผลิตยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

	 (5)	 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

		 	(6)	 	 ด�าเนินกิจการอื่นอันเก่ียวข้องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือกระท�า 

กิจการอื่นตาม	(1)	(2)	(3)	(4)	และ	(5)	หรือเพื่อประโยชน์แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย

	 ป ัจจุบันที่ท�าการส�านักงานใหญ่	 ตั้ งอยู ่ เลขที่ 	 184	 ถนนพระรามที่ 	 4	 

แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
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2. เกณฑ์กำรจัดท�ำและกำรเสนองบกำรเงิน

	 2.1	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จัดท�างบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป	ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	และได้จัดท�างบการเงิน	โดยแสดง

รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	 รายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน	 

พ.ศ.	2554	ลงวันที่	28	กันยายน	2554

	 2.2	 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2562	 ได้รวมงบการเงิน

ของกองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบและทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	(หมายเหตุ	4.19	

และ	 4.31)	 โดยรับรู้ค่าใช้จ่ายและดอกผลที่เกิดขึ้น	 และน�าสินทรัพย์และหน้ีสินของ 

กองทนุบ�าเหนจ็พนกังานยาสบูและทนุสงเคราะห์พนกังานยาสบู	มารวมไว้ในงบการเงนิ

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	โดยตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญ

ออกแล้ว

	 2.3	 มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่

	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	 และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน	ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนี้

  มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2562

 มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 การน�าเสนองบการเงิน

	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 สินค้าคงเหลือ

	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 งบกระแสเงินสด

	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	นโยบายการบัญชี	 การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้

	 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
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 มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 สัญญาเช่า

	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล	

	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การบัญชีและการรายงานโครงการ 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ

ที่เงินเฟ้อรุนแรง

	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 ก�าไรต่อหุ้น

	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 เกษตรกรรม

174  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที	่1	 	 เรื่อง	 	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

มาใช้เป็นครั้งแรก

	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 การรวมธุรกิจ

	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 สัญญาประกันภัย

	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและ

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

	 ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การส�ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากร

แร่

	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 ส่วนงานด�าเนินงาน

	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 งบการเงินรวม

	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 การร่วมการงาน

	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย 

ในกิจการอื่น

	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 ฉบับที่	15	 	 เรื่อง	 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	ความช่วยเหลอืจากรฐับาล	–	กรณทีีไ่ม่มี

ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมด�าเนินงาน

	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	–	สิ่งจูงใจที่ให้แก่

ผู้เช่า

	 ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	ภาษเีงนิได้	–	การเปลีย่นแปลงสถานภาพ

ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตาม

รูปแบบกฎหมาย
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	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทาน

บริการ

	 ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	ต้นทุนเว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก

การรื้อถอน	 การบูรณะ	 และหนี้สินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่

	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน	

การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ

แวดล้อม

	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน

การบัญชี	 ฉบับท่ี	 29	 (ปรับปรุง	 2561)	

เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและ

การด้อยค่า

	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	ข ้อจ�ากัดสินทรัพย ์ตามโครงการผล

ประโยชน์	 ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี	 ส�าหรับ

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	

2561)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	การจ่ายสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต

ส�าหรับเหมืองผิวดิน
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	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	 เงินที่น�าส่งรัฐ

	 ฉบับที	่22	 	 เรื่อง	 	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ 

สิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

	 ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความ

มาตรฐานการบัญชี	 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น	 

ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วไม่ปรากฏผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ที่เป็นสาระส�าคัญกับงบการเงินจากการใช้มาตรฐานข้างต้น

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้

	 	 3.1.1	 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รับรู้เมื่อมีการส่งของให้แก่ผู้ซื้อ

	 	 3.1.2	 ดอกเบี้ยรับ	 รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา	 โดยค�านึงถึง

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ได้ประมาณหน้ีท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก

ลูกหนี้ไม่ได้	 โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	 และตามสถานะ

ปัจจุบันของลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคงค้าง	ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน	ดังนี้

 ระยะเวลาที่ค้างช�าระ อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ

	 เกิน	6	เดือน	-	1	ปี	 50

	 เกิน	1	ปี	-	2	ปี	 75

	 เกิน	2	ปี	 100

	 รายการเพิ่มและลดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	 ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวด 

การบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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 3.3 สินค้าคงเหลือ 

	 	 สินค้าคงเหลือ	 ประเภทสินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	 และ 

สินค้าระหว่างผลิต	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนมาตรฐาน	 ผลต่างระหว่างต้นทุนจริง 

กับต้นทุนมาตรฐานโอนเข้าต้นทุนขาย	ยกเว้นผลต่างการผลิตใบยาในประเทศอบแล้ว/

ท�าความสะอาดแล้วปันส่วนเข้าต้นทุนขายกับใบยาอบแล้วฯ	 คงเหลือ	ณ	 วันสิ้นงวด	 

ตามสัดส่วนระหว่างปริมาณใบยาอบแล้วฯ	 ใช้ไปกับปริมาณคงคลัง	 ณ	 วันสิ้นงวด	 

ประเภทสินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นมวนเอง	 และยาเส้นไม่ปรุง	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุน 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 	 ส�าหรับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต	 ได้แก่	 ใบยาในประเทศก่อนอบ/ก่อนท�า 

ความสะอาด	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละชั้นใบยาในฤดูท่ีรับซื้อ	 

ส�าหรับใบยาในประเทศอบแล้ว/ท�าความสะอาดแล้ว	จะตัง้ส�ารองค่าเส่ือมคณุภาพใบยา

ร้อยละ	1	ของมลูค่าคงเหลอื	ณ	วนัสิน้งวด	หากปีใดราคาใบยาคงเหลอืยอดต�า่กว่าปีก่อน 

ให้คงยอดส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพใบยาไว้เท่าเดิม	 ส่วนเครื่องปรุงบุหร่ี	 วัตถุห่อมวน	 

พัสดุใช้ในการพิมพ์	และพัสดุคงเหลือ	แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 16	 เรื่อง	 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	มาใช้เพื่อให้การบันทึกบัญชีที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	เป็นไป

ตามหลัก	 Component	 Basis	 โดยจะแสดงต้นทุนของทรัพย์สินที่แยกส่วนประกอบ 

ที่มีนัยส�าคัญ	 และมีอายุการใช้งานไม่เท่ากันตามราคาทุน	ณ	 วันที่ได้มา	 หรือก่อสร้าง

แล้วเสร็จ	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 

การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท	ซึ่งอยู่ระหว่าง	3	-	20	ปี	มีมูลค่า 

ซากคงเหลือ	 1	 บาท	 ตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยค่าเสื่อมราคา

ทรัพย์สิน	 พ.ศ.	 2561	 ประกาศ	ณ	 วันที่	 3	 ธันวาคม	 2561	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	ทั้งนี้การยาสูบแห่งประเทศไทย	ได้ปฏิบัติตามระเบียบ

ดังกล่าว	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	 2562	 เป็นต้นไป	 ตามอนุมัติผู ้ว ่าการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2562	 ต่อท้ายหนังสือกองบัญชีประมวล	 
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ที่	 ฝบช.080002/39	 ลงวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2562	 และมติที่ประชุมให้สัตยาบันของ

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 15	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 

เมื่อวันที่	24	กันยายน	2562

	 	 3.4.1	 สินทรัพย์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน	 20,000	 บาท	 และมีอายุ 

การใช้งานเกนิกว่า	1	ปี	ตดัเป็นค่าใช้จ่ายโดยให้ท�าทะเบยีนคุมไว้	ตามค�าส่ังโรงงานยาสูบ	

กระทรวงการคลัง	 ท่ี	 332/2534	 ลงวันท่ี	 24	 มิถุนายน	 2534	 ส่วนสินทรัพย์ 

ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน	20,000	บาท	และอายุการใช้งานไม่เกิน	1	ปี	ตัดเป็นค่าใช้จ่าย

โดยไม่ท�าทะเบียนคุม

	 	 3.4.2	 สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนวันที่	 24	 มิถุนายน	 2534	 และมีราคาทุน 

ต่อหน่วยไม่เกิน	 20,000	 บาท	 มีค่าเสื่อมราคาสะสมครบถ้วนแล้วให้จัดท�าทะเบียน 

คุมไว้	ตามอนุมัติผู้อ�านวยการยาสูบ	ลงวันที่	22	สิงหาคม	2538	ต่อท้ายบันทึกที่	ฝบย.

080105/164	 ลงวันที่	 16	 สิงหาคม	 2538	 (สินทรัพย์ในส่วนภูมิภาค)	 และอนุมัต ิ

ผู้อ�านวยการยาสูบ	 ลงวันที่	 5	 มิถุนายน	 2539	 ต่อท้ายบันทึกที่	 ฝบช.080102/101	 

ลงวันที่	28	พฤษภาคม	2539	(ส�าหรับสินทรัพย์ในส่วนกลาง)

 3.5 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 บันทึกบัญชีตามราคาทุนที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการประกอบและก่อสร้าง

 3.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสด	 เงินฝากธนาคาร 

และตราสารหนี้ที่มีก�าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	นับจากวันที่ได้มา

 3.7 เงินลงทุนชั่วคราว	 หมายถึง	 เงินฝากธนาคารประเภทประจ�าที่มีก�าหนด

จ่ายคืนภายใน	 1	 ปี	 นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภทตราสารหนีท้ีป่ราศจากความเสีย่งทีก่จิการตัง้ใจถือจนครบก�าหนดทีมี่ระยะเวลา

ถึงก�าหนดมากกว่า	 3	 เดือนแต่ไม่เกิน	 12	 เดือน	 โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือ 

จนครบก�าหนดและแสดงเป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทนุ

ตัดจ�าหน่ายและตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียคงที่

ตลอดอายขุองตราสารหนีซ่ึ้งจ�านวนทีต่ดัจ�าหน่ายนีจ้ะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบีย้รบั
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 3.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 หมายถึง	 หน้ีสินที่มีก�าหนดจ่ายคืนภายใน	 1	 ปี	 

นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 และจะน�าไปแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบ 

แสดงฐานะการเงิน

 3.9 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 หมายถึง	หนี้สินที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกินกว่า	 1	ปี	

นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 และจะน�าไปแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบ

แสดงฐานะการเงิน

 3.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งมียอดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด	แปลง

ค่าเป็นเงินบาทตามอัตราซ้ือขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์วันเดียวกันตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยอัตราซื้อใช้กับดุลด้านลูกหนี้และอัตราขายใช้กับดุลด้าน

เจ้าหนี้	ผลต่างของการแปลงค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ทั้งจ�านวนในงวดบัญชีนั้น

 3.11 โบนสักรรมการและพนกังาน รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	62

	 เงินสด		 4.08

	 เงินฝากธนาคาร

	 	 กระแสรายวัน	 (43.66)

	 	 ออมทรัพย์	 4,118.13

	 	 ประจ�า	ไม่เกิน	3	เดือน	 1,500.01

	 ตราสารทางการเงิน	ไม่เกิน	3	เดือน	 799.50

   รวม 6,378.06
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	 	 เงินฝากธนาคาร	ประเภทกระแสรายวันมียอดเครดิต	เนื่องจาก	ณ	วันสิ้น

งวดบญัชยีงัไม่มผีูน้�าเชค็ไปขอรบัเงนิ	ซึง่การยาสบูแห่งประเทศไทยมข้ีอตกลงกบัธนาคาร 

ให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีกระแสรายวันให้เพียงพอแก่การ 

จ่ายเงิน	 โดยให้มียอดเงินฝากบัญชีกระแสรายวันคงเหลือในบัญชีธนาคารตามที่ได ้

ตกลงกันแต่ละธนาคาร

 4.2 เงินลงทุนชั่วคราว

	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	จ�านวน	124.74	ล้านบาท	

เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าเกิน	3	เดือน

 4.3 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 

	 	 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	จ�านวน	586.77	ล้านบาท	

ประกอบด้วย	ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ	จ�านวน	579.42	ล้านบาท	และลูกหนี้การค้า- 

ต่างประเทศ	จ�านวน	7.35	ล้านบาท

 4.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

	 		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	จ�านวน	0.41	ล้านบาท	

เป็นเงินที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดสรรเงินให้บัญชีเงินทุนฉุกเฉินพนักงานยาสูบ 

เพื่อด�าเนินการให้พนักงานกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบ้ีย	 แต่พนักงานจะต้องช�าระเงิน 

บ�ารุงการกุศลให้กองทุนฉุกเฉินในอัตราร้อยละ	 1	 ทันทีที่เบิกจ่ายเงินกู้	 ซึ่งรายได้ 

ที่เกิดจากบัญชีเงินทุนฉุกเฉินพนักงานยาสูบสุทธิจะน�าส่งเข้าบัญชีรายได้ของการยาสูบ

แห่งประเทศไทยทุกสิ้นปี
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 4.5 สินค้าคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.62

	 สินค้าคงเหลือ

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่	 39.56

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นไม่ปรุง	 4.21

	 	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	 3,886.59

	 	 งานระหว่างผลิต	 7.48

	 	 	 รวมสินค้าคงเหลือ	 3,937.84

	 วัตถุดิบ

	 	 ใบยา	 991.91

	 	 วัตถุห่อมวน	 392.68

	 	 เครื่องปรุงบุหรี่	 104.74

	 	 พัสดุใช้ในการพิมพ์	 45.23

	 	 วัตถุดิบรอตัดบัญชี	 10.53

	 	 	 รวมวัตถุดิบ	 1,545.09

 รวมทั้งสิ้น 5,482.93

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่	จ�านวน	39.56	ล้านบาท	เป็นปริมาณบุหรี่	จ�านวน	

175.72	ล้านมวน

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นไม่ปรุง	จ�านวน	4.21	ล้านบาท	เป็นปริมาณยาเส้น

ไม่ปรุง	จ�านวน	4,888	หีบ

	 	 สนิค้ากึง่ส�าเรจ็รปู	จ�านวน	3,886.59	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ใบยาอบแล้ว	

จ�านวน	3,819.50	ล้านบาท	ในจ�านวนนีไ้ด้ตัง้ส�ารองค่าเส่ือมคณุภาพใบยา	จ�านวน	38.64	 

ล้านบาท	สิง่พิมพ์ส�าเรจ็รปู	จ�านวน	25.22	ล้านบาท	ยาเส้นปรงุ	จ�านวน	12.59	ล้านบาท	 

ยาเส้นพอง	จ�านวน	12.97	ล้านบาท	ก้นกรอง	จ�านวน	49.68	ล้านบาท	ยาเส้นไม่ปรุง	

จ�านวน	5.27	ล้านบาท
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	 	 งานระหว่างผลติ	จ�านวน	7.48	ล้านบาท	ประกอบด้วย	งานระหว่างผลติบหุรี่	

จ�านวน	0.43	ล้านบาท	และงานระหว่างผลิตสิ่งพิมพ์ส�าเร็จรูป	จ�านวน	7.05	ล้านบาท

	 	 วัตถุดิบใบยา	จ�านวน	991.91	ล้านบาท	ประกอบด้วย	 ใบยาในประเทศ

ก่อนอบ/ก่อนท�าความสะอาด	 จ�านวน	 121.65	 ล้านบาท	 ใบยาต่างประเทศ	 จ�านวน	

685.31	ล้านบาท	และภาษีใบยา	จ�านวน	184.95	ล้านบาท

	 	 ใบยาคงเหลือพร้อมใช้ในการผลิตบุหรี่ตามประมาณการผลิตในปี	 2563	 

ประกอบด้วย	ใบยาในประเทศอบแล้ว	จ�านวน	32.59	ล้านกโิลกรมั	และใบยาต่างประเทศ	

จ�านวน	 3.49	 ล้านกิโลกรัม	 รวม	 36.08	 ล้านกิโลกรัม	 เพียงพอส�าหรับใช้ได้ประมาณ	 

2	ปี	4	เดือน	คิดเป็นมูลค่าดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ใบยาต่างประเทศ	รวมภาษีใบยา	 870.26

	 ใบยาในประเทศอบแล้ว	 3,819.50

	 	 	 4,689.76

 หัก	 ส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพใบยาในประเทศ	 38.64

   รวม 4,651.12

	 	 วตัถดุบิรอตดับญัช	ีจ�านวน	10.53	ล้านบาท	ประกอบด้วย	สิง่พมิพ์ส�าเรจ็รปู	 

วัตถุห่อมวน	ยาเส้นไม่ปรุง	ยาเส้นปรุง	เครื่องปรุงบุหรี่	และเครื่องอะไหล่

 4.6 แสตมป์ยาสูบ

	 	 แสตมป์ยาสูบ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	จ�านวน	1,762.26	ล้านบาท	

ประกอบด้วย	แสตมป์ทีซ้ื่อมาเพือ่ใช้ติดบหุรีส่�าเรจ็รปูทุกตรา	จ�านวน	1,759.70	ล้านบาท	 

และแสตมป์ที่ซื้อมาเพื่อใช้ติดยาเส้นไม่ปรุง	จ�านวน	2.56	ล้านบาท
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 4.7 พัสดุคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 เครื่องอะไหล่	 328.61

	 พัสดุสิ้นเปลือง	 59.43

  รวม 388.04

 4.8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย	

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	 0.21

	 ค่าใช้จ่ายประกันภัยยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	 0.92

	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	 308.88

	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ)	 10.26

	 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด	 6.05

	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 8.33

	 รายได้ค้างรับ	 153.83

	 ลูกหนี้ส่วนบุคคล	 0.88

	 ลูกหนี้อื่น	 0.12

	 ลูกหนี้กรมสรรพากร	 3.14

  รวม 492.62

	 	 รายได้ค้างรับ	จ�านวน	153.83	ล้านบาท	ในจ�านวนนี้เป็นเงินที่ส�านักงาน

บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	 1	 ได้แจ้งอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของมูลนิธิ	 

ลด	 ละ	 เลิก	 (หมายเหตุ	 4.32)	 ซึ่งธนาคารส่งเงินอายัดให้ส�านักงานบังคับคดีแพ่ง	

กรุงเทพมหานคร	 1	 จ�านวน	 151.31	 ล้านบาท	 และการยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับ 

เงินทั้งจ�านวนแล้วในเดือนธันวาคม	2562
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 4.9 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

	 	 เป็นเงินให้พนักงานกู้ยืม-ทุนสงเคราะห์ฯ	 จ�านวน	 156.21	 ล้านบาท	 

การยาสบูแห่งประเทศไทยจดัตัง้ทนุสงเคราะห์พนกังานยาสบู	เพือ่ซือ้บ้านหรอืทีด่นิหรอื

ห้องชุด	 ปลูกบ้านและอื่น	 ๆ	 การคิดอัตราดอกเบ้ียกู้ยืมเงิน	 ยึดถือตามประกาศของ

ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจ�า	 12	 เดือน	

บวก	1	แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ	4	ต่อปี	ยกเว้นการกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด	หรือ

ปลูกบ้านครั้งแรก	 คิดดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ประเภทประจ�า	12	เดอืน	แต่ทัง้น้ีไม่เกนิร้อยละ	4	ต่อปี	ตามค�าสัง่โรงงานยาสบู	 

กระทรวงการคลัง	ที่	534/2556	ลงวันที่	16	ธันวาคม	2556

 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
หน่วย	:	ล้านบาท

	 30	กันยายน	2562

	 ราคาทุน		 ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด   

ที่ดิน	 599.05	 -	 -	 599.05	 -	 -	 -	 -	 599.05
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 1,159.50	 18.43	 0.12	 1,177.81	 341.05	 51.55	 0.12	 392.48	 785.33
อาคาร	 3,935.26	 85.27	 0.14	 4,020.39	 1,265.63	 167.37	 0.14	 1,432.86	 2,587.53
โรงงาน	 755.83	 2.61	 0.17	 758.27	 588.36	 15.98	 0.08	 604.26	 154.01
คลังสินค้า	 841.07	 5.18	 0.12	 846.13	 636.38	 16.27	 0.10	 652.55	 193.58
สิ่งปลูกสร้างอื่น	 1,929.89	 2.62	 -	 1,932.51	 363.84	 94.30	 	-	 458.14	 	1,474.37
ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 262.45	 4.67	 10.33		 256.79	 146.07	 18.20	 10.08	 154.19	 102.60
ครุภัณฑ์	 118.27	 -	 0.28	 117.99	 108.52	 1.67	 0.25	 109.94	 8.05
ยานพาหนะทั่วไป
ครุภัณฑ์	 47.75	 -	 0.79	 46.96	 45.29	 -	 0.79	 44.50	 2.46
ยานพาหนะขนส่ง
เครื่องจักร	 15,597.64	 563.91	 1,038.12	 15,123.43	 9,600.77	 564.82	 1,002.43	 9,163.16	 5,960.27
รถยก	 125.55	 1.09	 2.09	 124.55	 100.47	 5.07	 2.09	 103.45	 21.10	
ครุภัณฑ์โรงงานอื่น	 143.42	 6.86	 9.59	 140.69	 104.92	 10.31	 8.78	 106.45	 34.24
คอมพิวเตอร์	 158.33	 13.37	 55.13	 116.57	 151.12	 5.25	 55.13	 	101.24	 15.33
ครุเวชภัณฑ์	 203.09	 11.87	 5.57	 209.39	 155.41	 13.99	 5.57	 163.83	 45.56
ครุภัณฑ์อื่น	 273.24	 4.79	 3.12	 274.91	 231.30	 11.27	 3.08	 239.49	 35.42
รวม 26,150.34 720.67 1,125.57 25,745.44 13,839.13 976.05 1,088.64 13,726.54 12,018.90

	 	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์-สทุธ	ิจ�านวน	12,018.90	ล้านบาท	เป็นทรพัย์สนิ

ของส่วนกลาง	 จ�านวน	 11,002.91	 ล้านบาท	 และทรัพย์สินของส่วนภูมิภาค	 จ�านวน	

1,015.99	ล้านบาท

ที่ดิน	อาคาร
และ

อุปกรณ์สุทธิ
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	 	 ที่ดิน	 จ�านวน	 599.05	 ล้านบาท	 เป็นที่ดินในกรุงเทพมหานคร	 667	 ไร	่ 

ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 242	 ไร่	 และในส่วนภูมิภาค	 6,335	 ไร่	 รวมเป็น	 

7,244	 ไร่	 ส�าหรับท่ีดินในส่วนภูมิภาคเป็นท่ีดินท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้แจ้ง 

การครอบครอง	(ส.ค.1)	โดยไม่มีมูลค่า	434	ไร่	ในปี	2555	การยาสูบแห่งประเทศไทย	

ได้คืนที่ราชพัสดุอ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	 ให้แก่กรมธนารักษ์	 49	 ไร่	 

เป็นเงิน	0.17	ล้านบาท

	 	 ในปี	 2524	 กรุงเทพมหานคร	 ได้เวนคืนที่ดิน	 27	 ไร่	 เพื่อสร้างถนน

รัชดาภิเษกเชื่อมถนนสุขุมวิท	 (แยกอโศก)	 กับถนนพระรามที่	 4	 (แยกคลองเตย)	 

โดยได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจากกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	10.92	ล้านบาท	การยาสูบ

แห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	 

แต่ให้น�าไปบรูณะสนิทรัพย์ทีถ่กูเวนคนื	หรอืจดัให้ได้สนิทรัพย์คืนมา	เมือ่วนัที	่23	มนีาคม	

2532	 กรุงเทพมหานครได้จ ่ายเงินทดแทนที่ดินให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 

จ�านวน	8.19	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือ	จ�านวน	2.73	ล้านบาท	จะได้รับเมื่อการรังวัดเนื้อที่

และโอนกรรมสิทธิ์ให้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว	 เพียงวันที่	 30	 กันยายน	 2562	 

ยังอยู ่ระหว่างด�าเนินการ	 เนื่องจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดินมีระเบียบปฏิบัติที่ 

ขัดแย้งกัน	 จึงยังตกลงกันไม่ได้	 ท้ังน้ี	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึง 

กรมธนารักษ์	 เพื่อให้พิจารณาแนวทางการรับเงินเวนคืนที่ราชพัสดุ	 โดยขอให้รังวัด 

เนื้อท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิให้กรุงเทพมหานครต่อไป	 และมีหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร 

เพื่อด�าเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนในส่วนท่ียังคงค้างให้กับการยาสูบ

แห่งประเทศไทย

	 	 อนึ่ง	ที่ดินกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	667	ไร่	ส่วนหนึ่งทางราชการได้น�าไป

ใช้ประโยชน์	ดังนี้

  	 ในปี	 2533	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังด�าเนินการสร้าง

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 บนที่ดินของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 บริเวณถนน

รัชดาภิเษก	เนื้อที่ประมาณ	53	ไร่	15	ตารางวา

  	 ในปี	2547	ได้ด�าเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ	“เบญจกิติ”	บริเวณ

บึงยาสูบและพื้นที่โดยรอบ	พื้นที่ประมาณ	130	ไร่
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  	 ในปี	 2552	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการจัดซ้ือที่ดิน 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

จ�านวน	242	ไร่	เป็นเงิน	538.12	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นส่วนของโรงงาน	220	ไร่	และ

ส่วนของบ้านพักอาศัย	22	ไร่

	 	 ตามที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	มาตรา	39	

ก�าหนดให้กระทรวงการคลังโอนบรรดากิจการ	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 หนี้	 และ 

ความรับผิด	 ของกระทรวงการคลัง	 ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ	 

กระทรวงการคลงั	ทีม่อียูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัไปเป็นของการยาสบู

แห่งประเทศไทย	 ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี	 แต่ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย ์

ให้โอนเฉพาะในส่วนท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 

ดังนี้

	 	 (1)	 ทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างซึง่เป็นทีต่ัง้ส�านกังานโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

หรือใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 ตามรายการที่รัฐมนตรีก�าหนด	

ตามข้อเสนอของกรมธนารักษ์ร่วมกับโรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	รวมทั้งส่วนควบ

และอุปกรณ์ให้โอนไปเป็นของการยาสูบแห่งประเทศไทยในวันที่พระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ

	 	 (2)	 อสังหาริมทรัพย ์อื่นตามท่ีกรมธนารักษ ์และการยาสูบแห ่ง

ประเทศไทยตกลงร่วมกนั	และรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ	ซึง่ต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็

ภายในสามปี	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 	 มิให้น�าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุมาใช้บังคับกับการโอน

ตามวรรคหนึ่ง

	 	 ในระหว ่างท่ียังมิได ้โอนอสังหาริมทรัพย ์ตาม	 (2)	 ให ้การยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า
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	 	 การแบ่งแยกทรัพย์สินตามมาตรา	 39	 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2561	 โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 และกรมธนารักษ์	 ได้

ด�าเนินการร่วมกันจัดท�าร่างบันทึกข้อตกลงส่งมอบ-รับมอบที่ดินราชพัสดุ	และทบทวน

การแบ่งแยกทรัพย์สิน	เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ

ตามร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ....	 และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการจัดท�าบันทึกข้อตกลงการเตรียมความพร้อม

การแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกรมธนารักษ์	 และโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 

ตามร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ....	 รวมทั้งเห็นชอบแนวทาง 

การแบ่งแยกทรัพย์สินเพื่อกรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 จะได ้

จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	ตามหนังสือกรมธนารักษ์	ที่	กค	0314/3145	ลงวันที่	13	

มีนาคม	2561	และ	ที่	กค	0314/5944	ลงวันที่	27	เมษายน	2561

	 	 เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561	กรมธนารักษ์	การยาสูบแห่งประเทศไทย	และ

กรมที่ดิน	 ได้ประชุมหารือร่วมกันเก่ียวกับการแบ่งแยกทรัพย์สิน	 ตามพระราชบัญญัติ

การยาสบูแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	โดยทีป่ระชมุได้ก�าหนดรายการแบ่งแยกทรพัย์สนิ

ตามแนวทางการแบ่งแยกทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	โดยแบ่งทรัพย์สินตามประเภทการถือครองเอกสารสิทธิ์	การโอน	และการจัด

ให้เช่า	 และที่ประชุมมีมติให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 น�าส่งสัญญาและเอกสาร 

ที่เกี่ยวกับการเช่าที่ดินที่ติดเงื่อนไข/ภาระผูกพัน	 จ�านวน	 3	 แปลง	 ได้แก่	 โฉนดที่ดิน 

เลขที่	 5754-5	 เขตคลองเตย	 ที่การไฟฟ้านครหลวงเช่า	 และโฉนดที่ดินเลขที่	 2305	 

เขตบางรัก	 ที่เอกชนเช่าเป็นท่ีจอดรถให้กรมธนารักษ์	 ภายในวันที่	 13	 กรกฎาคม	 

2561	 ทั้ งนี้ เพื่อความชัดเจนในการด�าเนินการ	 ผู ้แทนจากกรมที่ดินได ้แจ ้ง 

ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินแต่ละประเภทแล้ว	 

ตามหนังสือแจ้งรายงานการประชุมกรมธนารักษ์	 ด่วนที่สุด	 ที่	 กค	 0314/10037	 

ลงวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2561	 เพียงวันท่ี	 30	 กันยายน	 2562	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

ส่งคืนกรมธนารักษ์

	 	 ตามหนังสือกรมธนารักษ์	ที่	กค	0314/16361	ลงวันที่	22	ตุลาคม	2561	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการแบ่งแยก 
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ทรัพย์สินระหว่างกรมธนารักษ์และการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ตามนัยมาตรา	 39	 

แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2561	 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที	่ 

14	 พฤษภาคม	 2561	 เรียบร้อยแล้ว	 โดยรายการแบ่งแยกทรัพย์สินตามประเภท 

การถือครองเอกสารสิทธิ์	 การโอน	 และการจัดให้เช่าตามที่ได้รับความเห็นชอบ 

สรุปได้	ดังนี้

การ

แบ่งแยก

ทรัพย์สิน

ประเภทการถือครอง การโอน
จัด
ให้
เช่า

เงื่อนไข/
ภาระ
ผูกพัน

โฉนด น.ส.ล. น.ส. 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

	 	 ในการแบ่งแยกทรพัย์สนิตามนยัมาตรา	39	แห่งพระราชบญัญตักิารยาสูบ

แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 ซึ่งเป็นการจัดท�านิติกรรมกับกรมที่ดิน	 การยาสูบ 

แห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินตามท่ีกรมธนารักษ์ก�าหนดแนวทางไว	้

ดังนี้

	 	 1.	 ทีด่นิทีโ่อนกรรมสทิธิใ์ห้การยาสบูแห่งประเทศไทย	จ�านวน	112	แปลง	

กรมธนารักษ์โดยอาศัยอ�านาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง	

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

เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ	 (ฉบับที่	 3)	 ข้อ	 11(1)	 มอบอ�านาจให้ผู้ว่าการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 หรือผู้แทน	 ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว	 ตามประมวล

กฎหมายที่ดิน	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	 

ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินแล้วเสร็จจ�านวนรวม 

ทั้งสิ้น	97	แปลง	คงเหลืออยู่ระหว่างการด�าเนินการ	จ�านวน	15	แปลง	คือ
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ประเภทที่ดิน

จ�านวน (แปลง)

วิธีการโอนโอน

กรรมสิทธิ์

แล้ว

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ 

โฉนดที่ดิน	 กรณโีอนทัง้แปลง 91 จดทะเบียนโอนเปลี่ยนนามจาก	กค.	เป็น	ยสท.	ที่ส�านักงานที่ดิน

	 กรณโีอนบางส่วน 4 1.	 	ยื่นรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมต่อส�านักงานที่ดิน	

2.	 	จดทะเบยีนโอนเปลีย่นนามจาก	กค.เป็น	ยสท.ทีส่�านกังานทีดิ่น

น.ส.ล. 8 1.	 	ยื่นขอออกโฉนดที่ส�านักงานที่ดินในนามกระทรวงการคลัง	

2.	 	จดทะเบยีนโอนเปลีย่นนามจาก	กค.เป็น	ยสท.ทีส่�านกังานทีดิ่น

น.ส.3 6 1.	 	ยื่นค�าขอจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครอง

2.	 	จดทะเบียนโอนเปลี่ยนนามจาก	 กค.	 เป็น	 ยสท.ที่ส�านักงาน

ที่ดิน

ตราจอง 1	 ยืน่จดทะเบียนโอนเปลีย่นนามจาก	กค.	เป็น	ยสท.ทีส่�านกังานทีด่นิ

ส.ค.1 1 1 ท�าหนังสือส่งมอบการครอบครอง

รวม 97 15

 

	 	 ทั้งนี้	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ

เพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินทุกกรณี	 โดยที่กรณีการแก้ไขชื่อผู ้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธ ิ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	 กรมสรรพากรเห็นว่า	 การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ไม่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษเีงนิได้นติบิคุคล	ภาษธีรุกิจเฉพาะ	และอากรแสตมป์	เนือ่งจาก

การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 และ 

การด�าเนินการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นการด�าเนินการโดยผลของกฎหมายตาม 

มาตรา	39	แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561

	 	 2.	 ที่ดินรอการพัฒนา	3	ปี	จ�านวน	32	แปลง	การยาสูบแห่งประเทศไทย

ได้เริ่มด�าเนินการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วครบทุกแปลง	 และคณะกรรมการร่วม 

ตรวจสอบการใช้ซึ่งประโยชน์ท่ีดินประกอบด้วยผู้แทนของการยาสูบแห่งประเทศไทย	

กรมธนารักษ์	 และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เข้าตรวจสอบแล้ว 

ที่จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดล�าปาง	และจังหวัดนครพนม	จ�านวน	10	แปลง

190  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



	 	 3.	 ที่ดินส่งคืนกรมธนารักษ์	จ�านวน	38	แปลง	การยาสูบแห่งประเทศไทย

จะส่งโฉนดที่ดิน	 (ต้นฉบับ)	 ให้กรมธนารักษ์	 เมื่อมีการลงนามบันทึกข้อตกลง 

การส่งมอบ-รับมอบที่ดินราชพัสดุ

	 	 อนึ่ง	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้พิจารณาตามมาตรา	 39	 (1)	 แห่ง 

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	 เห็นได้ว่า	ทรัพย์สินที่ต้องโอน

โดยผลของกฎหมายในวันท่ีพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 

มีผลบังคับใช้มี	3	ประเภท	คือ

	 	 1.	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงาน

	 	 2.	 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

	 	 3.	 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ

	 	 ดังนั้น	 ท่ีดิน	 จ�านวน	 6	 แปลง	 ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคาย	

ควรจัดอยู่ในกลุ่มที่จะต้องโอนให้การยาสูบแห่งประเทศไทยทันที	 โดยผลของกฎหมาย

ตามนยัตามมาตรา	39	(1)	และการยาสบูแห่งประเทศไทยยงัครอบครองและใช้ประโยชน์

ในกิจการอยู่อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด	 กรมธนารักษ์จึงต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	

จ�านวน	 6	 แปลง	 ดังกล่าว	 ให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ซึ่งในระหว่างการโอน 

การยาสูบแห่งประเทศไทยจึงมีสิทธิ์ใช้ที่ดินทั้ง	 6	 แปลง	 ดังกล่าว	 โดยไม่มีค่าเช่า	 ทั้งนี้	

กรมธนารักษ์ให้แจ้งขอเช่าที่ดิน	 จ�านวน	 6	 แปลง	 ซึ่งยังใช้ในกิจการของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยต่อเนือ่งถงึปัจจบุนั	จงึได้มบีนัทกึข้อความด่วนทีส่ดุ	ตามบนัทกึที	่ยสท.

000201/5446	 ลงวันท่ี	 7	 พฤศจิกายน	 2561	 เรื่อง	 ขอความอนุเคราะห์งดเว้น 

การเรียกเก็บค่าเช่าที่ดิน	จ�านวน	6	แปลง	และบันทึกข้อความที่	ยสท.000200/5800	

ลงวันที่	 4	 ธันวาคม	 2561	 ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกทรัพย์สินและ 

เก็บค่าเช่าที่ดินตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 	 ในคราวประชุมหารือ	 เรื่อง	 การพิจารณาทบทวนการโอนที่ราชพัสดุ	 

จ�านวน	 6	 แปลง	 (ในหมวดการส่งคืน	 จ�านวน	 38	 แปลง)	 เมื่อวันที่	 25	 มิถุนายน	 

2562	 ระหว ่างการยาสูบแห ่งประเทศไทยกับกรมธนารักษ ์ 	 โดยการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยรายงานต่อท่ีประชุมว่า	 มีท่ีดิน	 จ�านวน	 1	 แปลง	 ที่จังหวัดเชียงใหม	่ 

ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพจึงไม่ขัดข้อง 
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ที่จะส่งคืนกรมธนารักษ์	ส�าหรับที่ดินส่วนที่เหลือ	จ�านวน	5	แปลง	ขอให้กรมธนารักษ์

ทบทวนเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิคืนให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย	 เน่ืองจากการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องใช้ท่ีดิน	 และท่ีดินดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ตาม 

ภารกิจมาแต่เดิมจนถึงปัจจุบัน	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า	 หากจะด�าเนินการไป 

ในแนวทางใดนั้นต้องมีข้อเท็จจริง	 หลักฐานที่ชัดเจน	 เพื่อให้การพิจารณาทบทวน 

แบ่งแยกทรัพย์สินเพ่ิมเติมสามารถด�าเนินการต่อไปได้	 ตามรายงานการประชุมที ่

กรมธนารักษ์จัดท�ามีมติ	ดังนี้

	 	 1.	 ให้อธิบดีกรมธนารักษ์พิจารณาทบทวนว่าที่ดิน	 จ�านวน	 5	 แปลง	 

ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคาย	 ตามบัญชีรายการแบ่งแยกทรัพย์สินของ 

กรมธนารักษ์และการยาสูบแห่งประเทศไทยท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ให้ความเห็นชอบแล้วแต่การยาสูบแห่งประเทศไทยขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อ 

โอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นที่ดินตามมาตรา	 39	 (1)	 หรือ	 

(2)	 ของพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2561	 หากพิจารณาแล้ว 

สามารถโอนกรรมสทิธิใ์ห้การยาสบูแห่งประเทศไทยเพิม่ได้จงึด�าเนนิการโอนกรรมสทิธิ์

เฉพาะในส่วนที่จ�าเป็นเท่านั้น

	 	 2.	 ให้กรมธนารักษ์ร่วมกับการยาสูบแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบ

ที่ดินท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทยขอให้พิจารณาทบทวน	 จ�านวน	 5	 แปลง	 เพื่อน�า 

ข้อมูลมาประกอบการประชุมพิจารณาให้โอนเช่นเดียวกับที่ดินรอการพัฒนา	 ตาม 

ภารกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยภายใน	 3	ปี	 จ�านวน	 32	 แปลง	ภายใต้เงื่อนไข

ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยต้องไม่ขอให้พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงใด	 ๆ	 

เพิ่มเติมอีก

	 	 ส�าหรับที่ดินส่วนที่เหลือ	จ�านวน	5	แปลง	ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

หนองคาย	 ที่กรมธนารักษ์ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยแจ้งขอเช่าที่ดินน้ัน	 การยาสูบ

แห่งประเทศไทยได้โต้แย้งและขอให้ทบทวนการแบ่งแยกทรัพย์สินและเก็บค่าเช่า 

การใช้ที่ดินตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 ตามหนังสือ 

ดังกล่าวข้างต้น	 รวมท้ังการยาสูบแห่งประเทศไทยรอผลการด�าเนินการพิจารณา 
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ทบทวน	 ตรวจสอบที่ดินตามมติที่ประชุมร่วมระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยกับ 

กรมธนารักษ์	 เมื่อวันท่ี	 25	 มิถุนายน	 2562	 หากผลการพิจารณาเป็นประการใด	 

การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
หน่วย	:	ล้านบาท

	 30	กันยายน	2562

	 ราคาทุน	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 สินทรัพย์

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ไม่มีตัวตนสุทธิ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 177.24	 8.66	 0.34	 185.56	 144.97	 10.34	 0.34	 154.97	 30.59

ลิขสิทธิ์	 65.94	 -	 -	 65.94	 60.62	 1.57	 –	 62.19	 3.75

รวม 243.18 8.66 0.34 251.50 205.59 11.91 0.34 217.16 34.34

 4.12 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 เครื่องจักรและเครื่องประกอบ	 6.58

	 งานระหว่างก่อสร้าง	 12.90

	 โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ	 77.60

  รวม 97.08

	 	 เครื่องจักรและเครื่องประกอบ	 จ�านวน	 6.58	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 

งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบคัดแยกล�าเลียงสินค้า	 และกระจายสินค้า 

อัตโนมัติ	(โครงการจัดหา	ติดตั้ง	ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านกระบวนการจัดเก็บและ

เบิกจ่ายอัตโนมัติ	 F-02/2)	จ�านวน	5.60	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายออกของ	ค่าขนของ

และค่าอากร-กรมศุลกากร	ของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค	จ�านวน	0.98	ล้านบาท	ซึ่งเป็น

เครื่องลอกเปลือกพืชเกษตรพร้อมอุปกรณ์	 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับบริจาค

จากบริษัทเอกชน	 โดยไม่มีเง่ือนไขผูกพันใด	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย	 ศึกษา	 

หรือตามวัตถุประสงค์อื่น	ๆ	ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ปัจจุบันเครื่องลอกเปลือก
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พืชเกษตรพร้อมอุปกรณ์เก็บรักษาไว ้ที่ โรงงานผลิตยาสูบ	 6	 โรจนะ	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 เพื่อรอการติดตั้ง	 ซ่ึงการยาสูบแห่งประเทศไทยจะน�าเครื่องลอก

เปลือกพืชเกษตรพร้อมอุปกรณ์มาใช้ในงานวิจัยแปรรูปกัญชง	 ตามโครงการวิจัย 

และพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชง	 เพื่อน�าผลการวิจัยมาใช้ใน

การผลิตหรือเป็นประโยชน์ต่อการผลิตยาสูบต่อไป	อย่างไรก็ตาม	กัญชงเป็นยาเสพติด

ให้โทษประเภท	5	ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ	ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

ก�ากับและอยู่ในบังคับต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 ดังนั้น	 

การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องออกกฎหมายบังคับใช้	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

ร่างกฎกระทรวงก�าหนดผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	 พ.ศ.	 ....เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา

ด�าเนินการต่อไป

	 	 งานระหว่างก่อสร้าง	 จ�านวน	 12.90	 ล้านบาท	 เป็นงานจ้างที่ปรึกษา	

ออกแบบ	ปรับปรุงอาคารประกอบฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ศึกษา	ส�ารวจ

และออกแบบรายละเอียด	และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น	1	และชั้น	2	ค่าจ้างพัฒนา

ระบบโรงพยาบาล	ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ	เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา

	 	 โครงการโรงงานยาสบูโรจนะ	จ�านวน	77.60	ล้านบาท	เป็นงานจ้างทีป่รกึษา

โครงการ	 และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

โรงงานผลิตยาสูบ	6	(F-02/1)

 4.13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	ล้านบาท

 30	ก.ย.	62

	 เงินประกันและเงินมัดจ�า	 0.98

	 ลูกหนี้คดีละเมิด	 70.00

	 ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน	 16.27

  รวม  87.25
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	 	 เงินประกันและเงินมัดจ�า	 ณ	 วันที่ 	 30	 กันยายน	 2562	 จ�านวน	 

0.98	 ล้านบาท	ประกอบด้วย	 ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในคดีการยาสูบแห่งประเทศไทย

ฟ้องลูกหนี้ค้างช�าระค่าบุหรี่	 จ�านวน	 0.40	 ล้านบาท	 เงินประกันการเปิดเครดิตที ่

การท่าเรือแห่งประเทศไทย	จ�านวน	0.40	ล้านบาท	เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	น�้าประปา	

และเงินมัดจ�าอื่น	ๆ	จ�านวน	0.18	ล้านบาท

	 	 ลูกหนี้คดีละเมิด	(เดิมชื่อลูกหนี้รอการสอบสวน)	จ�านวน	70.00	ล้านบาท	

ซึ่งในไตรมาสที่	 1	 งวดปี	 2549	 อดีตพนักงานท�าให้เกิดความเสียหายกับการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย	 กรณีใช้ซองบุหรี่ตราสายฝน	 90	 ที่หน้าซองระบุวันที่ผลิตเดือน

พฤษภาคม	มิถุนายน	และกรกฎาคม	2548	มาใช้ผลิตเดือนกันยายน	2548	การผลิต 

ดงักล่าวมผีลให้วนัทีผ่ลติบนซองบหุรีย้่อนหลงัวนัทีผ่ลติจรงิ	และเป็นผลให้อายบุหุรีป่กติ

โดยประมาณ	4	เดือน	ต้องสั้นกว่าความเป็นจริง	เกิดความเสียหายสรุปได้	ดังนี้

	 	 1.	 บุหรี่ท่ีจ�าหน่ายแล้วและร้านค้าขอคืน	 จ�านวน	 3,542	 หีบ	 โดยมีเงิน 

ค่าใช้จ่ายประเภทค่าแสตมป์ยาสบู	และเงินบ�ารงุกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ

ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้	จ�านวน	33.27	ล้านบาท	ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอการสอบสวน

ทัง้จ�านวน	ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจ�าหน่ายเป็นสญูตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

อ�านวยการโรงงานยาสูบ	 ครั้งที่	 9	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2556	 วันที่	 20	 มิถุนายน	 

2556

	 	 2.	 บหุรีท่ีย่งัมไิด้จ�าหน่าย	จ�านวน	16,731	หบี	ได้ด�าเนนิการบรรจซุองใหม่

และผ่าเพื่อน�ายาเส้นมาใช้แล้ว	 จ�านวน	 9,829	 หีบ	 ในส่วนนี้ผลต่างของต้นทุนสินค้า 

ที่ได้รับจากการปรับปรุงใหม่กับต้นทุนเดิมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�าเนินการ	 

จ�านวน	12.27	ล้านบาท	ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งจ�านวน

	 	 3.	 บุหร่ีจากข้อ	 1	 และข้อ	 2	 ที่ท�าความเสียหายให้กับการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยรวมเป็น	จ�านวน	20,273	หีบ	ได้ด�าเนินการบรรจุซองใหม่และผ่าเพื่อ

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

ซึง่แก้ไขไม่ทนัวนัหมดอาย	ุค�านวณเป็นต้นทนุบหุรี	่จ�านวน	24.46	ล้านบาท	จงึได้ปรบัปรงุ

บัญชีเป็นบุหรี่ส�าเร็จรูปรอตัดบัญชีทั้งจ�านวน	และในไตรมาสที่	2	งวดปี	2549	ได้โอน

เข้าบัญชีลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งหมด
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	 	 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ	 ตามค�าส่ังโรงงานยาสูบ	 กระทรวง

การคลัง	 ที่	 302/2548	 ลงวันท่ี	 25	 ตุลาคม	 2548	 ได้ด�าเนินการสอบสวนเสร็จ	 

และการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 ครั้งที่	 11	 ประจ�าปี	 2549	 

วันท่ี	 31	 สิงหาคม	 2549	 มีมติให้ชดใช้ค่าเสียหายฯ	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ของศาล	 (หมายเหตุ	 4.32)	 ส่วนแสตมป์ยาสูบได้รับอนุมัติให้รับแสตมป์ยาสูบทดแทน

เป็นกรณีพิเศษ	ตามหนังสือกรมสรรพสามิต	ที่	กค.0620/18207	ลงวันที่	4	กรกฎาคม	

2550	เรียบร้อยแล้ว

	 	 ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน	 (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 กมลฉัตรขนส่ง	 (1999)	 

และหุ้นส่วนผู้จัดการ)	จ�านวน	16.27	ล้านบาท	เกิดจาการผิดสัญญารับขน	ตามสัญญา

ล�าดับที่	 260/2553	 ลงวันที่	 28	 กันยายน	 2553	 โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	กมลฉตัรขนส่ง	(1999)	ท�าการขนส่งบหุรี	่ซึง่รถขนส่งบหุรี่

ได้เกิดอุบัติเหตุท�าให้บุหรี่ได้รับความเสียหาย	 ได้ค�านวณมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 

จากกรณีดังกล่าว	รวมมูลค่าความเสียหาย	29.76	ล้านบาท	โดยหักลบกับหลักประกัน

สัญญาและเงินจากค่าขนส่งบุหรี่และพัสดุส่งเสริมตลาด	 จ�านวน	 13.49	 ล้านบาท	 

คงเหลือมูลค่าความเสียหายค้างช�าระตามสัญญาฯ	 จ�านวน	 16.27	 ล้านบาท	 ขณะนี ้

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	(หมายเหตุ	4.32)

 4.14 เจ้าหนี้การค้า

	 	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2562	 เจ้าหนี้การค้า	 จ�านวน	 268.60	 ล้านบาท	

เป็นการซื้อวัตถุดิบ	พัสดุอื่น	ๆ	และค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ

 4.15 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอการน�าส่ง	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	พนักงานและบุคคลภายนอก		 10.13

	 ภาษี	อบจ.-รอน�าส่งและอื่น	ๆ	 95.42

  รวม 105.55
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	 	 ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	เป็นภาษีที่รัฐบาลส่วนกลาง

กระจายอ�านาจไปยังเขตท้องถ่ิน	 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 

พ.ศ.	 2540	 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัดตาม	มาตรา	64	(2)	โดยให้จัดเก็บ

ยาสูบไม่เกินมวนละห้าสตางค์	 ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2546	 มาตรา	 28	 (2)	 ให้จัดเก็บยาสูบเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 

มวนละสิบสตางค์

	 	 ดังนั้น	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 เริ่มด�าเนินการเป็นผู้จัดเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เม่ือวันท่ี	 20	 มิถุนายน	 2542	 แทนกรมสรรพสามิต	 

ณ	ต้นทาง	ตามหนังสือกรมสรรพสามิต	ด่วนมาก	ที่	กค.0710/02022-30	ลงวันที่	18	

ตุลาคม	 2542	 โดยน�าส่งภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 97%	 และอีก	 3%	 

หักเป็นค่าใช้จ่ายให้กรมสรรพสามิต	 ตามข้อบังคับกรมสรรพสามิต	 ว่าด้วยหลักเกณฑ	์ 

วธิกีาร	และเงือ่นไขในการจดัเกบ็ภาษบี�ารงุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจากสถานค้าปลกี

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

	 	 อนึ่ง	 ในปีงบประมาณ	 2555	 กรมสรรพสามิตได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาหน่วยงานของกรมสรรพสามิตโดยก�าหนดให้ส่งคืนงานจัดเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน�้ามันและยาสูบ	 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ไปด�าเนินการจัดเก็บเอง	ภายในปีงบประมาณ	2555

	 	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2562	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 มีภาษี	 อบจ. 

รอน�าส่งและอื่น	ๆ	จ�านวน	95.42	ล้านบาท	เป็นภาษี	อบจ.รอน�าส่งทั้งจ�านวน
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 4.16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	 	 โบนัสกรรมการ		 0.99

	 	 โบนัสพนักงาน	 48.64

	 	 ค่ารักษาพยาบาล	 2.26

	 	 เงินรางวัลประจ�าปี	 1.82

	 	 ค่าไฟฟ้า	ค่าน�้าประปา	และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร	 8.77

	 	 ค่าเบี้ยประกันภัย	 	6.35

	 	 ค่าสอบบัญชี	 5.50

	 	 อื่น	ๆ	 1.76

   รวม 76.09

 4.17 เจ้าหนี้กรมสรรพากร 

	 	 	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2562	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 จ�านวน	 308.67	 

ล้านบาท	 เป็นยอดสุทธิของภาษีขายและภาษีซ้ือประจ�าเดือนกันยายน	 2562	 ซึ่งได ้

น�าส่งให้กรมสรรพากรเดือนตุลาคม	2562
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 4.18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 รายได้รับล่วงหน้า	 8.55

	 เจ้าหนี้รอไว้	 5.99

	 เงินประกันของบุคคลภายนอก	 40.22

	 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด	 0.02

	 เงินกองทุนรอส่งคืน	 8.60

	 เงินรอส่งคืน	 12.56

	 เจ้าหนี้อื่น	ๆ	 62.00

	 เจ้าหนี้ส่วนบุคคล	 0.52

  รวม  138.46

 4.19 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ

	 	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	 เป็นรายเดือน 

ในอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนพนักงาน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	กองทุนบ�าเหน็จ

พนักงานยาสูบ	มีฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 สินทรัพย์

	 	 เงินฝากธนาคาร	 13.51

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-เงินค้างรับ	 0.62

   รวม 14.13

	 หนี้สินและเงินกองทุน

	 	 เงินกองทุนบ�าเหน็จ	 14.13

   รวม 14.13

	 ผลสะสมภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกรณีพนักงานพ้นสภาพฯ	 14.13
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 4.20 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	 	 ในปี	 2562	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	

ฉบับที่	 19	 (ปรับปรุง	2561)	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2562	 โดยท�าการทบทวน 

การประเมินมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

รวม	3	โครงการ	รับรู้ในงบการเงิน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62	

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

	 	 ผลประโยชน์เงินชดเชย

	 	 พนักงานเกษียณอายุ	(หมายเหตุ	4.20.1)	 1,266.74

	 	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงาน

	 	 และครอบครัว	(หมายเหตุ	4.20.2)	 7,865.84

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 	 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	(หมายเหตุ	4.20.3)		 6.09

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 9,138.67
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	 	 การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 และ 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันต้นงวด	 5,847.65

 บวก	 ผลประโยชน์พนักงาน-ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 119.79

	 	 ผลประโยชน์พนักงาน-ต้นทุนบริการในอดีต	 315.36

	 	 ผลประโยชน์พนักงาน-ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สินฯ	 166.67

	 	 	 6,449.47

 หัก	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย	 278.66

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 ก่อนปรับปรุง	 6,170.81

 บวก	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 2,967.86

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

 ณ วันสิ้นงวด	 9,138.67

	 	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2562	 

รับรู ้ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-โครงการ 

ผลประโยชน์ของรางวลัทีร่ะลกึ	จ�านวน	0.29	ล้านบาท	เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร	และ

รับรู้ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	เป็นก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน่	จ�านวน	2,967.57	ล้านบาท	ประกอบด้วย	โครงการผลประโยชน์เงินชดเชย

พนักงานเกษียณอายุ	 และโครงการผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและ

ครอบครัว	จ�านวน	82.39	ล้านบาท	และจ�านวน	2,885.18	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ดังนี้
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หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 	 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	(ประมาณการเดิม)	 5.80

	 	 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	(ประมาณการใหม่)	 (6.09)

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (0.29)

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	

	 	 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	

	 	 (ประมาณการเดิม)	 1,184.35

	 	 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	

	 	 (ประมาณการใหม่)	 (1,266.74)

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (82.39)

	 	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงาน

	 	 และครอบครัว	(ประมาณการเดิม)	 4,980.66

	 	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงาน

	 	 และครอบครัว	(ประมาณการใหม่)	 (7,865.84)

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (2,885.18)

	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ	 (2,967.57)
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  4.20.1 โครงการผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ

	 	 	 เป็นโครงการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	ไม่มีการจัดตั้ง

กองทุน	 จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานเกษียณอายุ	 โดยหักออกจากหนี้สินผล

ประโยชน์สุทธิ	มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

ก. การกระทบยอดหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 อ้างอิง

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิต้นงวด	 	 873.78

 บวก	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 	 ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ข.	 377.67

	 	 	 	 1,251.45

 หัก	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายเนื่องจากเกษียณอายุ	 	 67.10

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานก่อนปรับปรุง	 	 1,184.35

 บวก	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 82.39

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิสิ้นงวด	 	 1,266.74

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 40.59

	 ต้นทุนบริการในอดีต	เนื่องจากเปลี่ยนแผนผลประโยชน์	 	 315.36

	 ต้นทุนบริการทั้งหมด	 	 355.95

 บวก	 ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 	 21.72

	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด	 		 377.67
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ค. สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 1.	 อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอัตราเดียว	(ร้อยละ)*	 	 1.6123	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	

	 5.	 พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 	 	3.0	 ต่อปี

 หมายเหต	ุ*อ้างถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

  4.20.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว

	 	 	 เป็นโครงการที่ไม่มีการจัดตั้งกองทุน	 จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อ

พนักงานเกษียณอายุ	โดยหักออกจากหนี้สินผลประโยชน์สุทธิ	มีรายละเอียดดังนี้	

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

ก. การกระทบยอดหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 อ้างอิง

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิต้นงวด	 	 4,967.74

 บวก	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 	 ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 	ข.	 223.62

	 	 	 	 5,191.36

 หัก	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายเนื่องจากเกษียณอายุ	 	 210.70

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานก่อนปรับปรุง	 	 4,980.66

 บวก	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 2,885.18

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิสิ้นงวด	 	 7,865.84

ของตาราง
มรณะไทย	
พ.ศ.2560
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ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 78.80

	 ต้นทุนบริการทั้งหมด	 	 78.80

 บวก	 ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 	 144.82

	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้

	 ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด	 	 223.62

ค. สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 1.	 อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอัตราเดียว	(ร้อยละ)*	 	 1.8087	ต่อปี

	 2.	 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	(ต่อครั้ง)	 	6,200	 บาท

	 3.	 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	(ร้อยละ)	 	 5.0	 ต่อปี

	 4.	 อัตราการเจ็บป่วยเข้ารับรักษา	(ครั้งต่อปี)	 	 8.4	 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	

	 	 	 ช่วงอายุหลังเกษียณอายุ	 100.0	

	 7.	พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 ช่วงอายุก่อนเกษียณอายุ	 3.0		 ต่อปี

	 	 	 ช่วงอายุหลังเกษียณอายุ	 0.0	 ต่อปี

 หมายเหต	ุ*อ้างถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

ของตาราง
มรณะไทย	
พ.ศ.2560

ของตาราง
บ�านาญไทย	
พ.ศ.2552
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  4.20.3 โครงการผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก

	 	 	 เป็นโครงการท่ีไม่มีการจัดตั้งกองทุน	 จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงาน

มอีายงุานครบตามทีก่�าหนด	โดยหกัออกจากหนีส้นิผลประโยชน์สทุธ	ิมรีายละเอยีดดงันี้

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

ก. การกระทบยอดหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 อ้างอิง

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิต้นงวด	 	 6.13

 บวก	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 	 ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ข.	 0.53

	 	 	 	 6.66

 หัก	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย	 	 0.86

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานก่อนปรับปรุง	 	 5.80

 บวก	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 0.29

	 หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิสิ้นงวด	 	 6.09

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 0.40

	 ต้นทุนบริการทั้งหมด	 	 0.40

 บวก	 ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 	 0.13

	 ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด	 0.53
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ค. สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 1.	 อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอัตราเดียว	(ร้อยละ)*	 	 1.6123	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	

	 4.	 พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 	 3.0	 ต่อปี

	 5.	 มูลค่ารางวัลของที่ระลึก	(บาท)	 กะไหล่ทอง	 660	 บาท

	 	 	 ทองค�าลงยา	 5,800	 บาท

	 6.	 อัตราเงินเฟ้อมูลค่ารางวัลของที่ระลึก	(ร้อยละ)	 	 2.5	 ต่อปี

 หมายเหต	ุ*อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

	 	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 พ.ศ.	 2562	 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 

(ฉบบัที	่7)	พ.ศ.	2562	ได้ถกูประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่พ้นก�าหนด	

30	วนั	นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา	การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคัญ	ได้แก่	ค่าชดเชย

ส�าหรับพนักงานที่เกษียณอายุ	และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ	20	ปี	จะเปลี่ยนจาก

จ�านวน	300	วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย	เป็น	400	วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย

	 	 ต่อมา	 ประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 เรื่อง	

มาตรฐานขั้นต�่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับที่	 4)	 ภายใต้พระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2543	 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	 	 2562	 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงมาตรฐานขั้นต�่าของสภาพการจ้างส�าหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 

เกี่ยวกับอัตราค่าชดเชย	 และอัตราเงินเฟ้อเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน	

เนือ่งจากพ้นจากต�าแหน่งเพราะเกษยีณอาย	ุโดยมสีาระส�าคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการยาสูบ

แห่งประเทศไทย	 คือ	 ลูกจ้างผู้ใดปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบ 

ตั้งแต่	20	ปีขึ้นไป	ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนความชอบในการท�างานเท่ากับค่าจ้างอัตรา 

ของตาราง
มรณะไทย	
พ.ศ.2560
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สุดท้าย	400	วัน	ทั้งนี้	ให้มีผลบังคับใช้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	

2562	 เป็นต้นไป	 ส่งผลให้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินเพิ่มข้ึน	 

จ�านวน	 315.36	 ล้านบาท	 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ได้บันทึกผลกระทบโดยรับรู ้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จแล้ว

 4.21 ทุน	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ทุน	 	 0.19

	 โรงงานซิการ์ไทย	 0.30

  รวม 0.49

 4.22 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว

	 	 ส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่	 7,850.02

	 	 เงินรายได้รอน�าส่งคลัง	 8,788.43

	 	 ทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	(หมายเหตุ	4.31)	 167.74

   รวม 16,806.19

	 	 ส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	จ�านวน	

7,850.02	 ล้านบาท	 เป็นการจัดสรรจากก�าไรสุทธิของปี	 2545	 และปี	 2546	 จ�านวน	

1,150	 ล้านบาท	 และจ�านวน	 5,747	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ส่วนผลการด�าเนินงาน 

ปี	2547-2550	โรงงานยาสูบน�าเงินส่งรายได้แผ่นดินทั้งหมด	จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติม

เข้าบญัชีส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่รวมตั้งส�ารองฯ	ไว้จ�านวน	6,897	ลา้นบาท	

ในปี	 2550	 ได้มีการอนุมัติให้โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง	 ยกเลิกด�าเนินการ 
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โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 และอนุมัติหลักการ 

ให้โรงงานยาสูบปรับแผนโครงการฯ	 ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันตามมติ 

คณะรัฐมนตรี	ลงวันที่	4	กันยายน	2550	ซึ่งโรงงานยาสูบได้เบิกจ่าย	เงินจ่ายล่วงหน้า

ให้ที่ปรึกษา	 จ�านวน	 46.98	 ล้านบาท	 ท�าให้เหลือเงินส�ารอง	 จ�านวน	 6,850.02	 

ล้านบาท	และตามบันทกึส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิที	่กค.	0803/120	

ลงวันที่	 21	 มกราคม	 2551	 เรื่อง	 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 

ของโรงงานยาสูบแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่	 25	 ธันวาคม	 2550	 อนุมัติ 

ให้โรงงานยาสูบ	 โดยด�าเนินโครงการฯ	 ในพื้นท่ีนิคม	 หรือเขตอุตสาหกรรมห่างจาก

กรุงเทพมหานครรัศมีไม่เกิน	 200	 กิโลเมตร	 วงเงินลงทุน	 จ�านวน	 16,200	 ล้านบาท	 

ระยะเวลาด�าเนินการ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2551-2555)	 โดยให้พิจารณาความเหมาะสม 

การใช้แหล่งเงินลงทุนอื่นแทนเงินน�าส่งรัฐที่จะขอกันเพิ่มเติม	จ�านวน	9,350	ล้านบาท	

เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์	 และกระทรวงการคลังได้ชะลอ 

เงินน�าส่งรัฐจากผลก�าไรสุทธิปี	 2552	 จ�านวน	 1,000	 ล้านบาท	 รวมเป็นเงินที่ส�ารอง 

เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่	 จ�านวน	 7,850.02	 ล้านบาท	 การปรับแผนการด�าเนินงาน 

และแผนการเงินโครงการกอ่สร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ในครั้งนี้	เป็นการพจิารณา

เฉพาะการก่อสร้างตามแผนงานเดิม	คือ	โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพียงโรงงานเดียว	 หากผลการศึกษาของที่ปรึกษา 

พบว่ามีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	 แยกเป็น	 2	 ฐาน 

การผลิตโดยอยู่คนละแห่ง	 ก็จะมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานและแผน 

การเงินใหม่อีกครั้ง

	 	 เงินรายได้รอน�าส่งคลัง	ณ	วันที่	 30	กันยายน	2562	จ�านวน	8,788.43	

ล้านบาท	 เป็นเงินรายได้แผ่นดินที่ต้องน�าส่งคลังที่เหลือจากผลการด�าเนินงานของ

ปีงบประมาณ	2560	จ�านวน	7,816.00	ล้านบาท	จากผลการด�าเนนิงานของปีงบประมาณ	

2561	จ�านวน	546.00	ล้านบาท	และจากผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ	2562	

จ�านวน	 426.43	 ล้านบาท	 ตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	

กระทรวงการคลงั	ที	่กค.0805/ว.60	ลงวนัท่ี	3	สงิหาคม	2549	เรือ่ง	การปรบัระยะเวลา

การน�าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ
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 4.23 เงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 พ.ศ.	 2544	

มาตรา	 11	 ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี

ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	 ในอัตราร้อยละสองของภาษี 

ที่เก็บจากสุราและยาสูบ	ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	และมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2544	 เป็นต้นมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	และ

ช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้ในปี	2562	จ�านวน	718.68	ล้านบาท

 4.24 เงนิบ�ารงุองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

	 	 ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2551	 มาตรา	 13	 วรรคท้าย	 ก�าหนดให้กรมสรรพสามิตและ 

กรมศุลกากรมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย	 จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วย

ยาสูบ	 ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ	 ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	15	มกราคม	2551	

เป็นต้นมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลงัก�าหนด	และช�าระเงนิบ�ารงุองค์การนีใ้นปี	2562	จ�านวน	539.01	 

ล้านบาท	

 4.25 เงินบ�ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

	 	 ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2558	 มาตรา	 37	

ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย

ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	 ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและ

ยาสูบ	 ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที่	27	มีนาคม	2558	เป็นต้นมา	การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบ

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	 และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้ 

ในปี	2562	จ�านวน	718.68	ล้านบาท
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 4.26 เงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทย

	 	 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	มาตรา	150	ก�าหนดให้

ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษีตามพระราชบญัญติัน้ีมหีน้าทีเ่สยีภาษเีพิม่ขึน้เพือ่ราชการส่วนท้องถ่ิน

ส�าหรับสินค้าหรือบริการ	 ตามอัตราท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่เกินร้อยละสิบ

ของภาษียาสูบ	เพื่อให้กรมสรรพสามิตน�าส่งกระทรวงมหาดไทย	ตามมาตรา	151	มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2560	เป็นต้นมา	การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระ

ค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	และช�าระเงิน

บ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทยในปี	2562	จ�านวน	3,593.41	ล้านบาท

 4.27 เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ

	 	 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2560	มาตรา	15/1	ก�าหนด

ให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่

เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ	 ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ 

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	มกราคม	2561	

เป็นต้นมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลงัก�าหนด	และช�าระเงนิบ�ารงุกองทุนนีใ้นปี	2562	จ�านวน	718.68	

ล้านบาท

 4.28 รายละเอียดประกอบงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  4.28.1 รายได้จากธุรกิจหลัก	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 การจ�าหน่ายบุหรี่ในประเทศ-สุทธิ	 50,044.83

	 การจ�าหน่ายบุหรี่ไปต่างประเทศ		 43.24

 รายได้จากธุรกิจหลัก 50,088.07
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  4.28.2 รายได้จากธุรกิจอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 การจ�าหน่าย-ยาเส้นไม่ปรุง-สุทธิ	 3.12

	 การจ�าหน่าย-สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป-สุทธิ	 199.52

	 รายได้จากการรับจ้างผลิต	 1.28

 รายได้จากธุรกิจอื่น 203.92

  4.28.3 ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก

	 	 	 ต้นทุนการผลิตและขายบุหร่ี	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 30	 กันยายน	

2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 ต้นทุนผลิตบุหรี่ส�าเร็จรูป	 4,124.27

 บวก	 บุหรี่ส�าเร็จรูปต้นงวด	 100.38

	 ต้นทุนบุหรี่ส�าเร็จรูปที่ผลิตได้	 4,224.65

 หัก	 บุหรี่ส�าเร็จรูปปลายงวด	 39.56

	 	 	 4,185.09

 หัก	 ต้นทุนผลิตบุหรี่รับรอง	และอื่น	ๆ	 11.09

 ต้นทุนขายบุหรี่ 4,174.00
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  4.28.4 ต้นทนุขายจากธรุกจิอืน่	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่30	กนัยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 ต้นทุนขายยาเส้นไม่ปรุง	 3.16

	 ต้นทุนขายสินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	 174.27

	 ต้นทุนขายวัตถุดิบ	 0.04

	 ต้นทุนขายรับจ้างผลิต	 0.78

 ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น 178.25

  4.28.5 รายละเอียดรายได้-ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 รายได้

	 	 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	 299.03

	 	 รายได้อื่น	ๆ	 	1.50

   รวมรายได้ 300.53

	 ค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 110.36

	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 42.76

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 147.65

  รวมค่าใช้จ่าย 300.77
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  4.28.6 รายละเอยีดรายได้อืน่ ๆ 	ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที	่30	กนัยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 รายได้อื่น	ๆ	ประกอบด้วย

	 	 ก�าไรจากการให้บริการพิเศษ	 0.74

	 	 รายได้จากการขายเศษวัสดุ	 10.79

	 	 ค่าปรับ	 2.33

	 	 เงินสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ-สนับสนุน	 0.30

	 	 รายได้ค่าเช่า	 0.18

	 	 รายได้รับคืนจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 0.13

	 	 รายได้จากการจ�าหน่ายวัตถุดิบ	 0.04

	 	 รายได้อื่น	ๆ	 153.19

   รวม 167.70

	 	 	 รายได้อืน่	ๆ 	จ�านวน	153.19	ล้านบาท	ในจ�านวนนีเ้ป็นเงนิ	จ�านวน	

151.31	 ล้านบาท	 ตามค�าพิพากษาของศาลได้ถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์	 (หมายเหตุ	

4.32)	 มีค�าพิพากษาให้มูลนิธิ	 ลด	 ละ	 เลิก	 คืนเงิน	 จ�านวน	 120.00	 ล้านบาท	พร้อม

ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันที่	15	กุมภาพันธ์	2559	ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้น

ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่การยาสูบแห่งประเทศไทย	กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน

การยาสูบแห่งประเทศไทย	จ�านวน	0.42	ล้านบาท	โดยก�าหนดค่าทนายความ	จ�านวน	

0.06	 ล้านบาท	 ต่อมาได้ด�าเนินการบังคับคดีในการอายัดเงินฝากธนาคารของมูลนิธิ	 

ลด	ละ	เลกิ	ซึง่ธนาคารได้ส่งเงนิอายดัให้ส�านกังานบงัคบัคดแีพ่งกรงุเทพมหานคร	1	และ

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับเงินจากส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	 1	

จ�านวน	151.31	ล้านบาท	ในเดือนธันวาคม	2562	ครบถ้วนแล้ว	ประกอบด้วยเงินต้น	

จ�านวน	120.00	ล้านบาท	ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ	จ�านวน	0.48	ล้านบาท	

และดอกเบี้ยตามกฎหมายเพียงเดือนสิงหาคม	2562	จ�านวน	30.83	ล้านบาท
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  4.28.7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขาย	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	

กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 68.27

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 8.45

	 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด	 181.38

	 ค่าแสตมป์และภาษีต่าง	ๆ	 42,621.41

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 64.13

  รวม 42,943.64

  4.28.8 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	

กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 1,805.87

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 444.47

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 411.68

  รวม 2,662.02
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 4.29 ผลการด�าเนินงาน

	 	 ผลการด�าเนินงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

หน่วย	:	ล้านบาท

2562

	 รายได้จากธุรกิจหลัก		 50,088.07

	 รายได้จากธุรกิจอื่น	 203.92

	 รายได้อื่น	 546.90

  รวมรายได้ 50,838.89

	 ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	 4,174.00

	 ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น	 178.25

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 45,605.66

  รวม 49,957.91

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 367.63

  รวมค่าใช้จ่าย 50,325.54

 ก�าไรสุทธิ 513.35

	 	 ในงวดปี	 2562	 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีรายได้	 จ�านวน	 50,838.89	

ล้านบาท	เป็นรายได้จากธุรกิจหลัก	จ�านวน	50.088.07	ล้านบาท	รายได้จากธุรกิจอื่น	

จ�านวน	203.92	ล้านบาท	และรายได้อื่น	จ�านวน	546.90	ล้านบาท	มีต้นทุนขายจาก

ธุรกิจหลัก	ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่นและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	จ�านวน	49,957.91	

ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอื่น	จ�านวน	367.63	ล้านบาท	โดยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	

2562	 มีก�าไรสุทธิ	 จ�านวน	 513.35	 ล้านบาท	 ซ่ึงก�าไรสุทธิข้างต้นได้รวมรายได้ 

สูงกว่าค่าใช้จ่ายของทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	จ�านวน	3.77	ล้านบาท	ไว้ด้วย
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 4.30 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

	 	 การยาสบูแห่งประเทศไทย	ได้จดัตัง้	“กองทนุส�ารองเล้ียงชีพพนกังานยาสูบ	

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	 เมื่อวันที่	

29	 กันยายน	 2538	 มีพนักงานสมัครเป็นสมาชิก	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2562	 

รวม	2,764	ราย	โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินประเดิมเข้ากองทุน	1,686.99	

ล้านบาท	ตามหนงัสอืส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิที	่กค.	0808.2/2593	

ลงวันที่	 15	 สิงหาคม	 2551	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ 

ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุการท�างานไม่เกิน	10	ปี	ในอัตราร้อยละ	9	ของเงินเดือน	สมาชิก

ที่มีอายุการท�างานเกิน	 10	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 20	 ปี	 ในอัตราร้อยละ	 10	 ของเงินเดือน	 

ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�างานเกิน	20	ปี	จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	11	ของเงินเดือน	

ในงวดปี	2562	การยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสมทบส�าหรับพนักงานที่เป็นสมาชิก

กองทุนเป็นเงิน	135.32	ล้านบาท
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 4.31 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ

	 	 ทนุสงเคราะห์พนกังานยาสบู	จดัตัง้ขึน้เพือ่ให้พนกังานยาสูบกูเ้งนิไปใช้เพ่ือ

การอันจ�าเป็น	 และเป็นประโยชน์แก่พนักงานตามที่คณะกรรมการทุนสงเคราะห์

พนักงานยาสูบเห็นสมควร	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2562	 มีฐานะการเงินและผล 

การด�าเนินงาน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

30	ก.ย.	62

	 สินทรัพย์

	 	 เงินฝากธนาคาร	 137.66

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-เงินค้างรับ	 0.30

	 	 เงินให้กู้ยืม	 156.21

   รวม 294.17

	 หนี้สินและเงินกองทุน

	 	 เงินค้างจ่าย	 0.01

	 	 เงินทุน	(หมายเหตุ	4.22)	 167.74

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด	 122.65

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ�างวด	 3.77

   รวม 294.17
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 4.32 คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

	 	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย	มีคดีที่

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า	10	ล้านบาท	จ�านวน	5	คดี

1. เรียกเงินค่าสินค้ารับสภาพหนี้ ทุนทรัพย์ 25,692,179.44 บาท

	 โรงงานยาสูบ	ยื่นฟ้องนางสยุมพร	พรหมพจน์	และนางสุวัฒนา	เศวตะโสภณ	เป็น

คดีล้มละลาย	2	คดี	ทุนทรัพย์	14,028,856.02	บาท	และ	11,663,323.42	บาท	ศาล

พพิากษาให้ล้มละลายทัง้สองคด	ีพร้อมออกหมายจบัและอยูใ่นระหว่างตดิตามสบืทรพัย์

2. ผิดสัญญาร่วมลงทุน ทุนทรัพย์ 11,713,897.86 บาท

	 กระทรวงการคลังได้ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ฐานผิดสัญญา	 ซึ่งศาลได้มี 

ค�าพิพากษาตามค�าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ผู ้คัดค้านทั้ง	 7	 ราย	 คือ	 

1.	นางสาวเบญจวรรณ	กัลยาวินัย	2.	นางประภา	วิริยประไพกิจ	3.	นางสาวทองฑิพย์	

ชูเทศะ	 4.	 นายเชษฐา	 หิริวิริยกุล	 5.	 นายพงศธร	 คุณศักดิ์พิทักษ์	 6.	 นายดุษฎี	 

บุณยะวณิช	 และ	 7.	 นายเจมส์	 ลัมป์	 ร่วมกันช�าระเงินค่าหุ้น	 9,000,000.00	 บาท	 

จ่ายค่าชดเชยเป็นเงนิ	2,311,273.97	บาท	กบัดอกเบีย้	402,623.89	บาท	พร้อมดอกเบีย้

ในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	จากเงินชดเชยข้างต้น	นับแต่วันที่	16	มิถุนายน	2543	จนกว่า

จะช�าระเสร็จแก่ผู้ร้องกับใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความช้ันอนุญาโตตุลาการ	

จ�านวน	117,890.00	บาท	ร่วมกันใช้ค่าทนายความ	50,000.00	บาท

	 โรงงานยาสูบน�าส่งคดีให้ส�านักงานการบังคับคดี	 ด�าเนินการบังคับคดีแทน

โรงงานยาสูบ	ต่อมาผู้คัดค้าน	จ�านวน	5	ราย	ได้แก่	1.	นายดุษฎี	บุณยะวณิช	2.	นางสาว

เบญจวรรณ	กัลยาวินัย	3.	นายเชษฐา	หิริวิริยกุล	4.	นายพงศธร	คุณศักดิ์พิทักษ์	และ	

5.	นางสาวทองฑพิย์	ชเูทศะ	และขอให้พจิารณาปลดหนีต้ามค�าพิพากษา	ต่อมามกีารน�า

เรื่องเสนอต่อคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	 ซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการ

โรงงานยาสูบมมีตเิหน็ชอบกับการประนปีระนอมยอมความ	แต่ให้ส�านกักฎหมายเจรจา

ขอเพ่ิมจ�านวนเงินในการช�าระหน้ี	 ซึ่งส�านักกฎหมายได้เจรจากับผู้แทน	 ผู้คัดค้าน 
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ทั้ง	 5	 ราย	 จากจ�านวนเงิน	 5,000,000.00	 บาท	 ได้เงินเพิ่มอีก	 1,000,000.00	 บาท	 

รวมเป็นเงินน�าส่งช�าระหน้ีเป็นเงินท้ังสิ้น	 6,000,000.00	 บาท	 ซึ่งคณะกรรมการ 

อ�านวยการโรงงานยาสูบมมีติเหน็ชอบกับการประนปีระนอมยอมความช�าระหนีบ้างส่วน	

จ�านวน	6,000,000.00	บาท	และอนุมัติปลดหนี้ให้กับผู้คัดค้าน	จ�านวน	5	ราย	ดังกล่าว

ข้างต้น	

	 ในส่วนผู ้คัดค้านรายนางประภา	 วิริยประไพกิจ	 วันที่	 23	 กันยายน	 2556	 

ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าพิพากษาให้ล้มละลาย	 ซ่ึงต่อมาโรงงานยาสูบได้ยื่นค�าขอ 

รับช�าระหนี้ในคดีล ้มละลายแล้ว	 ต่อมาวันท่ี	 6	 กันยายน	 2557	 นางประภา	 

วิริยประไพกิจ	 ได้เสียชีวิต	 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้ท�าการไต่สวนทายาทนางประภา 

วิริยประไพกิจ	 และส่งส�านวนให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งการ	 ศาลฎีกาได้มีค�าส่ังให้ 

นายปิยะ	วริยิประไพกจิ	เป็นผูแ้ทนจ�าเลยในคดล้ีมละลาย	คดอียูร่ะหว่างรอเจ้าพนกังาน

พิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้

	 รายนายเจมส์	ลัมป์	 ได้ครบก�าหนดระยะเวลาการบังคับคดี	 10	ปีแล้ว	ส�านักงาน

การบังคับคดี	 และโรงงานยาสูบไม่สามารถสืบหาทรัพย์สินของนายเจมส์	 ลัมป์	 ได้	 

เพราะเป็นชาวต่างประเทศ	ไม่มีภูมิล�าเนาและทรัพย์สินอยู่ในราชอาณาจักร

	 เมื่อวันที่ 	 27	 กันยายน	 2559	 ได ้จัดท�าหนังสือแจ ้งผลการบังคับคดี ถึง 

อธิบดีอัยการส�านักงานการบังคับคดี	 กรณีได้รับช�าระหนี้จากการประนีประนอม 

ยอมความได้เงิน	 จ�านวน	 6,000,000.00	 บาท	 และได้น�าหนังสือปลดหน้ีให้กับลูกหน้ี	

จ�านวน	5	ราย	ปัจจบุนัการสบืทรพัย์ของนางประภา	วริยิประไพกจิ	ยงัไม่มคีวามคืบหน้า	

จึงยังไม่มีการนัดประชุมเจ้าหนี้
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3. ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ 69,997,310.31 บาท

	 โรงงานยาสบูยืน่ฟ้องนายเอกพงษ์	ดษิฐบรรจง	เป็นจ�าเลยกรณกีระท�าการประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรง	 ศาลพิพากษาวันที่	 29	 ตุลาคม	 2553	 ให้จ�าเลยช�าระ 

ค่าเสียหาย	69,997,310.31	บาท	คดีถึงที่สุด	โดยโรงงานยาสูบมีการบังคับคดี	กล่าวคือ	

	 (1)	 วันที่	 21	 พฤษภาคม	 2557	 โรงงานยาสูบฟ้องเพิกถอนที่ดิน	 4	 แปลง	 

ซึ่งจ�าเลยที่	 1	 ยกให้จ�าเลยท่ี	 2	 และจ�าเลยท่ี	 3	 โดยศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอน 

การยกให้	และศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษา	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2559	โดยพิพากษายืน

ตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น	ต่อมาจ�าเลยที่	1,	2	และ	3	ได้ยื่นฎีกาต่อศาล	เมื่อวันที่	5	

สิงหาคม	 2559	 พนักงานอัยการด�าเนินการแก้ฎีกาแล้ว	 ในส่วนจ�าเลยที่	 1	 ศาล 

ไม่รับฟ้องฎีกา	 เนื่องจากยื่นฎีกาพ้นก�าหนดระยะเวลาฎีกา	 ในวันที่	 20	 กรกฎาคม	 

2560	 ศาลฎีกาพิพากษา	 โดยยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนการโอน 

ที่ดินทั้ง	 4	 แปลง	 ซึ่งโรงงานยาสูบได้ยื่นหนังสือต่อส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	 

สาขาจตุจักร	สาขาห้วยขวางและสาขาบางกะปิ	 เมื่อวันที่	 24	สิงหาคม	2560	 เพื่อให้

เพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดิน	ซึ่งได้รับแจ้งจากส�านักงานที่ดินกรุงเทพฯ	สาขาบางกะปิ	

และสาขาห้วยขวางให้โรงงานยาสบูยืน่หนงัสอืขอออกใบแทนหนงัสอืแสดงสทิธิในทีด่นิ	

ซึ่งโรงงานยาสูบได้ยื่นหนังสือฯ	 ดังกล่าวต่อส�านักงานที่ดินฯ	 สาขาบางกะปิ	 เมื่อ 

วันที่	19	มกราคม	2561	และส�านักงานที่ดินฯ	สาขาห้วยขวาง	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	

2561	เรียบร้อยแล้ว

	 (2)	 วันที่	 18	 มิถุนายน	 2558	 โรงงานยาสูบฟ้องเพิกถอนที่ดินอีก	 1	 แปลง	 

ซึ่งจ�าเลยที่	 1	 ยกให้บุตร	 เป็นคดีหมายเลขด�าที่	 พ.2700/2558	 คดีหมายเลขแดงที	่ 

พ.1600/2558	 ในวันท่ี	 7	 เมษายน	 2559	 ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์	 ซึ่งทาง 

พนักงานอัยการได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์	 และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับค�าพิพากษา

ศาลชั้นต้นให้เพิกถอนนิติกรรมการยกให้	 และนิติกรรมการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที	่

64650	 โดยจ�าเลยที่	 1	 ถึงจ�าเลยที่	 3	 ได้ยื่นฎีกาขอเพิกถอนให้ยกฟ้องค�าพิพากษา 

ศาลชั้นต้น	 และศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา	 ซึ่งศาลได้ส่งส�าเนาฎีกาพร้อมปิดหมาย 

แก่โรงงานยาสูบ	 โดยปิดหมายเม่ือวันท่ี	 16	 สิงหาคม	 2560	 ซึ่งโรงงานยาสูบ 
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ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแก้ฎีกาแล้ว	 โดยพนักงานอัยการได้ยื่นขอขยายระยะเวลา

แก้ฎีกาถึงวันที่	 15	 ตุลาคม	 2560	 ต่อมาส�านักงานคดีแพ่ง	 ส�านักงานอัยการสูงสุด 

ได้แจ้งว่าพนักงานอัยการได้ยื่นค�าแก้ฎีกาต่อศาลแพ่ง	 เมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 2560	 

และศาลแพ่งมีค�าสั่งให้ยื่นค�าแก้ฎีกาแล้ว	 ส�านักงานคดีแพ่ง	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 

มีหนังสือที่	 อส	 0021.7/322	 ลงวันที่	 7	 มิถุนายน	 2561	 แจ้งขอเงินค่าธรรมเนียม 

เพิ่มเติม	จ�านวน	3,000.00	บาท	ซึ่ง	ยสท.	ได้มีหนังสือที่	ยสท.000201/3328	ลงวันที่	

26	มิถุนายน	2561	น�าส่งเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้ส�านักงานคดีแพ่งเรียบร้อยแล้ว

	 	 เมื่อวันที่	 27	 สิงหาคม	 2561	 ศาลแพ่งได้นัดไต่สวนกรณีพนักงานอัยการ 

ยืน่ค�าร้องขอให้	ยสท.	เข้าสวมสทิธิในการเป็นโจทก์แทนกระทรวงการคลงั	(โรงงานยาสบู	

กระทรวงการคลัง)	 ซึ่งส�านักงานคดีแพ่ง	 7	 มีหนังสือที่	 อส	 0021.7/495	 ลงวันที่	 31	

สิงหาคม	2561	แจ้งค�าสั่งศาลที่อนุญาตให้	ยสท.สวมสิทธิแทนกระทรวงการคลัง

	 	 ส�านักคดีแพ่ง	7	ส�านักงานอัยการสูงสุด	มีหนังสือที่	อส	0021.7/41	ลงวันที่	

25	 มกราคม	 2562	 แจ้งผลคดีช้ันฎีกา	 ซ่ึงศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้ 

เพิกถอนนิติกรรมการโอนและการให้ที่ดินโฉนดเลขที่	64650

	 (3)	 ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี	1	ส�านักงานการบังคับคดี	มีหนังสือ

ที่	 อส	 0019.1/238	 ลงวันท่ี	 15	 กุมภาพันธ์	 2562	 แจ้งผลการตรวจสอบทรัพย์สิน 

เพิ่มเติม	(ครั้งที่	3	)	โดยพบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขา

ประชานิเวศน์	 1	 ประเภทออมทรัพย์	 ช่ือบัญชีนายเอกพงษ์	 ดิษฐบรรจง	 เลขที่บัญชี	

280-1-32737	จ�านวน	99,960.54	บาท	และมีหนังสือที่	อส	0019.1/324	ลงวันที่	6	

มีนาคม	 2562	 แจ้งผลการตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติม	 (ครั้งที่	 4)	 โดยพบบัญช ี

เงินฝากธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สาขาประชานิเวศน์	 ประเภทออมทรัพย	์ 

ชื่อบัญชีนายเอกพงษ์	ดิษฐบรรจง	เลขที่บัญชี	970251726	จ�านวน	439,490.63	บาท	

โดยเมื่อ วันที่ 	 11	 มีนาคม	 2562	 ยสท.	 ได ้ด�าเนินการอายัดบัญชี เงินฝาก 

นายเอกพงษ์	ดิษฐบรรจง	ดังกล่าวแล้ว	ต่อส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	2
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	 	 ต่อมาวันที่	 22	 มีนาคม	 2562	 ยสท.ได้ด�าเนินการต้ังเรื่องยึดที่ดินโฉนด	 

14632,	 14671,	 64639	 และ	 85687	 ของนายเอกพงษ์	 ดิษฐบรรจง	 ต่อส�านักงาน 

บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	 2	 โดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มอบหนังสือที่	 ยธ	

0513/(1)10043	 ลงวันท่ี	 22	 มีนาคม	 2562	 ให้แก่	 ยสท.	 เพ่ือน�าไปมอบให  ้

ส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	1	ด�าเนินการบังคับคดีแทน

	 	 วันที่	 7	 มิถุนายน	 2562	 ยสท.	 ได้ด�าเนินการยื่นค�าร้องต่อเจ้าพนักงาน 

บังคับคดีส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	 2	 ให้จัดท�าบัญชีจ่ายเงินตามอายัด	

เนื่องจากได้รับแจ้งว่าธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้น�าส่งเงินจ�านวนดังกล่าว 

มาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว

	 	 วันที่	 5	 กรกฎาคม	 2562	 ด�าเนินการยื่นขอยึดที่ดินโฉนดเลขท่ี	 14632,	 

14671,	 64639	 และ	 85687	 ต่อส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	 1	 แต่ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีด�าเนินการยึดเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่	 64639	 และ	 85687	 

ในส่วนที่ดินโฉนดเลขที่	14632	และ	14671	ยังไม่ด�าเนินการบังคับคดีให้	พร้อมขอให้

น�าส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการด�าเนินการบังคับคดี

	 	 วันที่	17	กันยายน	2562	ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	สาขาจตุจักร	ได ้

ด�าเนินการออกใบแทนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่	64650	ให้แก่	ยสท.	

ตามค�าพิพากษาศาลฎีกา	เพื่อ	ยสท.	จะได้ด�าเนินการบังคับคดีต่อไป
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4. ผิดสัญญารับขน ทุนทรัพย์ 17,404,546.95 บาท

	 โรงงานยาสบูย่ืนฟ้องห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	กมลฉตัรขนส่ง	(1999)	และหุ้นส่วนผูจ้ดัการ	

โดยฟ้องนางอนัทพร	ชื่นแย้ม	กับพวก	ฐานผิดสัญญารับขนต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้	เป็น

คดหีมายเลขด�าที	่2035/2554	ต่อมาศาลพพิากษาเป็นคดหีมายเลขแดงที	่1965/2555	

ให้นางอนัทพร	ชื่นแย้ม	กับพวก	ช�าระเงินจ�านวน	17,404,546.95	บาท	พร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของเงินต้น	จ�านวน	16,267,185.30	บาท	ให้โรงงานยาสูบ	คดีถึงที่สุด

โดยโรงงานยาสูบมีการบังคับคดี	 และได้ตรวจพบท่ีดินที่จังหวัดนครราชสีมาของ 

นางอนัทพร	 ชื่นแย้ม	 แต่มีการโอนให้แก่บุคคลภายนอก	 โรงงานยาสูบจึงยื่นฟ้อง 

เพิกถอนการโอนที่ดินต่อศาลจังหวัดสีคิ้ว	เป็นคดีหมายเลขด�าที่	367/2558	ศาลชั้นต้น

มีค�าพิพากษาให้เพิกถอนการโอนท่ีดินของนางอนัทพร	 ชื่นแย้ม	 ศาลอุทธรณ์มี 

ค�าพิพากษา	 พิพากษากลับให้ยกค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น	 ในระหว่างการพิจารณา 

ของศาลฎีกา	 ยสท.แจ้งขอสวมสิทธิ	 “กระทรวงการคลัง	 (โรงงานยาสูบ	 กระทรวง 

การคลัง)”	 เป็น	 “การยาสูบแห่งประเทศไทย”	 และศาลมีค�าสั่งให้การยาสูบ 

แห่งประเทศไทยเข้าสวมสิทธิแทนกระทรวงการคลังแล้ว

  	 ศาลฎีกานัดฟังค�าพิพากษาวันที่	17	เมษายน	2562

  	 	ศาลฎีกาพพิากษาให้เพกิถอนการฉ้อฉลโดยให้บงัคบัตามค�าพิพากษาของ

ศาลชั้นต้น

  	 	ยสท.มีหนังสือท่ี	 000202/1905	 ลงวันที่	 21	 พฤษภาคม	 2562	 ถึง

ส�านกังานทีด่นิจงัหวดันครราชสมีา	สาขาปากช่อง	ขอให้เพกิถอนนติกิรรม

การให้ที่ดินระหว่างจ�าเลยที่	1	กับที่	2	และให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดิน

ระหว่างจ�าเลยที่	2	กับที่	3	
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5. ฟ้องเรียกเงินคืนจากมูลนิธิ ลด ละ เลิก ทุนทรัพย์ 209,654,794.52 บาท 

	 1.	 กระทรวงการคลงั	มบีนัทกึแจ้งค�าสัง่ให้เจ้าหน้าทีโ่รงงานยาสบูชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนจ�านวน	120	ล้านบาท	ตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทาง

แพ่งพิจารณาเห็นว่า	 กรณีดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

อ�านวยการโรงงานยาสูบ	เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	

เป็นเหตุให้โรงงานยาสูบได้รับความเสียหายโดยให้ผู้อ�านวยการยาสูบด�าเนินการ

  	 	แจ้งค�าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้นายอรรถพร	บนุนาค	รบัผดิชดใช้

เงินค่าสินไหมทดแทน	จ�านวน	48	ล้านบาท	นายสุชน	วัฒนพงษ์วานิช	

จ�านวน	48	ล้านบาท	และนางอนินทิตา	แสนศักดิ์	จ�านวน	24	ล้านบาท

  	 	ใช้มาตรการบังคับช�าระหนี้ตามขั้นตอนของกฎหมาย

  	 	เรียกเงินคืนหรือใช้สิทธิทางศาลจากมูลนิธิฯ

	 2.	 โรงงานยาสูบมีหนังสือน�าส่งคดีให้ส�านักงานอัยการสูงสุดว่าต่างคดีเรียก 

เงินคืนจากมูลนิธิฯ	และได้ยื่นฟ้องมูลนิธิฯ	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2559	ฐานความผิด

เรียกเงินคืนจ�านวน	ทุนทรัพย์	209,654,794.52	บาท	พร้อมยื่นค�าขอคุ้มครองชั่วคราว	

ให้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ	โดยศาลมีค�าสั่งให้อายัดเงินฝากแล้วประมาณ	

179	ล้านบาท

	 3.	 มูลนิธิฯ	 มีหนังสือเสนอขอเจรจาประนอมข้อพิพาท	 โดยขอให้น�าข้อเสนอไป

ยังกระทรวงการคลังพร้อมแถลงต่อศาลแพ่งยินดีที่จะชดใช้เงินที่อายัดไว้แก่กระทรวง

การคลัง	 (โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง)	 โจทก์พร้อมกับทรัพย์สินอื่น	 ซ่ึงโจทก์ต้อง 

ไม่เอาผิดต่อพนักงานกรมสรรพสามิต	และโรงงานยาสูบที่โจทก์เคยชี้มูลไว้

	 4.	 โรงงานยาสูบมีบันทึกถึงปลัดกระทรวงการคลังแจ้งกรณีมูลนิธิฯ	 เสนอขอ 

เจรจาเพื่อประนอมข้อพิพาทพร้อมมีบันทึกขอหารือการแต่งตั้งพนักงานยาสูบเป็น 

เจ้าพนักงานบังคับคดี	 และขอทราบผลการพิจารณากรณีมูลนิธิฯ	 เสนอขอเจรจาเพื่อ

ประนอมข้อพิพาท
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	 5.	 คดีนี้ศาลแพ ่งได ้นัดสืบพยานโจทก ์และพยานจ�าเลยหรือท�าสัญญา

ประนีประนอมยอมความ	 โดยเลื่อนคดีมาแล้ว	 จ�านวน	 3	 ครั้ง	 คือเมื่อวันที่	 26	 

ธันวาคม	2559	วันที่	 6	มีนาคม	2560	และวันที่	 5	มิถุนายน	2560	 โดยเมื่อวันที่	 4	

กันยายน	2560	ศาลได้สืบพยานโจทก์จ�านวน	1	ปาก	และให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยาน

โจทก์และพยานจ�าเลยในวันที่	 1	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งเมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 2560	 

ศาลสืบพยานจ�าเลย	จ�านวน	1	ปาก	และศาลให้เลื่อนคดีไปสืบพยานจ�าเลยอีก	2	ปาก	

ซึ่งวันที่	12	มีนาคม	2561	ศาลสืบพยานจ�าเลย	1	ปาก	ทนายจ�าเลยแถลงหมดพยาน	

ศาลนัดฟังค�าพิพากษาวันท่ี	 28	 มีนาคม	 2561	 โดยศาลพิพากษาให้จ�าเลยคืนเงิน 

แก่โจทก์	 จ�านวน	 120	 ล้านบาท	 โดยให้คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	 นับแต ่

วันฟ้องคดีเป็นต้นไป	จนกว่าจ�าเลยจะช�าระเสร็จ	คดีครบก�าหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์

วันที่	 27	 เมษายน	 2561	 ได้จัดท�าบันทึกถึงปลัดกระทรวงการคลังขอทราบความเห็น 

ในการอุทธรณ์	 กระทรวงการคลังมีบันทึกแจ้งให้อุทธรณ์ตามความเห็นของพนักงาน

อัยการ	 โจทก์ยื่นค�าร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์	 จ�านวน	 2	 ครั้ง	 ศาลอนุญาต 

ให้ขยายถึงวันที่	 27	 มิถุนายน	 2561	 โดยโจทก์ยื่นอุทธรณ์ถึงวันที่	 25	 มิถุนายน	 

2561	 ส่วนจ�าเลยย่ืนค�าร้องขอขยายอุทธรณ์	 จ�านวน	 3	 ครั้ง	 ซึ่งศาลอนุญาตให ้

ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันท่ี	 27	 กรกฎาคม	 2561	 เมื่อวันที่	 31	 กรกฎาคม	 

2561	 ศาลแพ่งนัดไต่สวนกรณีพนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอให้	 ยสท.เข้าสวมสิทธิ 

ในการเป็นโจทก์แทนกระทรวงการคลัง	 (โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลัง)	 และ 

ศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้สวมสิทธิแทนได้	 เม่ือวันท่ี	 14	 สิงหาคม	 2561	 จ�าเลยยื่น 

ค�าแก้อุทธรณ์	 และวันที่	 15	 สิงหาคม	 2561	 จ�าเลยยื่นอุทธรณ์พร้อมยื่นค�าขอ 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม	ศาลแพ่งนัดไต่สวนวันที่	1	ตุลาคม	2561	ศาลแพ่งเลื่อนนัดไต่สวน

ไปวันที่	12	พฤศจิกายน	2561

  	 	พนักงานอัยการยื่นค�าร้องขอเลื่อนการไต่สวนและขยายระยะเวลายื่น 

ค�าคัดค้านค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล	 ซึ่งศาลอนุญาตให้ยื่น 

ค�าคัดค้านภายในวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2561	 และเลื่อนการไต่สวนไป 

วันที่	 21	 มกราคม	 2562	 โดยพนักงานอัยการได้ยื่นค�าคัดค้านแล้ว 

ในวันที่	11	ธันวาคม	2561	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2562	ศาลนัดไต่สวน
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และมี ค� า สั่ ง ยกค� า ร ้ อ งของจ� า เ ลย 	 พร ้ อมก� าหนดให ้ จ� า เ ลย 

น�าค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลภายใน	15	วัน	หากประสงค์จะอุทธรณ์

ค�าพิพากษา	 ซ่ึงจ�าเลยไม่น�าค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลภายในก�าหนด

ระยะเวลาที่ศาลก�าหนด	จ�าเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ได้

  	 	ศาลแพ่งออกหมายบังคับคดีแล้ว	 เม่ือวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2562	 

ได้มีหนังสือถึงส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร	1	เพื่อบังคับคดี	

โดยขอให้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของมูลนิธิ	 ลด	 ละ	 เลิก	 เต็มตาม 

ยอดหนี้	โดยธนาคารส่งเงินตามหมายอายัดมาที่ส�านักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร	1	แล้ว

	 	 	 	เมื่อวันที่	 2	 ตุลาคม	 2562	 ได้รับเช็คจากส�านักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร	 1	 จ�านวน	 98,389,154.00	 บาท	 และในวันท่ี	 16	

ธันวาคม	 2562	 จ�านวน	 52,919,800.00	 บาท	 และน�าส่งให้ฝ่ายบัญช ี

และการเงินการยาสูบแห่งประเทศไทยแล้ว

	 ส่วนคดีความที่การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 เป็นจ�าเลยถูกฟ้องเรียก 

ค่าเสียหายมีจ�านวน	3	คดี

1. ผิดสัญญาจ้างกฎหมายแรงงาน ทุนทรัพย์ 92,127,230.00 บาท

	 นายเอกพงษ์	ดิษฐบรรจง	ยื่นฟ้องโรงงานยาสูบฐานผิดสัญญาจ้างกฎหมายแรงงาน

พร้อมเรียกค่าเสียหาย	 ศาลมีค�าพิพากษา	 เม่ือวันท่ี	 29	 ตุลาคม	 2553	 ยกฟ้อง 

นายเอกพงษ์	ดิษฐบรรจง	และนายเอกพงษ์	ดิษฐบรรจง	ยื่นฎีกา	ศาลฎีกามีค�าพิพากษา

ในวันที่	16	พฤษภาคม	2560	โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

 	 	ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการบังคับคดีของส�านักงานอัยการสูงสุด	 (คดีหมายเลข

ด�าที่	2082/50	และคดีหมายเลขแดงที่	6944/2553	)

 	 	จัดท�าหนังสือที่	 รยส.	 000201/899	 ลงวันที่	 16	 มีนาคม	 2561	 หารือ 

การบังคับคดีต่อส�านักงานอัยการสูงสุด
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 	 	ส�านักงานอัยการสูงสุด	มีหนังสือที่	อส	0005/5489	ลงวันที่	17	พฤษภาคม	

2561	 แจ้งตอบข้อหารือว่ากรณีการบังคับคดีอยู่ในความดูแลของส�านักงาน

การบังคับคดี	 ส�านักงานอัยการสูงสุดจึงได้ส่งเรื่องให้ส�านักงานการบังคับคด ี

ด�าเนินการต่อไป

 	 	ส�านักงานอัยการบังคับคดี	มีหนังสือที่	อส	0019/455	ลงวันที่	16	กรกฎาคม	

2561	แจ้งให้	ยสท.	ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ	และน�าส่งเอกสารตามทีพ่นกังานอยัการ

ร้องขอ

 	 	ยสท.ด�าเนินการยื่นหนังสือที่	 ยสท.	 00201/3825	 ลงวันท่ี	 23	 กรกฎาคม	 

2561	ต่อส�านักการโยธาขอคัดใบอนุญาตก่อสร้าง	บริษัท	ไอทูบี	จ�ากัด	และ

บริษัท	 มานูก้า	 จ�ากัด	 ซึ่งส�านักการโยธา	 มีหนังสือท่ี	 กท	 0907/ว.2695	 

ลงวันที่	27	สิงหาคม	2561	แจ้งผลการตรวจสอบว่าไม่พบใบอนุญาตก่อสร้าง

ของอาคารดังกล่าว

 	 	ยสท.ยื่นหนังสือท่ี	 ยสท.	 000201/4858	 ลงวันที่	 24	 กันยายน	 2561	 

ต่อส�านักงานเขตดินแดง	ขอคัดใบอนุญาตก่อสร้าง	บริษัท	ไอทูบี	จ�ากัด

 	 	ยสท.ยื่นหนังสือท่ี	 ยสท.	 000201/4854	 ลงวันที่	 20	 กันยายน	 2561	 

ต่อส�านักงานเขตบางกะปิ	ขอคัดใบอนุญาตก่อสร้าง	บริษัท	มานูก้า	จ�ากัด

 	 	ส�านักงานเขตดินแดง	 มีหนังสือที่	 กท	 7603/7114	 ลงวันที่	 26	 ตุลาคม	 

2561	 แจ้งผลการตรวจสอบว่าไม่พบใบอนุญาตของบริษัท	 ไอทูบี	 จ�ากัด	 

ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานอัยการ	ส�านักงานการบังคับคดีทราบแล้ว
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2. ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ 124,628,825.00 บาท

	 ห้างสหสามิตยื่นฟ้องโรงงานยาสูบต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้	 เป็นคดีหมายเลขด�า 

ที่	 พ.2069/2558	 ฐานผิดสัญญา/เรียกค่าเสียหาย	 พร้อมให้ศาลมีค�าส่ังคุ้มครอง 

ชั่วคราวก่อนพิพากษาให้โรงงานยาสูบวางเงินสองแสนบาทถ้วน	 ต่อการขายบุหรี ่

ในแต่ละครั้งให้กับบริษัท	 บ๊ิกซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ต่อมาปรากฏว่า 

ศาลช้ันต้นมีค�าพิพากษายกฟ้องห้างสหสามิต	 และมีค�าส่ังให้ยกเลิกค�าส่ังคุ้มครอง 

ชั่วคราวก่อนพิพากษา	(ยกเลิกการวางเงินสองแสนบาทถ้วน	ต่อการขายบุหรี่แต่ละครั้ง

ให้กับบริษัท	 บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน))	 ต่อมาห้างสหสามิตอุทธรณ ์

ค�าพิพากษาและยื่นค�าร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา	 พนักงานอัยการ 

ได้แก้อทุธรณ์ค�าพพิากษาและยืน่คดัค้านค�าร้องขอความคุม้ครองช่ัวคราวก่อนพพิากษา

ของห้างสหสามิตเรียบร้อยแล้ว	 ศาลมีค�าสั่งตามวิธีการชั่วคราว	 คือ	 ให้โรงงานยาสูบ 

งดการจ�าหน่ายบุหรี่แก่บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	พนักงานอัยการ

ได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลยกเลิกค�าสั่งที่ห้ามโรงงานยาสูบขายบุหรี่แก่	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์	

เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ศาลอุทธรณ์นัดฟังค�าสั่งและหรือค�าพิพากษาในวันที่	 29	

พฤศจิกายน	 2560	 ศาลอุทธรณ์เลื่อนนัดฟังค�าสั่งเป็นวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2561	 

ศาลอุทธรณ์เลื่อนนัดฟังค�าสั่งเป็นวันที่	25	พฤษภาคม	2561	ต่อมา	ยสท.	ได้ยื่นค�าร้อง

ขอสวมสิทธิเข้าเป็นคู่ความแทน	 และศาลได้ไต่สวนค�าร้องดังกล่าวเสร็จแล้ว	 และ 

มีค�าสั่งให้ส่งค�าร้องขอสวมสิทธิดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป	 จึงไม่อาจ 

อ่านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้	 ต้องรอให้ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าร้องขอ 

สวมสิทธิก่อน	 ต่อมาเมื่อวันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2562	 ศาลอุทธรณ์มีค�าส่ังอนุญาตให้	 

ยสท.สวมสิทธิเรียบร้อยแล้ว	 พร้อมมีค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง 

ห้างสหสามิต	 คดีอยู่ระหว่างห้างสหสามิตฎีกาค�าพิพากษา	 โดยห้างสหสามิตขอขยาย

ระยะเวลาฎีกาถึงวันที่	18	กรกฎาคม	2562

 	 	เมื่อวันที่	 18	 กรกฎาคม	 2562	 โจทก์ยื่นฎีกาต่อศาลกรุงเทพใต้แล้ว	 

อยู่ระหว่างส่งหมายให้	ยสท.	แก้ฎีกา

 	 	ยสท.ได้รับหมาย	(ปิดหมาย)	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2562	
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 	 	ยสท.มีหนังสือท่ี	 ยสท.	 000202/3783	 ลงวันที่	 26	 สิงหาคม	 2562	 

ขอความอนุเคราะห์ให้อธิบดีอัยการส�านักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้	 จัดหา

พนักงานอัยการแก้ฎีกาค�าพิพากษา

 	 	เมื่อวันที่	 12	 กันยายน	 2562	 ได้สอบถามนิติกรเจ้าของคดีได้รับแจ้งว่า 

ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาแก้ฎีกาซ่ึงศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาแก้ฎีกา 

ของจ�าเลยถึงวันที่	16	ตุลาคม	2562

3.  ผิดสัญญาจ้างท�าของ เรียกให้ช�าระเงิน เรียกค่าเสียหาย  

ทุนทรัพย์ 28,611,071.51 บาท

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ท�าสัญญาซ้ือขายและติดตั้ง	 ทดสอบระบบ

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติบหุรีด้่านกระบวนการผลติยาเส้นพอง	(สญัญา	M-01/2)	

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	 ณ	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 กับบริษัท	 สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 สัญญาล�าดับที่	 1/2559	 

ลงวันที่	 25	 มกราคม	 2559	 โดยสัญญาก�าหนดให้ผู ้ขายส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ	 

ภายใน	660	วัน	นับจากวันลงนามสัญญา	 (ครบก�าหนดวันที่	 15	พฤศจิกายน	2560)	

แบ่งเป็นจ�านวน	4	งวด

	 บริษัท	สหการวิศวกร	จ�ากัด	ได้ส่งมอบงานงวดที่	1	-	4	ทั้งหมดตามสัญญา	และ	 

ยสท.	 ได้จ่ายเงินให้แก่บริษัท	 สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 ครบถ้วนตามสัญญา	 ซึ่งบริษัท	 

สหการวศิวกร	จ�ากดั	ได้พ้นภาระผกูพนัตามสญัญา	และ	ยสท.	ได้คนืหลกัประกนัสญัญา

ให้แก่บริษัท	สหการวิศวกร	จ�ากัด	เรียบร้อยแล้ว

 	 	ส�าหรับงานงวดที่	4	นั้น	บริษัท	สหการวิศวกร	จ�ากัด	ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ	

ในวันที่	 22	 มิถุนายน	 2561	 ซ่ึงงานงวดท่ี	 4	 ได้มีการขยายระยะเวลา 

ตามสัญญาออกไป	จ�านวน	3	ครั้ง	 เป็นระยะเวลา	153	วัน	 (ตั้งแต่วันที่	16	

พฤศจิกายน	 2560	 ถึงวันท่ี	 17	 เมษายน	 2561)	 และ	 ยสท.	 จ่ายเงิน 

โดยงดค่าปรับให้แก่บริษัท	 สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 จ�านวน	 66	 วัน	 (ตั้งแต่ 

วันที่ 	 18	 เมษายน	 2561	 ถึงวันที่ 	 22	 มิถุนายน	 2561)	 ท�าสัญญา 
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แล้วเสร็จเกินจากก�าหนดเวลาตามสัญญาเดิม	 (ครบก�าหนดวันที่	 15	

พฤศจิกายน	 2560)	 จ�านวน	 219	 วัน	 (ต้ังแต่วันที่	 16	 พฤศจิกายน	 

2560	 ถึงวันที่	 22	 มิถุนายน	 2561)	 เนื่องจากสัญญาก�าหนดให้บริษัท	 

สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 ต้องทดสอบระบบโดยรวมทั้งหมดร่วมกับสัญญา 

ซื้อขายและติดตั้ง	 ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ 

ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น	 (สัญญา	 M-01/1)	 โดยมีบริษัท	 อัพเดท	 

ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 เป็นผู้ขาย	 ตามสัญญาล�าดับที่	 79/2559,	 สัญญา 

ซื้อขาย	 และติดตั้ง	 ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้าน

กระบวนการมวน	 (สัญญา	M-02/1)	 โดยมีบริษัท	 อัพเดท	 ดีเวลลอปเม้นท	์

จ�ากัด	เป็นผู้ขาย	ตามสัญญาล�าดับที่	99/2559	และสัญญาซื้อขายและติดตั้ง	

ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีด้านกระบวนการบรรจ	ุ

(สัญญา	M-02/2)	โดยมี	บริษัท	SASIB	S.p.A.	(ซาซิบ	เอส.พี.เอ.)	เป็นผู้ขาย	

ตามสัญญาล�าดับท่ี	 129/2559	 ต่อไป	 เม่ือสัญญา	M-01/1	 ได้มีการขยาย 

ระยะเวลาตามสญัญาออกไป	จ�านวน	3	ครัง้	ท�าให้สัญญา	M-01/2	ไม่สามารถ

ทดสอบระบบร่วมได้	 จึงต้องขยายระยะเวลาและจ่ายเงินโดยงดค่าปรับ 

ไปด้วย	 รวมจ�านวน	 219	 วัน	 (ต้ังแต่วันที่ 	 16	 พฤศจิกายน	 2560	 

ถึงวันที่	 22	 มิถุนายน	 2561)	 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น	 บริษัท	 

สหการวศิวกร	จ�ากัด	เหน็ว่า	ท�าให้เสยีเวลาในการรอทดสอบระบบท้ังทีพ่ร้อม

ส่งงานงวดที	่4	แล้ว	ซึง่ส่งผลให้ได้รบัเงนิจาก	ยสท.	ล่าช้า	และมคีวามเสียหาย

จากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการขยายระยะเวลาของสัญญา	 อาทิ	 ดอกเบี้ย 

เงินกู ้ธนาคาร	 ค ่าใช ้จ ่ายบุคลากรของบริษัท	 สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 

ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันธนาคารการปฏิบัติงานตามสัญญา	 เป็นต้น	 

คิดเป็นค่าเสียหาย	จ�านวน	17,518,843.23	บาท

	 	 	นอกจากนี้	 บริษัท	 สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 เห็นว่า	 ในงานงวดที่	 4	 ยสท.	 ให้ 

ท�างานเพิ่มเติม	 ซึ่งมิใช่งานที่อยู่ในขอบเขตงานสัญญา	M-01/2	 จึงคิดเป็น 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	จ�านวน	9,251,750.00	บาท
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 	 	บริษัท	สหการวิศวกร	จ�ากัด	ได้มีหนังสือทวงถามให้	ยสท.	ช�าระค่าเสียหาย

ดังกล่าวข้างต้น	 แต่	 ยสท.	 เห็นว่า	 ยสท.	 ได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว 

จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด	ๆ

 	 	เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	 2562	 บริษัท	 สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 เป็นโจทก์ฟ้อง 

กระทรวงการคลัง	จ�าเลยที่	1	การยาสูบแห่งประเทศไทย	จ�าเลยที่	2	เป็นคดี

หมายเลขด�าที่	พ.4156/2562	ต่อศาลแพ่ง	โดยบริษัท	สหการวิศวกร	จ�ากัด	

คิดค่าความเสียหายรวมเป็นเงิน	 26,770,593.23	 บาท	พร้อมดอกเบี้ยของ 

ต้นเงิน	ตั้งแต่วันที่	28	สิงหาคม	2561	จนถึงวันฟ้อง	เป็นเงิน	1,840,478.28	

บาท	 รวมเป ็นค ่า เสียหายจนถึงวันฟ ้อง	 คิด เป ็นทุนทรัพย ์ ท้ั งสิ้น	 

28,611,071.51	บาท	

 	 	ยสท.	 มีหนังสือที่	 ยสท.000202/4040	 ลงวันที่	 13	 กันยายน	 2562	 

ถึงอธิบดีอัยการ	 ส�านักงานคดีแพ่ง	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 ขอให้เป็น

ทนายความแก้ต่างในคดีให้กับ	ยสท.

232  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand



 	 	นิติกรได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการว่าจะด�าเนินการยื่นค�าให้การแก้คด ี

ให้กับ	ยสท.	ในวันที่	14	พฤศจิกายน	2562

 	 	ศาลแพ่งนัดพร้อมเพื่อก�าหนดประเด็นน�าสืบ	ในวันที่	15	พฤศจิกายน	2562

 	 	ศาลเลื่อนนัดชี้สองสถานในวันที่	30	มกราคม	2563	เวลา	13.30	น.

 4.33 การอนุมัติงบการเงิน

	 	 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 

เมื่อวันที่	29	มกราคม	2563
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การยาสูบแห่งประเทศไทย
กิจกรรม
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ชื่อรัฐวิสาหกิจ	 การยาสูบแห่งประเทศไทย

Name	 Tobacco	Authority	of	Thailand

ชื่อย่อ	 ยสท.

Initial	 TOAT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 เป็นรัฐวิสาหกิจ	 มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ในสังกัดกระทรวงการคลัง	 ประเภทหารายได้	 จัดอยู ่ในสาขาอุตสาหกรรมและ 
พาณชิยกรรม	ประกอบธรุกจิการผลติและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์บหุรีส่�าเรจ็รปู	 โดยได้รบั 
สิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต	 โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือ	 การตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคยาสูบรูปแบบต่างๆ	 ของผู้บริโภคในประเทศ	 และมุ่งขยาย 
สู่ธุรกิจอื่น	 เช่น	 การส่งออกและการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ 
ให้องค์กร

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	 sector.	 TOAT	 is	 the	 sole	 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	Original	Equipment	
Manufacturer	(OEM)		for	oversea	partners	to	gain	more	revenue.

ข้อมูลทั่วไปของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย

TOAT Information
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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	0-2229-1000

ฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร
Administration	and	Corporate	Communication	Department
โทรศัพท์/Tel.	:	0-2229-1000	ต่อ	2243	 โทรสาร/Fax	:	0-2255-4220

ส�านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย
Office	of	Illicit	Cigarette	Prevention
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

ฝ่ายตลาด (การบริหารช่องทางและการตลาดต่างประเทศ)
Marketing	Department	(Domestic	Channel	&	International	Market)
โทรศัพท์/Tel.	:	Domestic	Channel	(66)	2-229-1604
International	Marketing	(66)	2-229-1621,	(66)	2-229-1000	Ext.	2229
E-mail	:	network_channel@thaitobacco.or.th
export_ttm@thaitobacco.or.th

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
Head Office



Phra Nakhon Si Ayutthaya

Head O�ce

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

ที่ตั้งส�ำนักงำน ส่วนภูมิภำค 
Regional Offices
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Phra Nakhon Si Ayutthaya

Head O�ce

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

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยำ
999	หมู่	4	ต�าบลอุทัย	อ�าเภออุทัย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		13210	
Tobacco	Authority	of	Thailand,	 
Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	
999	Moo	4,	Uthai	Sub-District,	Uthai	District,	 
Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	Province	13210
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	นางประภาพรรณ	 ประพันธ์พจน์

	นางสาวสุภาพ	 บุญยะลีพรรณ

	นายสุรศักดิ์	 สุนาคราช

	นายสุคิด	 สุดดี

	นางสาวชุติมา	 หุยนันท์

	นางอุมาภรณ์	 ไชยรัตน์

	นายกิตติ	 เอี่ยมละออ

	นายสันติ	 คงสุวรรณ

	นางสาวกรองทิพย์	 สมใจ

	นางสาววัชรี	 ทาปัน	

	นางปรีเปรม	 กีรติยุทธไพศาล

	นายปริเชต	 แดงทิพย์

	นางสาวภัคจิรา	 เต็มดวง

	นายค�ารณ	 อ�านาจ

	นางสุธาทิพย์	 ปาวะภินันท์

	นางสาวปาริชาต	 สินทับ

	นางสาวปิยภรณ์	 สร้อยสุด

	นางสาววรารัตน์	 ศิริไพรวัน

คณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือ
รำยงำนประจ�ำปี 2562
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https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/03/0027867.html
https://www.thaitobacco.or.th/
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