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Summary of Financial Status and Performance for Fiscal Year 2018 - 2020

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 - 2563

Financial Ratios and Increase (Decrease) as of 30 September 2020

อัตราส่วนและอัตราเพ่ิม (ลด) ทางการเงิน 
ณ 30 กันยายน 2563

ฐานะการเงิน
Financial Status (as of 30 September) 

2563
(2020) 

2562
(2019)

2561
(2018)

สินทรัพย์ Total Assets  27,758.02  27,609.59  27,616.53

สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets  15,883.23  15,215.82  14,613.34 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
Property, plant and 
equipment – Net

 11,461.45  12,018.90  12,311.21 

สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ 
Assets on Operation

 81.04  97.08  412.81 

สินทรัพย์อื่น Other Assets  332.30  277.79  279.17 

หนี้สินและส่วนของทุน 
Liabilities and Equity

 27,758.02  27,609.59  27,616.53 

หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities   855.00  897.37  993.42 

หนี้สินอื่น Other Liabilities   9,191.17   9,156.69  5,862.23 

ส่วนของทุน Equity   17,711.85   17,555.53  20,760.88 

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

รายได้ Revenue   45,901.72  50,838.89  51,565.67 

รายจ่าย Expenses   45,351.47   50,325.54  50,633.72 

ก�าไรสุทธิ Net Profit   550.25   513.35  843.25 

เงินน�าส่งรัฐ 
Government Remittance

  42,315.23   48,479.84  49,762.00 

รายจ่ายลงทุน Investment   105.51   427.53  2,727.02 

ก�าไรสุทธิรับอนุมัติจัดสรรเป็น :- Authorized Net Profit Appropriation :-

เงินโบนัส (ล้านบาท) Bonus   106.67  110.98  786.34 

จ�านวนพนักงาน (คน) 
Number of Employees

  2,657   2,776  2,979 

อัตราส่วนและอัตราเพิ่ม (ลด) ทางการเงิน
Financial Ratios and Increase (Decrease)

2563

(2020)

2562

(2019)

2561

(2018)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

Current Ratio (Times)

18.58 16.96 14.71

อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ (เท่า)

Current Debt to Assets Ratio (Times)

0.03 0.03 0.04

อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อส่วนของทุน (เท่า)

Current Debt to Equity Ratio (Times)

0.05 0.05 0.05

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

Return on Assets (%)

1.99 1.86 3.04

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

Return on Fixed Assets (%)

4.69 4.22 8.38

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อส่วนของทุน (ร้อยละ)

Return on Equity (%)

3.12 2.68 4.07

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อรายได้ (ร้อยละ)

Net Profit Margin on Total Revenues (%)

1.20 1.01 1.64

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)

Net Profit Margin on Sales (%)

1.21 1.02 1.65

อัตราร้อยละของรายจ่ายต่อรายได้

Rate of Expenditure to Income (%)

98.80 98.99 98.19

รายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในแต่ละปี (ร้อยละ)

Revenues Increase (Decrease) (%)

(9.71) (1.41) (24.36)

รายจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในแต่ละปี (ร้อยละ)

Expenses Increase (Decrease) (%)

(9.88) (0.61) (13.93)

ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในแต่ละปี (ร้อยละ)

Net Profit Increase (Decrease) (%)

7.19 (39.12) (90.97)

สรุปข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน
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สินทรัพย์ Total Assets รายจ่าย Expenses

รายได้ Revenue ก�าไรสุทธิ Net Profit

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Thailand Tobacco Monopoly

2563
(2020)

2562
(2019)

2561
(2018)

2560
(2017)

2559
(2016)

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

27,758.02
27,609.59 27,616.53

27,797.23

24,044.17

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

 45,901.72 

50,838.89 51,565.67

68,175.79
65,237.80

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Thailand Tobacco Monopoly

2563
(2020)

2562
(2019)

2561
(2018)

2560
(2017)

2559
(2016)

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

 550.25 
513.35

843.25

9,343.33

8,861.12

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Thailand Tobacco Monopoly

2563
(2020)

2562
(2019)

2561
(2018)

2560
(2017)

2559
(2016)

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

 45,351.47 

50,325.54 50,633.72

58,831.67
56,375.31

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Thailand Tobacco Monopoly

2563
(2020)

2562
(2019)

2561
(2018)

2560
(2017)

2559
(2016)
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เงินโบนัส Bonus เงินน�าส่งรัฐ Government Remittance
หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

 106.67 110.98

786.34

674.45
687.16

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Thailand Tobacco Monopoly

2563
(2020)

2562
(2019)

2561
(2018)

2560
(2017)

2559
(2016)

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

 42,315.23 

48,478.78 49,762.00

62,576.72

60,719.86

การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Thailand Tobacco Monopoly

2563
(2020)

2562
(2019)

2561
(2018)

2560
(2017)

2559
(2016)
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สารจากประธานกรรมการ

 การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 ในปี 2563 เป็นวกิฤตการณ์

ที่ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและผู้คนทั่วโลก ย่ิงกว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เคย

เกิดขึ้นในอดีต เนื่องจากมนุษย์ยังไม่สามารถคิดค้นยารักษา หรือสร้างวัคซีนเพื่อป้องกันชีวิต

จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่น้ีได้ โควิด-19 จึงท�าให้เศรษฐกิจท่ัวโลกถดถอย เพราะผู้คนต้อง 

เก็บตัวอยู่ในท่ีพัก ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศของตนได้ การจับจ่ายใช้สอยเพื่อ 

ความสะดวกสบาย ความสนุกสนานตามปกติลดลง เมื่อการระบาดผ่านมาเกือบหน่ึงปี  

จึงส่งผลให้หลายบริษัทท่ีไม่มีพื้นฐานการเงินท่ีแข็งแกร่ง และไม่มีการบริหารจัดการท่ีดีพอ  

ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

 ปี 2563 จึงเป็นปีที่ยากล�าบากและท้าทายส�าหรับการยาสูบแห่งประเทศไทย ต่อเนื่อง

มาจากผลกระทบของการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเมื่อปี 2560 แต่เมื่อเปรียบเทียบ 

ผลการด�าเนนิงานระหว่างปี 2563 กบัปี 2562 แม้ ยสท. มรีายได้จากการจ�าหน่ายบหุรีล่ดลง 

แต่มีก�าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 513 ล้านบาท เป็น 593 ล้านบาท และหากไม่รวม 

ภาระผูกพันในเรื่องค่าก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติจ�านวน 260 ล้านบาท ยสท. ก็จะมี 

ก�าไรสุทธ ิ853 ล้านบาท ส่วนหนึง่เนือ่งจากมาตรการปรบัลดและการควบคมุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ผลด ีดุลเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

อยู่ที่ 8,515 ล้านบาท

 ในปี 2564 มกีารคาดว่าจะเริม่เหน็สญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ จากการผ่อนคลาย

มาตรการป้องกันโรคระบาดและความส�าเร็จในการคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ 

คาดกันว่าประมาณกลางปี 2564 จะผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะท�าให้มนุษย์เริ่ม 

กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
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 การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรผู ้เพาะปลูกยาสูบได้รับผลกระทบ 

เช่นเดียวกันกับทุกภาคส่วน และเป็นผลกระทบที่ต่อเน่ืองจากการท่ี ยสท. ยังคงลดปริมาณ 

การรับซ้ือใบยาสูบ เป็นเหตุให้เกษตรกรฯ ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการปลูกพืชชนิดอื่น

ทดแทนการปลูกยาสูบ คณะกรรมการ ยสท. เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรฯ  

ในฤดูการผลิต 2562/2563 เป็นกรณีพิเศษอีกครั้งนั้น มีความเหมาะสมท้ังเหตุผลและ 

ความสัมพันธ์ต่อกันที่มีมายาวนาน จึงให้ ยสท. ร่วมมือกับกรมสรรพสามิตในด้านข้อมูล 

จ�านวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ลงทะเบียนกับ ยสท. เพื่อให้เกษตรกรฯ 

และผู้บ่มอิสระได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้อีกครั้งเป็นกรณีพิเศษ

 คณะกรรมการ ยสท. ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการและแนวทางการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ โดยก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของ ยสท. ผ่านคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดย่อยด้านต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการก�ากับ

ด้านยทุธศาสตร์และบริหารความเสีย่ง คณะอนกุรรมการด้านการก�ากบัดแูลทีด่ ีการน�าองค์กร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เป็นต้น แล้วมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ 

ยสท. ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่าง ๆ 

ของ ยสท. เพื่อน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเสมอมา

 ในนามคณะกรรมการ ยสท. ขอขอบคณุทกุภาคส่วน ได้แก่ คณะผูบ้รหิารและพนกังาน 

ลูกค้า พันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ และ 

ชุมชน ที่เป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านผลก�าไร สังคมและสิ่งแวดล้อม  

และร่วมส่งเสริมให้ ยสท. เป็นองค์กรที่ยังคงมีบทบาทส�าคัญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากใบยาและพืชอื่นให้กับประเทศต่อไป

  

 นายระเฑียร ศรีมงคล

 ประธานกรรมการ

 An outbreak of a novel coronavirus, COVID-19, in 2020 was a devastating 

crisis affected all Thais’living condition and people all around the world than  

ever before. At the world first introduced “COVID-19” and no cure or vaccine 

developed to protect lives from the new virus COVID-19 causing global  

economic downturn. People did not travel and spend as usual. This situation  

could be seen that many companies without strong financial status and good 

enough management were unable to continue their businesses.

 In 2020 was therefore a tough and challenging year of TOAT starting from 

Excise Act, B.E. 2560 on tax restructure in 2017. Comparing with the business  

operation between 2019 and 2020, TOAT had revenues from the decrease  

in cigarette sales but the net profit increased from 513 million baht to  

593 million baht. If the construction expenses on Benjakitti Park in amount  

of 260 million baht was not included, the net profit could increase to  

853 million baht. This had arisen from excellent both short and long-term  

expenditure control policy with cash balance and cash at bank dated on 30  

September 2020 stood at 8,515 million baht.

 In 2021, there will be a good sign of economic recovery, an ease from 

preventive measurement and successful invention of COVID-19 Vaccine making 

people go back to their normal life.  

 Tobacco farmers were affected by the COVID-19 outbreak as well as  

other sectors. They also had been affected by TOAT’s continuous reduction in 

tobacco leaf quota. Then they had less time to prepare and grow other crops as 

Message from the Chairman
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a replacement for the tobacco plant. With suitable above reasons, the Board 

of directors agreed to assist farmers during the 2019/2020 growing season. 

Hence, TOAT was cooperate with Excise Department to provide the  

information on numbers of tobacco leaf farmers and independent  

incubators registered with TOAT to enable all farmers and independent  

incubators receive a grant with specified criteria.

 The Board of Director had performed its duties in accordance with the 

principles and guidelines for good governance policy of state enterprise by  

overseeing the operations through various board and sub-committees such  

as Audit Committee, Subcommittee on Strategic and Risk Management,  

Subcommittee on Corporate Governance leading the organizations, stakeholders, 

and customers etc. These would be reported to the Board of Director monthly 

and quarterly basis while providing suggestions to the management team and 

various departments of TOAT to improve operational efficiently.

 On behalf of Board of Director, I would like to thank all related sectors 

including management team and staff, customers, partners, government  

agencies, regulators, tobacco farmers and communities which form the foundation 

of sustainable development in terms of profit, society and environment and  

to support TOAT as an organization that continues to play a significant role in 

production and development of tobacco and other plant products to the  

country afterward. 

 Rathian  Srimongkol

 Chairman
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สารจากผู้ว่าการ

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีหน้าท่ีหลักในการหารายได้น�าส่งรัฐ ท้ังใน 

รปูแบบของภาษแีละก�าไรจากการด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์บหุร่ีส�าเรจ็รูป

มายาวนาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ียังไม่สามารถเลิกบริโภค

ผลติภัณฑ์ยาสบู อย่างไรกดี็ ยสท. ยงัคงมุง่ขยายสู่ธรุกจิอ่ืน เพือ่ปรับตวัตัง้รับต่อแนวโน้ม 

การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ลดลงทั่วโลก แต่ยังสามารถท�าหน้าที่หารายได้น�าส่งรัฐ

 ปัจจุบัน ยสท. ก�าลังเผชิญกับปัญหาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่งผล 

กระทบรนุแรงต่อความอยูร่อดขององค์กรอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้และไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน 

นับเป็นบททดสอบที่ท้าทายจากการประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทบุหรี่ 

ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ราคาบุหรี่สูงขึ้น  

ยอดจ�าหน่ายและก�าไรลดลง ท�าให้บหุรีต่่างประเทศและบหุรีผ่ดิกฎหมายเข้ามามีบทบาท

กบัผูบ้รโิภคมากขึน้ นอกจากผลกระทบต่อองค์กรและความสามารถในการน�าส่งรายได้

ให้กับรัฐแล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภค คู่ค้า และโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ยาสูบอีกกว่า 20,000 ครัวเรือน ที่ต้องเผชิญวิกฤตในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและ

พนักงาน ยสท. มิได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาและฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ โดยใช้

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเรียกว่า Create Successful 5 P ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามี

ประสิทธิภาพจากนักธุรกิจทั่วโลก นับตั้งแต่ Product ที่ตอบโจทย์ความพึงพอใจของ 

ผู้บริโภคท้ังรูปลักษณ์ กล่ินและรสชาติของผลิตภัณฑ์ยาสูบ Price ต้องเป็นราคาท่ี 

เหมาะสมบนหลักพื้นฐานของการตลาด คือ องค์กรต้องไม่ขาดทุน Place มีช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายท่ีกว้างขวางไม่แพ้บุหรี่น�าเข้าจากต่างประเทศ Promotion มีวิธีการ 

ส่งเสริมการตลาดและการขายที่น่าสนใจ ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ People สร้างความรู้ทักษะที่จ�าเป็น โดยพัฒนาทักษะเดิม 

ที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น (Up Skill) และเพิ่มทักษะใหม่ให้แก่บุคลากร (Reskill)  

เช่น ความรู้ด้านเทคนิคการขายและรูปแบบการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์ ศึกษา  

คาดการณ์กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่าง

ตรงจุด 

 ส�าหรับการบริหารงานในภาพรวม ผมใช้ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักการบริหาร

แนวใหม่ในการใช้อ�านาจ เพือ่ให้การบรหิารจดัการทรพัยากรขององค์กรน�ามาซึง่ผลลพัธ์

ที่ดีที่สุด คือ ความเป็นธรรม สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กว่า 6 เดือนที่มา

รบัหน้าทีเ่ป็นผูว่้าการการยาสบูแห่งประเทศไทย ผมพบว่าพนกังานมคีวามผกูพนัและ

รักองค์กรแห่งนี้มากจนสามารถฝ่าวิกฤตมาได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถือเป็นจุดแข็งนี้

ขององค์กร และผมจะใช้จุดแข็งน้ีช่วยน�าพาองค์กรให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ฝ่ายบริหารได้

พยายามอย่างเต็มที่ในการบูรณาการกับหลายหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนในการแก้ไข

ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับ ยสท. ขอให้ทุกท่านวางใจได้ว่าในเชิงนโยบายนั้น ฝ่ายบริหาร

ได้ท�างานกนัอย่างเตม็ก�าลงั ทัง้ยบัยัง้ป้องกนัภยัคกุคามทีอ่าจจะเกดิขึน้ และแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจร้ายแรงกว่านี้ และด้วยจุดแข็งความมี 

คอนเนก็ชนัมากมาย ผมจะใช้จดุแขง็นีม้าผลกัดนัในหลาย ๆ  เรือ่งทีจ่ะส่งผลดต่ีอองค์กร

ของเรา และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 

 พนักงาน ยสท. ทุกคน ผมอยากบอกว่าท่านเป็นก�าลังส�าคัญที่จะน�าพาองค์กร

ให้อยู่รอดและเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดได้จนถึงวันที่ ยสท. กลับมายิ่งใหญ่อีกคร้ัง  

ในขณะทีฝ่่ายบรหิารก�าลงัพยายามขบัเคลือ่นและฟันฝ่าอปุสรรคต่าง ๆ  นัน้ ผมอยากให้

พนักงานช่วยกันดูแลรักษาบ้านของเราให้เข้มแข็ง และพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับโอกาส

ใหม่ ๆ ที่จะมาถึง และในปี 2563 เราได้ประจักษ์แล้วว่า จากความร่วมมือร่วมใจของ

ฝ่ายบริหารและพนกังานทกุคน ท�าให้ ยสท. มีค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2562 ถงึ 205 ล้านบาท  

และแม้ว่ายอดจ�าหน่ายจะต�่ากว่าปีที่แล้ว แต่ ยสท. กลับมีก�าไรเพิ่มมากขึ้น วันนี้เราได้

เหน็ผลของความทุม่เทนัน้แล้ว ซึง่จะเป็นจดุเริม่ต้นในการร่วมแรงร่วมใจกนัลดค่าใช้จ่าย

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปีงบประมาณ 2564 ผมคาดหวังว่าพนักงาน ยสท. ทุกคน

จะสนับสนุนนโยบายนี้ และมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่าย เพื่อธ�ารงรักษาองค์กร 

แห่งนี้ไว้ ให้สามารถด�าเนินการตามภารกิจที่รัฐมอบหมาย คือการหารายได้น�าส่งรัฐ  

หากสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้ส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้องค์กร 

มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 

 (นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)

 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
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 Tobacco Authority of Thailand (TOAT) is a state enterprise under 

Ministry of Finance that plays an important role in Nation development  

with major responsibility in contributing revenue to the country in forms of 

taxes and profit from business of producing and selling finished cigarette 

products for a long time. TOAT has tried to satisfy special needs for  

those who still smoke cigarette. However, TOAT continues to expand  

other businesses to adjust with declining of cigarette consumption trend 

around the world and remains to perform its duty by contributing revenue 

to the state.

 Presently, TOAT is facing with problems both internal and external 

which severely affect to company existence unavoidably and never  

happens before. This is a challenging test from the announcement of  

Excise Department on tax rate on cigarette category, according to Excise  

Act, B.E. 2560 (2017) with increasing of cigarette product. Sales and profit 

decreased causing foreign and illegal cigarettes to play a greater role in 

consumers. In addition, the impact on the business operation and ability to 

make deliver income to the state, it also affected stakeholders such as 

consumers, partners, and especially over 20,000 families of tobacco leaf 

farmers are severely affected from this crisis.

Message from the Governor  Nevertheless, TOAT executives and staffs do not refrain from  

action and possibly use marketing strategy “Create Successful 5 P” which  

is recognized as effective by businessmen around the world ever since-

 Product that satisfies customers’ need through product from  

packaging, flavor, taste of tobacco products. 

 Price must be reasonable based on marketing principle “Without 

Getting Loss”. 

 Place has a wide distribution channel to fight with imported  

cigarettes. 

 Promotion has an attractive promotion on marketing and sales  

which abiding by the law. 

 People build the necessary knowledge and skill by developing  

existing skills to become stronger (Up skill) and add new skills (Reskill) to 

staffs such as new selling techniques and modern trade model, analysis, 

forecasting, competitors’ strategy and being able to analyze consumers’ 

behavior at the point. 

 For overall management, “Good Governance” is a new management 

principle in existing power. So, resource management brings outstanding 

results which are “Equality, Honest, Efficiency, and Effectiveness”. With  

over 6 months working as a TOAT governor, I found that staffs have much 

strong bond and organization affection to fight with obstacles and  

get through the crisis better than expected. This is counted as  

organization’s strength which leads a forward to organization. Management 

Team is trying their best to integrate with external agencies to solve the  

issues affected to TOAT. Please be assured in the policy and the  
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management is trying the best to prohibit the threat that may arise and  

has solution to alleviate more serious issues with strength and powerful 

connections. This will drive lots of good things benefit for our organization 

and for the nation. 

 All TOAT Staffs are an important courage to make organization  

survival and strong, able to stand until the day of great return of TOAT  

again. While management team is trying to move forward and overcome  

all obstacles, the staffs must keep our home strong, be ready to adapt  

ourselves and accept new upcoming opportunity. In 2020, obviously 205 

Million Baht of expenditure in 2019 has decreased from cooperation of 

management team and staff even if there were lower sales comparing  

with year 2019 but having higher profit in return. All is an outcome of  

devotion and a starting point to save all cost highest and effective in  

fiscal year 2021. Hoping that all staffs support this policy and contribute  

to reduce to maintain this organization to carry out the mission assigned  

by the state which is earning income to deliver to the state. If this mission 

succeeds, it will lead organization to be stable and sustainable. 

 

 (Panuphol  Rattanakanjanapatra)

 Governor

22  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   23



พ.ศ. 

2 4 9 2

รัฐบำลไทยซื้อกิจกำรยำสูบของเอกชน 
มำด�ำเนินกำรเองทั้งหมด ภำยใต้กำรควบคุม

ของกรมสรรพสำมิต ใช้ชื่อว่ำ  
“โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   

Thailand Tobacco Monopoly” 

พ.ศ. 

2 4 9 7โรงงำนยำสูบ 
เปลี่ยนสังกัดมำขึ้นกับ

กระทรวงกำรคลังโดยตรง 

รัฐบำลได้จัดตั้งโรงงำนยำสูบขึ้น  
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2482 
ด�ำเนินกิจกำรอุตสำหกรรม
ซิกำแรต ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมผูกขำด
ของรัฐ สำมำรถผลิตยำสูบป้อนสู่
ตลำดได้อย่ำงพอเพียง 

พ.ศ. 

2 4 8 2

พลตรี หลวงช�านาญยุทธศิลป์ 
ลงทุนซื้อที่ดินบริเวณคลองเตย 
เนื้อที่ประมำณ 641 ไร่ 
เพื่อสร้ำงเป็น
ศูนย์อ�านวยการโรงงานยาสูบ 

พ.ศ. 

2 4 9 3

พ.ศ. 

2 5 0 1

โรงงำนยำสูบ 
ย้ำยศูนย์อ�ำนวยกำร

มำอยู่ที่ตึกอ�ำนวยกำร
ซึ่งสร้ำงใหม่ มำจนถึงทุกวันนี้ 

และตั้งชื่อตึกนี้ว่ำ 
ตึกช�านาญยุทธศิลป์คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ย้ำย

โรงงำนยำสูบไปอยู่ในส่วนภูมิภำค และ
พัฒนำพื้นที่เดิมเป็นสวนสำธำรณะ 
โรงงำนยำสูบจึงได้ถวำยพื้นที่แด่ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ  
พระบรมรำชินีนำถ  จ�ำนวน 140 ไร่ 
เพื่อสร้างสวนน�้า “เบญจกิติ”

พ.ศ. 

2 5 3 4

โรงงำนยำสูบซื้อที่ดินสวนอุตสำหกรรมโรจนะ อยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จ�ำนวน 220 ไร่

พ.ศ. 

2 5 5 3

โรงงำนยำสูบ ถวำยพื้นที่เพิ่มจ�ำนวน 311 ไร่  เพื่อก่อสร้างสวนป่า 
“เบญจกิติ” โดยกำรสร้ำงสวนป่ำเบญจกิติ ด�ำเนินกำรไปพร้อมกับ

แผนกำรย้ำยไปยังโรงงำนผลิตยำสูบแห่งใหม่

มีนำคม 
พ.ศ.

 2 5 5 9
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำสูบ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. … 

ซึ่งมีสำระส�ำคัญคือให้ยกฐำนะ
โรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง

ขึ้นเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนชื่อเป็น
การยาสูบแห่งประเทศไทย หรือ ยสท.

พ.ศ. 

2 5 5 9

ที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
มีมติรับหลักกำร

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำสูบ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. …

พ.ศ. 

2 5 6 0

กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 

2 5 6 1
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

ให้ควำมเห็นชอบประกำศใช้เป็นกฎหมำย 
พร้อมเตรียมให้นำยกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้ำ ฯ 

เพื่อทรงลงพระปรมำภิไธย

เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำเผยแพร่ “พระรำชบัญญัติกำรยำสูบ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561” ให้โรงงำนยำสูบเป็นองค์กรนิติบุคคล
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกระทรวงกำรคลัง ใช้ชื่อว่ำ  
“การยาสูบแห่งประเทศไทย Tobacco Authority of Thailand”  
มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมำ

13 พฤษภำคม
พ.ศ.

2 5 6 1

กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตยำสูบแห่งใหม่ และกำรติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์กำรผลิตบุหรี่ใหม่ แล้วเสร็จสมบูรณ์

กรกฎำคม
พ.ศ. 

2 5 6 1

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย ท�ำพิธีเปิดผลิตบุหรี่ที่โรงงำนผลิตยำสูบแห่งใหม่  
ใช้ชื่อว่ำ “การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา”  
และพร้อมก้ำวสู่อนำคตแห่งควำมเป็นองค์กรดิจิทัล 4.0 ที่มั่นคง ยั่งยืน สืบไป 

27 สิงหำคม
พ.ศ.

2 5 6 1

C การเดินทางของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

HANGE
สู่ความ มั่นคง ยาวไกล
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ผลิตภัณฑ์ การยาสูบ
แห่งประเทศไทย
ป ีงบประมาณ 2563ขอ

ง

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ บุหรี่การยาสูบแห่งประเทศไทย

บุหรี่ราคามากกว่า 
60 บาท/ซอง

ภาษจีาก
ราคาขายปลกีแนะน�า

ร้อยละ 40

 Tuk Tuk 115

 กรองทิพย์ 90 95

 สำยฝน 90 95

 สำมิต 90 95

 กรุงทอง 90 95 

 KRONG THIP 7.1 (สีแดง) 90

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ บุหรี่การยาสูบแห่งประเทศไทย

ยาเส้น
มวนเอง

 e-แต๋น 12

 e-แต๋น 2 12

 Line 12 

หมำยเหตุ: * เร่ิมวำงจ�ำหน่ำย 17 เมษำยน 2563

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ บุหรี่การยาสูบแห่งประเทศไทย

บุหรี่ราคาประหยัด
ไม่เกิน 60 บาท/ซอง

ภาษจีากราคา
ขายปลีกแนะน�า

ร้อยละ 20

 SMS (สีแดง) 60

 SMS (สีเขียว) 60

 Goal (สีแดง) 60

 Goal (สีเขียว) 60

 LINE 7.1 (สีแดง) 60

 LINE 7.1 (สีเขียว) 60

 LINE (สีแดง) 60

 LINE (สีเขียว) 60

 Wonder S (สีแดง) 60

 Wonder S (สีเขียว) 60

 KNIGHT (Blue) 55

 KRONG THIP 7.1 S (สีแดง)* 60
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วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น�า
ธุรกิจยาสูบ

ในประเทศ

และมุ่งสู่
ธุรกิจอื่น

พันธกิจ

รักษาส่วนแบ่ง
ตลาดยาสูบไทย
ขยาย สู่

ตลาดต่างประเทศ

ด้วย ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
พร้อมพัฒนาธุรกิจ

เพื่อ
การเติบโต

อย่าง

ยั่งยืน
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ประเภทจัดหารายได้ จัดอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจ 

การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ส�าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี ่

ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบ 

ต่าง ๆ  ของผู้บริโภคในประเทศ และมุ่งขยายสู่ธุรกิจอื่น เชน่ การส่งออก และการรับจ้าง

คู่ค้าต่างประเทศในการผลิตและจ�าหน่ายยาเส้นมวนเอง ขายใบยา และธุรกิจส่ิงพิมพ์

จากก�าลังการผลิตที่เหลืออยู่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์กร

 

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์
   ช่วงชงิตลาด การจ�าหน่ายบุหรีใ่นประเทศ ด�าเนนิธรุกจิหลักขององค์กรคือ

การจ�าหน่ายบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ โดยมุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้น�า

ในตลาดยาสูบด้วยกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางการจ�าหน่ายด้วยกลยุทธ์

ด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

   ควบคุมค่าใช้จ่าย กระบวนการผลิตและโรงงานผลิต พัฒนาประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตและโรงงานผลิตยาสูบให ้ เป ็นไปตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงต้นทุน

   พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้องค์กร ลดความเสี่ยงขององค์กร

จากการมรีายได้หลกัแหล่งเดียวจากการขายบหุรีใ่นประเทศด้วยการพฒันา

ธรุกจิอ่ืนซึง่รวมถงึการส่งออกบหุรีแ่ละธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรม

ยาสูบหรือด้วยสินทรัพย์และความช�านาญขององค์กร

   บริหารสู่ความยั่งยืน การบริหารองค์กรและบุคลากร บริหารจัดการ 

การด�าเนนิงานองค์กรและบคุลากรให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน 

ทางธุรกิจ

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
 จากการก�าหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติสู ่การก�าหนดยุทธศาสตร์ภาพรวม

รัฐวิสาหกิจได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่มีการด�าเนินงาน 

ที่แตกต่างกันให้สามารถเป็นกลไกที่ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และบรรลุสู ่การเป็น

ประเทศไทยทีม่ัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืได้ โดยยทุธศาสตร์ของรัฐวสิาหกิจกลุ่มอตุสาหกรรม

และพาณิชยกรรม มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มนี้ยึดถือแนวทาง คือ

“พิจำรณำบทบำทและภำรกิจขององค์กร

ให้เหมำะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป

เพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ของประเทศ 

เพิ่มศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ

รวมถึงบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย

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

business diversification”

Missions
 “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 under 

Ministry of Finance, contributing revenue to the country and classifying in 

the industrial and commercial sector. TOAT is the tobacco monopoly of 

cigarette manufacture and distribution. 

 The organization’s core business is to satisfy the needs of domestic 

tobacco consumers and diversify to other business sectors including export 

and provision of cigarette manufacture, roll your own cigarette, sale of 

tobacco leaf with oversea partners and printing business from surplus of 

production facility to earn more revenue.

Goals/Objectives
   Scramble market share of domestic cigarette distribution while 

maintaining its core business (domestic cigarette distribution) 

and keeping track of business leader in tobacco market with 

marketing strategy through distribution channel strategic in 

product and satisfy consumers’ needs

   Control spending on production process and manufacturing 

plant following industry standard with cost-efficiency

   Develop and further business expansion to earn more income 

and decrease risk of a single source of income which is  

domestic sales of cigarette with other business development. 

Moreover, there are export of cigarette and other related  

business with tobacco industry or with asset and organization’s 

expertise

   Sustainable administration keeping business administration  

and personnel management keep pace  with economic, social, 

new technology change to be able to respond to business 

competition

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

determination, the strategies are set by classifying state enterprise with 

different operations to enable them to be a mechanism that steers  

strategies to achieve the goal as being stable, prosperous, long-lasting 

Thailand. The state enterprise strategy in the industrial and commercial 

sector adheres to

 “Updating organization’s role and mission suitably with the 

change, supporting the country’s strategy while enhancing the  

potential of business operation and being as a modern organization 

with good governance management and administration”

Business sector’s structureBusiness sector’s structure
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 ทิศทางการพัฒนาองค์กรส�าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้าง

ความเข้มแขง็ในการบรหิารจดัการองค์กรและการด�าเนนิธรุกิจตามภารกิจหลกั เริม่จาก

การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อยกระดับองค์กร 

ให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีการพัฒนาการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า 

ของโครงการลงทุนต่าง ๆ อาทิ การลงทุนด้านเครื่องจักร การลงทุนด้านเทคโนโลย ี

การผลิต ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อรองรับ

การแข่งขันที่จะสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรจะต้องควบคู่ไปกับการน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์กับการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริหาร  

ช่องทางการเข้าถงึลกูค้าและประชาชนโดยค�านงึถงึการเปล่ียนแปลงของโลกเป็นส�าคญั 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมประกอบไปด้วย 5 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บทบาท/เป้าหมายการด�าเนินงาน

   ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์

ชาติ

   แยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการเป็น Regulator และ Operator โดย

ปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกิจเป็น Operator อย่างเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลงทุน

   จดัล�าดบัความส�าคัญและความคุม้ค่าของโครงการให้สอดคล้องกับบทบาท

หน้าที่และทิศทางตามยุทธศาสตร์

   มีแหล่งเงินที่เหมาะสมในการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ฐานะการเงินที่มั่นคง

   รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องให้จัดท�าแผนฟื้นฟูในฐานะองค์กร 

เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้เพียงพอกับการด�าเนินงานตาม

ภารกิจและการลงทุน

   สร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เทคโนโลยีและนวัตกรรม

   ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  

Thailand 4.0 และแผน DE

   สร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

   ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 5  

ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

สภาพธุรกิจ
แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์
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 Direction of organization’s development for the state enterprise 

should focus on strengthen organization management and business  

operation based on core mission. Starting from building financial strength 

by generating more income to elevate organization’s financial stability, 

investment developed by performing cost-effective analysis on the  

investment projects e.g., machinery investment as well as manufacturing 

technology investment, product development, and adaptation of  

marketing strategy to support higher competition in future. Organization 

Development must be done along with technology application and  

innovation to the production in terms of goods and services development 

and improvement of distribution channels to serve customer and people 

by consideration of globalization with good governance and excellent 

efficient management.

 There are 5 state enterprise strategies being classified in the 

industrial and commercial branch are as follows

Strategy 1: Role/Operational Goal
   Review roles appropriately for current context to support  

national strategies

   Distinguish between the role of regulator and operator role by 

adjusting the role of the state enterprise to be sole operator 

Strategy 2: Investment  
   Prioritize the significance and cost benefit of the project to be 

in the line with role and duty with strategic direction

   Have an appropriate source of investment funding

Strategy 3: Financial stability
   Prepare a rehabilitation plan for the state enterprise with  

long-term loss, to strengthen financial stability adequately for 

operation based on mission and investment

   Generate more revenue from assets or further expansion from 

existing business 

Strategy 4: Technology and innovation
   Implement overall state enterprise strategic plan according to 

Strategy 4, support the adoption of innovation and technology 

in the line with Thailand 4.0 strategy and DE plan

   Generate more income from assets or further expansion from 

existing business 

Strategy 5: Good governance and management
   Implement overall state enterprise strategic plan according to 

Strategy 5, promote transparent and moral system of good 

governance

Business condition, 
plan and strategies
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 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ให้นโยบายและแนวทางที่ส�าคัญ 

ต่อการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ ยสท. ดังนี้

  ทบทวนแผนยทุธศาสตร์องค์กร และปรบัปรงุวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2563-2569 โดยมุ่งเน้นการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด การควบคุมและลด 

ค่าใช้จ่าย การพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ และการบริหารสู่ความยั่งยืน และก�าหนดแผน

ธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ 2563 - 2564 ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  สนบัสนุนการด�าเนนิการปราบปรามบหุรีผ่ดิกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพือ่

ลดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ปลอมหรือบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีที่ลักลอบเข้ามา

จ�าหน่ายในประเทศ รวมท้ังให้เพิ่มมาตรการการป้องกันและปราบปรามบุหร่ีปลอม

เครื่องหมายการค้าของ ยสท. ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

  แนะแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นความ

ต้องการของลกูค้าในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นหลกั และให้ความส�าคญักบัเรือ่งคณุภาพของสนิค้า

และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ขั้นตอนการท�างานต้องกระชับ ด�าเนินการด้วยความ

รวดเร็ว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยอดจ�าหน่าย ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง  

เพื่อวางแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด

  ให้ความส�าคัญกับการบริหารต้นทุนในทุกกระบวนการ ทั้งการผลิตและ 

การจ�าหน่าย โดยเฉพาะต้นทุนผันแปรด้านการขนส่ง (Running Cost) ซึ่งควรต้อง 

มีการเปรียบเทียบต้นทุนกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมยาสูบเพ่ือก�าหนดแนวทางการลด

ต้นทุนลง

  ส่งเสรมิการส่งออกใบยาสบูและผลติภณัฑ์ยาสบูไปจ�าหน่ายต่างประเทศ 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ ยสท. อีกทางหน่ึง พร้อมท้ังให้แนวทางเกี่ยวกับโครงสร้าง

ราคาขายว่า ยสท. ต้องพิจารณารายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีความชัดเจน  

เป็นมาตรฐาน และควรก�าหนดรูปแบบ/วิธีการขายให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

เพื่อการจ�าหน่ายอย่างจริงจังในอนาคต

  เห็นชอบให้มีการบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ  

ยสท. ตามแผนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ ยสท. ประจ�าปี 2563  

ซึ่งก�าหนดวัตถุประสงค์การให้เช่า แนวทางการใช้ประโยชน์ และอ่ืน ๆ โดยปฏิบัต ิ

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์แก่ ยสท.

  ให้มีการพัฒนาและเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล  

และนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession 

Plan) เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งในระดับสูง

  ให้ความส�าคัญกับการประสานการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  โดยได้ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารให้มุ่งเน้นการผลักดัน และส่งเสริมการท�างาน

เป็นทีม เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ

องค์กรร่วมกัน (Sense of Ownership) เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญ

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

  ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร โดยมุ่งหวังให้พนักงาน 

ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและตระหนักถึงสถานะทางเศรษฐกิจของ ยสท. การแข่งขัน

ทางธุรกิจที่รุนแรง รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ ยสท. เผชิญอยู่ ทั้งในปัจจุบันและที่ก�าลังจะ

เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลง การยอมรับ และเรียนรู้ 

ที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเอง และร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อให้องค์กรด�าเนินต่อไปได้

อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

  ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ทีเ่ก่ียวข้อง และแนวนโยบายผูถื้อหุน้ภาครฐั (SOD) รวมทัง้สนบัสนนุให้มหีน่วยงานหลกั

ที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance Unit)

นโยบายที่ส�าคัญ
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
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มาตรฐานสากล ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและรกัษาสมดลุเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน 

ขององค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 ยสท. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดีในการท�างานอย่างเป็นระบบ 

พร้อมที่จะปรับปรุงองค์กร เพื่อการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ ทั้งในส่วนของ 

คณะกรรมการฯ ที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลฯ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งคณะท�างาน 

ชุดต่าง ๆ ที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจ แผนงาน/โครงการฯ ด้วย 

ความรับผิดชอบ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด  

โดยในปีงบประมาณ 2563 ยสท. ด�าเนินการตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. โดยสรุปดังนี้

  ก�าหนดนโยบายเพือ่ก�ากบัการด�าเนนิการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องตามหลกัเกณฑ์

การประเมนิกระบวนการปฏบิตังิานและการจดัการ (Enablers) ทัง้ 8 ด้าน เช่น นโยบาย

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการตลาด ด้านนวัตกรรม  

ด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เป็นต้น

  จัดท�าคู่มือและแนวปฏิบัติ แผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบัติงานประจ�าปี  

มีการก�ากับ/ติดตาม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ยสท. จะสามารถบรรลุผลลัพธ์ตาม 

เป้าหมายที่คาดหวังไว้

  คณะกรรมการ ผู ้บริหาร ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 

แผนงานฯ มีการตรวจ/ติดตามการบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก�าหนดเป็นรายเดือนและ

รายไตรมาส

  ยสท. ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด�าเนินงานตามกฎ 

ระเบียบ อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ด�าเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตฯ (ITA) 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เปิดเผยข้อมูลแสดงถึง

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและการด�าเนินงาน

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้มุ่งพัฒนาองค์กร มีการด�าเนินธุรกิจตาม

หลักธรรมาภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึงความส�าคัญของ

ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนกิจการให้บรรลุผล

ส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายทีก่�าหนด โดยได้ประกาศหลักการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีขององค์กร มีการจัดท�าเป็นคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางด�าเนินงานและการบริหารงานที่เป็นระบบตาม
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  ยสท. สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการท�างาน มีการ

ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการท�างาน และจัดให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น 

ระบบกำรตรวจสอบภำยใน

ระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล

กำรรำยงำนด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ติดตำมผลส�ำเร็จตำมแผนงำน/โครงกำร กำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

และกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง

ติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ จริยธรรม/จรรยำบรรณ กำรป้องกัน

กำรทุจริตฯ

ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR in Process)  ในปี 2563 ยสท. ด�าเนินการบรรลุผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีด้าน 

การก�ากับดูแลที่ดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และในปี 2564 ได้ก�าหนดเป้าหมายและ

แนวทางปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

มกีารก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ เพือ่พฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างมัน่คง

และยั่งยืนต่อไป

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ ยสท. (หน้า 11-12)
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

ได้คะแนนที่ 88.77 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ A ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ ป.ป.ช.  

ทีก่�าหนดให้หน่วยงานจะต้องมีผลประเมนิที ่85 คะแนนขึน้ไป ซึง่ผลดงักล่าวสะท้อน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค�านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และในปีงบประมาณ 2564 คณะท�างาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน 

และก�าหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อยกระดับความโปร่งใสขององค์กร โดยด�าเนินงาน 

ตามแนวนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ 

ก�าหนดเป็นตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ของ ยสท. ปีงบประมาณ 2564  

และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทุกส่วนงาน รวม 27 แผนงาน เพื่อสร้าง 

การมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร ส ่งเสริมระบบคุณธรรม ธรรมาภิบาล  

ความโปร่งใส ปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงการประเมินท่ีดี 

ยิ่งขึ้นในปีถัดไป โดย ยสท. มีเป้าหมายที่เกณฑ์ระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป) ทั้งนี้  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเกี่ยวกับความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานและธรรมาภิบาลองค์กร

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล  

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่น 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต และการด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานขององค์กร (ITA) ตามเกณฑ์การประเมินของส�านักงาน ป.ป.ช.  

ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซ่ึงเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญของ 

การประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” เพื่อให้

สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีขององค์กร ทัง้เจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน และประชาชนผูร้บับรกิาร

หรอืตดิต่อกบั ยสท. ได้เข้ามามส่ีวนร่วมประเมินหรอืแสดงความคดิเหน็ผ่านการประเมนิ 

ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้น จะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานมีความ

โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของทุกภาคส่วน เพื่อน�าไปสู ่การยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (CPI) ของ

ประเทศไทยให้สูงขึ้น 

 ปีงบประมาณ 2563 ยสท. มผีลการประเมนิ 

คุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) จาก 3  

แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู ้ของ 

88.77
คะแนน

อันดับ อันดับ

ประเภทรัฐวิสาหกิจ

จำกทั้งหมด 52 
หน่วยงำน

จำกทั้งหมด 8,303 
หน่วยงำน

ศปท.

การยาสูบแห่งประเทศไทย

ประเภททั่วประเทศ

28 576

การด�าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด�าเนินของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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นโยบายป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 นอกจากระเบียบและค�าสั่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกคนแล้ว ยสท. ยังจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม โดยก�าหนดเป็นนโยบายให้

พนักงานเข้ารับการอบรมและถือปฏิบัติ

อย ่างเคร ่งครัด ตลอดจนหากพบว่า 

หน ่วยงานใดมีการด�าเนินการท่ีอาจ 

เข้าข่ายต้องห้ามตามระเบียบและค�าสั่ง 

ดังกล ่าวข ้างต ้น จะได ้ชี้แจงและท�า 

ความเข้าใจกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง 

การก�ากบัดแูลองค์กรทีดี่ และเพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

อีกทางหนึ่งด้วย 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแล 

ของกระทรวงการคลัง ที่ให้ความส�าคัญต่อนโยบายของรัฐ บริหารจัดการองค์กรที่มี 

ความโปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักและ

ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม โดยไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่งแสวงหาประโยชน ์

ที่มิควรได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินธุรกิจ 

ที่เป็นการแข่งขันกับ ยสท. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ

และค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงาน

การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ค�าสั่งฯ เรื่องมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) เป็นต้น 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติให้ผู้บริหารหรือพนักงานถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

ผู้บริหำรหรือพนักงำน จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งมีในองค์กร หรือธุรกรรม
ใด ๆ ที่จะขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ ยสท.

ผู้บริหำรหรือพนักงำน จะต้องรักษำควำมลับและไม่เปิดเผยควำมลับ อันอำจก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำยแก่ ยสท.

ผู้บริหำรหรือพนักงำน จะต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ โดยอำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยงำน 
ในต�ำแหน่งหน้ำท่ีของตน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ซึ่งเป็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ของ ยสท.

ผู้บริหำรหรือพนักงำน จะต้องไม่เอื้อประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับคู่สัญญำ คู่แข่งขัน หรือ 
กับฝ่ำยหนึ่ง ฝ่ำยใด อันเป็นเหตุให้ ยสท. เสียผลประโยชน์หรือเสียหำย

ผู้บริหำรหรือพนักงำน จะต้องรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำหรือคู่ค้ำในเชิงธุรกิจด้วย 
ควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
จำกลูกค้ำหรือคู่ค้ำ

ผู้บริหำรหรือพนักงำน ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่อง 
ที่ก�ำลังมีกำรพิจำรณำอนุมัติ ต้องไม่เข้ำร่วมพิจำรณำหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

ผู้บริหำรหรือพนักงำน ที่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงจะได้ผลประโยชน์กับรำยกำรท่ีขอรับ
กำรอนุมัติหรอืสนับสนุนของ ยสท. ต้องแจ้งให้ ยสท. ทรำบถงึควำมสัมพนัธ์ หรอืกำรเก่ียวโยง
ของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่ใช้อ�ำนำจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้น ๆ 

ในกรณทีีผู่บ้รหิำรหรอืพนกังำนได้รบัมอบหมำยให้ปฏบัิติงำนใด ๆ  ต้องพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ 
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ยสท. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ฯลฯ ของ ยสท. ได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง

ผู้บริหำรหรือพนักงำน จะต้องปฏิบัติสอดส่องดูแล และจัดกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ ตลอดจนรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นกรณีท่ีมีเหตุอันอำจก่อให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ ยสท.
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ด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีนโยบายบริหารจัดการที่เป็นธรรมเพื่อ 

ความสมดุลระหว่างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม

และสิ่งแวดล้อม ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยน�า 

องค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

มีการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการด�าเนินงานขององค์กร

 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ ยสท. ได้ค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียทุกภาคส่วน ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยจัดท�าเป็นนโยบายและ 

แนวปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ตาม

หลักการและแนวปฏิบัติสากล ISO 26000 โดยมุ่งหมายให้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 

ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยได้ก�าหนดเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 

ด้าน CSR in Process มีการด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ยสท. รวมทั้ง 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่ได้ถูกถ่ายทอดเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและวิสัยทัศน์ระดับประเทศที่ใช้เป็นแนวทาง

การด�าเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจน 

 กรอบแนวคดิการด�าเนนิโครงการด้าน CSR in Process ของ ยสท. นัน้ ให้ความส�าคญั

ต่อทิศทางการด�าเนินงานในระยะยาวและการถ่ายทอดลงสู ่การปฏิบัติ เพื่อแสดง 

พนักงำน ยสท.ชำวไร่ยำสูบ/ผู้บ่มอิสระ ผู้ส่งมอบ (วัตถุดิบและ
อะไหล่เครื่องจักร)

กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงำนก�ำกับดูแล

ตัวแทนจ�ำหน่ำย

ผู้บริโภค

ชุมชน สังคม

และสิ่งแวดล้อม
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีด่ใีนรฐัวสิาหกิจ โดยใช้ความสามารถหลกัขององค์กร กอปรกับการ 

ส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัมคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคัญในการปฏบิตังิาน

ตามแนวทางที่ก�าหนดในคู่มือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันการด�าเนินงานให้บรรลุผล

ส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนงานที่ก�าหนดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 ปีงบประมาณ 2563 ยสท. ด�าเนินแผนงานด้าน CSR in Process ที่มีความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์องค์กร แผนปฏิบัติงานประจ�าปีและการปฏิบัติงานประจ�า สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ISO 26000 ตามหลัก 7 ประการ (Core Subject) ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล  

ด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม 

ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร แผนพัฒนาระบบ 

ทรัพยากรบุคคล แผนงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แผนการด�าเนินการ 

เพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco–efficiency) แผนงานควบคุมประสิทธิภาพ 

การผลิต แผนลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ แผนการบริหารใบยา 

แผนการให้ความรู ้ เรื่องบุหรี่ผิดกฎหมาย แผนสร้าง

สัมพันธภาพกับชุมชนรอบข้าง และโครงการพัฒนา 

ใบยาสบูอย่างยัง่ยนื ซึง่ผลการด�าเนนิการสามารถ

บรรลุผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติงานอย่าง 

ครบถ้วนสมบูรณ์

แผนแม่บท ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบาย ด้าน CSR (หน้า 13-14) 

คู่มือปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
ความยั่งยืนของ ยสท.

(หน้า 16-17)
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นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

 คณะกรรมการ ให้ความส�าคญัต่อการพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั 

หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้

ก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรมของ ยสท. ดังนี้

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของหน่วยงานภายใน ยสท.

 การด�าเนินงานท่ีต้องท�าธุรกรรมระหว่างกันของส่วนงานต่าง ๆ ภายใน ยสท. 

เช่น การบริการ การโอนย้ายพัสดุ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  

การสนบัสนนุทางด้านเทคนคิหรอืบคุลากร ฯลฯ นัน้ ในการด�าเนนิธรุกจิหรอืปฏิบตังิาน

ที่เป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกันของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องค�านึงถึงกฎหมาย และ 

กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ระเบียบและอ�านาจด�าเนินการของ  

ยสท. ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก 

  การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

หลักเกณฑ์และกระบวนการท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีออก 

โดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ ยสท. รวมถึงได้รับการอนุมัติตามขอบเขต 

อ�านาจด�าเนินการท่ี ยสท. ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้

ยังต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงที่ท�ากันไว้อย่างตรงไปตรงมา  

ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยหลกีเลีย่ง

การท�าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ 

เดือดร้อนเสียหายทั้งต่อ ยสท. หรือ

บุคคลภายนอก 

  ย ส ท .  ไ ด ้ ก� า ห น ด

นโยบายการปฏิบัติต ่อผู ้มีส ่วนได ้

ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement  

Policy) และแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยีกลุม่ต่าง ๆ  โดยก�าหนดให้ปฏบิตัิ 

ตามแนวทางการแข่งขันทางการค้า 

ทีส่จุรติ พจิารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสม

และยุติธรรม โดยค�านึงถึงความ 

เกี่ยวโยงกัน

และผลการจัดการนโยบาย
รายการที่
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สมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการท่ีได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่ 

เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ 

  ยสท. ได้ก�าหนดแนวปฏบิตัแิละกระบวนการในการพจิารณาอนมุติัการท�า

รายการระหว่างกัน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ผู ้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได ้

ส่วนเสียก่อน และบุคคลภายนอกพิจารณารายการต่าง ๆ ซ่ึงหากเป็นรายการที่จะ 

ต้องขออนุมัติน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ยสท. รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอก

ทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมใน 

การพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ แต่อย่างใด 

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นตาม พ.ร.บ. การยาสูบ 

แห่งประเทศไทย จะต้องเป็นรายการที่ด�าเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบาย

ซือ้ขายต่อรองกนัตามกลไกราคาตลาดของการด�าเนนิธรุกจิ ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

  กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ 

และกรณทีีก่ารท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาให้

ความเห็นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

 ยสท. มีนโยบายให ้ยึดถือด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย 

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน 

กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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นโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร ์

 ยสท. มุ่งมั่นบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด�าเนิน

ธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการคงความเป็นผู้น�าในธุรกิจบุหรี่ซิกาแรต

ในประเทศไทยและขยายสู่ธุรกิจอื่นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กรสืบไป โดยก�าหนด

เป็นยทุธศาสตร์ถ่ายทอดเป็นแผนปฏบิตังิานสูก่ารด�าเนนิงานในระดับบรหิารและระดบั

บุคลากร มีการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา 

ความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ก�าหนด 

 คณะกรรมการ จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืน 

เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้

   คณะกรรมการ ก�ากับดแูลให้มกีารด�าเนนิงานตามนโยบายและแนวทางใน

การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของ ยสท. อย่างเป็นระบบ โดยมี

ความสอดคล้องกับกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  

เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนยทุธศาสตร์รฐัวสิาหกจิ เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals 2030: SDGs) โดยมองการพัฒนา

เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ม ี

ความเชื่อมโยงกัน 

   ยสท. ต้องก�าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย 

ก�าหนดกรอบ ทิศทางและแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ

พัฒนาความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน

ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

   ผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยยั่งยืน โดยพิจารณา

ปัจจัยน�าเข้าด้านต่าง ๆ เช่น ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก ผลการวิเคราะห์ SWOT สมรรถนะหลักขององค์กร ความ 

ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และสัญญาณ 

การบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ เพื่อก�าหนดปัจจัยความยั่งยืนในการ

ด�าเนินงานของ ยสท.

   ยสท. ต้องมกีารถ่ายทอดปัจจยัความยัง่ยนืองค์กรสูก่ารปฏบิตัแิละก�าหนด

ตัวช้ีวัดส�าหรับการด�าเนินงานรองรับปัจจัยความยั่งยืนแต่ละด้านสู่ระดับ

ปฏิบัติการ เพื่อให้การติดตามการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และมคีวามเชือ่มโยงระหว่างปัจจยัความยัง่ยนื

กบัการด�าเนนิแผนยทุธศาสตร์ตามวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์และกลยทุธ์

ขององค์กร 

   ผู้บริหาร ท�าหน้าที่ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการพฒันาความยัง่ยนืเชงิยทุธศาสตร์ตามท่ีก�าหนดให้เป็นไป

ตามนโยบาย คู่มือ กรอบแนวทางการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการระยะยาว 

และแผนปฏิบัติการประจ�าปี 

   ยสท. ต้องจดัสรรทรพัยากรทีจ่�าเป็นให้เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน ส่งเสรมิ

และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายในการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ยสท. ต้องมีการรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ 

คณะกรรมการ เพื่อการก�ากับดูแลและติดตามอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง

และการพัฒนานโยบาย
ความยั่งยืนของ ยสท. 
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โครงการของส�านักงานยาสูบส่วนภูมิภาค 
ในปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน 

 จดัท�าขึน้จากการส�ารวจความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในส่วนของเกษตรกร

ผูเ้พาะปลกูยาสบู โดยเกษตรกรต้องการให้ ยสท. พฒันาและถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยี

การเพาะปลูกยาสูบและพืชอื่น ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนปัจจัยที่สามารถ 

ลดต้นทุนหรือเพิ่มผลผลิตได้ เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรต่อไป 

อกีทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดแีละส่งเสรมิภาพลกัษณ์ระหว่าง ยสท. และชาวไร่ 
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เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ ยสท.

 นโยบายด้านการพัฒนา

ความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ (หน้า 13)
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โครงการส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบในการลดต้นทุน

การผลิต เพ่ือความมัน่คงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ี

กับชุมชนรอบโรงอบใบยาเด่นชัยและโรงท�าความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท  

ส�านักงานยาสูบบ้านไผ่ 

กิจกรรมสนับสนุนบ่อบำดำลน�้ำตื้นเพื่อกำรเกษตร 

มีแหล่งน�้าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกยาสูบและพืชอื่น

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ยสท. และเกษตรกร

ผู้เพาะปลูกยาสูบ รวมทั้งคนในชุมชน 

ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี

0.785
ล้ำน (บำท)

งบประมำณ

1.185
ล้ำน (บำท)

งบประมำณรวม

0.400
ล้ำน (บำท)

งบประมำณ
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* ปรัับปรุุง 19 กุุมภาพัันธ์ 2563

โครงสร้างการบริหารองค์กร
TOAT Organization Chart

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
Internal Audit Department

กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำร
รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำร

Deputy Governor for Administration

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
Human Resources 

Department

ฝ่ำยวิศวกรรมและพัฒนำ
Engineering and 

Development 
Department

ฝ่ำยตลำด
Marketing Department

ฝ่ำยใบยำ
Leaf Department 

ฝ่ำยกำรพิมพ์
Printing Department

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
Accounting and 

Financial Department

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
Research and 
Development 
Department

ฝ่ำยขำย
Sales Department 

สำยงำนผู้ช�ำนำญกำรปรงุ *
Blender Specialist 

Line*

สำยงำน
ผู้ช�ำนำญกำรใบยำ *

Leaf Specialist Line*

ฝ่ำยจัดหำและรักษำพัสดุ
Supply Department 

ฝ่ำยผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
Finished Product 

Department

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

กลุ่มภำรกิจด้ำนใบยำ
รองผู้ว่ำกำรด้ำนใบยำ

Deputy Governor for Leaf

กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรตลำด
รองผู้ว่ำกำรด้ำนกำรตลำด

Deputy Governor for Marketing

กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรผลิต
รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำรจัดกำรผลิต

Deputy Governor for Production Management

ฝ่ำยอ�ำนวยกำร
และสื่อสำรองค์กร

Administration and Corporate 
Communication Department

ผู้ตรวจกำร
Inspector General

ฝ่ำยกำรแพทย์
Medical Department

ส�ำนักคุณภำพ ควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

Office of Quality Safety  
and Environment

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
Board of Directors Tobacco Authority of Thailand

ผู้ว่าการ
Governor

  ส�านักงานยาสูบ (*)   

Leaf Department (*)

  โรงอบใบยาเด่นชัย   

Denchai Redrying Plant

  สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้   

Maejoe Tobacco Experiment Station

กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรผลิต
รองผู้ว่ำกำรด้ำนกำรผลิต

Deputy Governor for Production

ฝ่ำยผลิตด้ำนใบยำ
Leaf Department

ฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต
Production Planning 

Department

ส�ำนักป้องกัน
บุหรี่ผิดกฎหมำย

Office of Illicit Cigarette 
Prevention

*  ผู้ตรวจการ สายงานผู้ช�านาญการปรุง และสายงานผู้ช�านาญการใบยา ไม่มีฐานะเป็นส่วนงาน
Inspector-General, Blender Specialist and Leaf Specialist are non-departmental. 

จะยุบเมื่อมีการบริหารจัดการ 
ด้านเครื่องจักรและบุคลากร 

ไปยังฐานการผลิตที่ ยสท.อยุธยา  
แล้วเสร็จ ภายในปี 2563

(*)  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

รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ
Deputy Governor for Business Development

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 4
Production 

Department 4

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 3
Production 

Department 3

ฝ่ำยโรงงำนผลิตยำสูบ 5
Production 

Department 5
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คณะกรรมการ
TOAT Board of Directors

นายระเฑียร ศรีมงคล 
Mr. Rathian Srimongkol

อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17 กรกฎาคม 2561

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

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงภาครัฐ 

• หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF)  
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 
สถาบันพระปกเกล้า

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ  

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
ด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ�ากัด 
(มหาชน)

• กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด
• อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
Associate Professor Suda Visrutpich
อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17 กรกฎาคม 2561-9 พฤษภาคม 2563

ต�าแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท LL.M. (Private Law),  

Chuo University, Japan
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขากฎหมายเอกชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
• รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

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

อายุ 51 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17 กรกฎาคม 2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ�าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science), 

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

Michigan State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
• หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการ 

BWA ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

• ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภาหอการค้าไทย

• คณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

• อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
Professor Anya Khanthavit, Ph.D.
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17 กรกฎาคม 2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Ph.D. (International Business 

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

and Finance), New York University, U.S.A.

• ปริญญาโท M.Sc., Hons (International  
Transportation Management),  
State University of New York,  
Maritime College, U.S.A.

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Strategic Board Master Class 
(SBM) รุ่นที่ 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเงินและ 

การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
Miss Pannipa Apichatabutra
อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17 กรกฎาคม 2561-20 มกราคม 2563

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม 

ระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

• 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 

 -  หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 26/2208 

• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร Executive Program 
for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 2 
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
(สวค.)

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

ตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นายลวรณ แสงสนิท
Mr. Lavaron Sangsnit
อายุ 53 ปี
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
17 กรกฎาคม 2561

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท M.S. (Economic Policy and 

Planning), Northeastern University, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 205 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์การท�างาน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน  

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
• รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง
• ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายระบบการเงิน 

และสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
• ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายระบบการคุ้มครอง

ผลประโยชน์ทางการเงิน กระทรวงการคลัง

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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พลต�ารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
Police Major General Srituchakhet 
Kruwatthanaseth
อายุ 51 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
18 มิถุนายน 2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการต�ารวจน�้า

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง  

วิทยาลัยการต�ารวจ
• หลักสูตรผู้ก�ากับการ วิทยาลัยการต�ารวจ
• หลักสูตรผู้บังคับหมวด ตชด.  

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน
• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 285/2019

ประสบการณ์การท�างาน
• ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองผู้บริโภค
• รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม
• นายเวร (สบ 5) รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
• ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรส�าโรงเหนือ 

จังหวัดสมุทรปราการ
• รองผู้ก�ากับการกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธร

จังหวัดนนทบุรี
• สารวัตรกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 

ต�ารวจภูธรภาค 4

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
Mrs. Sriwan Eamrungroj
อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
24 กรกฎาคม 2562-18 กุมภาพันธ์ 2563

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

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

(เกียรตินิยมอันดับสอง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

 -  หลักสูตร 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)  
รุ่นที่ 183/2012, Harvard Business School, 
U.S.A.

• หลักสูตร Strategic Marketing  
Management, Stanford Graduate School 
of Business

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (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�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

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

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายธีรัชย์ อัตนวานิช
Mr. Theeraj Athanavanich
อายุ 55 ปี
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
14 พฤษภาคม 2562

ต�าแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ 
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A. (Finance), University  

of Alabama at Birmingham, U.S.A.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร International Capital Market and Risks 

Management (World Bank)
• หลักสูตร Official Development Assistance 

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

Executive (UNDP)
• หลักสูตร Liability Management Program  

for Debt Management Official, World Bank
• หลักสูตร Directors Certification Program  

รุ่นที่ 48 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Senior Executive Program (Graduate 
School of Business, Columbia University)

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 68 
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ 
ระดับสูงรุ่นที่ 8 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

ภาครัฐ ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะ 

และภาระผูกพัน ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
• ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายค�้าประกันและ 

ความเสี่ยง ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
• ผู้อ�านวยการส่วนเงินกู้แผนงานพิเศษ  

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี 

T O A T   B o a r d   o f   D i r e c t o r s

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
Mr. Panuphol Rattanakanjanapatra
อายุ 59 ปี
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ ผู้ว่าการ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
10 เมษายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Top Executive Program for 

Creative and Amazing Thai Services 
(TOPCATS) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• โครงการทูตสุขภาพ (Health Ambassador) 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

• โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Executive 
MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
• ผู้อ�านวยการองค์การตลาด  

กระทรวงมหาดไทย
• กรรมการบริหาร บริษัท พี.เอส.บี. จ�ากัด
• ที่ปรึกษาสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล
• กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

• ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

• ศิษย์เก่าเกียรติยศสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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คณะผู้บริหาร
กำรยำสูบแห่งประเทศไทย

TOAT Executives

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
Mr. Panuphol Rattanakanjanapatra

ต�าแหน่ง
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
Governor,Tobacco Authority of Thailand
(ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน)

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Bachelor of 
Science (Agricultural Business 
Administration) : B.Sc. (Agricultural 
Business Administration) King Mongkut’s 
Institute of Technology  
Chaokhuntaharn Ladkrabang

นายวิญญู เกียรติวัฒน์
Mr. Winyu Kiatiwat 

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ
Deputy Governor for Business  
Development

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Bachelor of 
Science (Agriculture) : B.S.(Agriculture)  
Kasetsart University - Master of Science 
Degree : M.Sc. Agronomy Mississippi 
State University

นายนพดล หาญธนสาร
Mr. Nophadol Hantanasarn

ต�าแหน่ง
• รองผู้ว่าการด้านบริหาร Deputy Governor 

for Administration
• รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย Deputy Governor Acting 
Governor (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562  
ถึง 9 เมษายน 2563)

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Bachelor of 
Engineering (Mechanical Engineering) :  
B.Eng. (Mechanical Engineering) Kasetsart 
University

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
Master of Business Administration : M.B.A. 
Ramkhamhaeng University

นายช�านาญ อ�่าสะอาด
Mr. Chamnan Amsaard

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการด้านการผลิต
Deputy Governor for Production

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

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

80  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   81



T O A T  E x e c u t i v e sค ณ ะ ผู้ บ ริ ห ำ ร ก ำ ร ย ำ สู บ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

นายมนตรี กิตติชาติสกุล
Mr. Montree Kittichartsakul 

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต
Deputy Governor for Production 
Management

วุฒิการศึกษา
• 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

นายอัฎฐเดช ดีสวาท
Mr. Adtadej Deesawat

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการด้านใบยา
Deputy Governor for Leaf

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

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

นางนิตยา ชัยวัณณคุปต์
Mrs. Nitaya Chaivannacoupt

ต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการด้านการตลาด
Deputy Governor for Marketing

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of 
Science : B.Sc. (Biochemistry)  
Chulalongkorn University

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

นายเจียม สาทสุทธิ
Mr. Chiam Satsutthi

ต�าแหน่ง
ผู้ตรวจการ
Inspector - General

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

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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นายเอกรัตน์ ชโนวรรณะ
Mr. Aegarat Chanowanna

ต�าแหน่ง
ผู้ช�านาญการปรุง 
Blending Specialist

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

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

• วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of Seience 
(Agriculture) : M.S. (Agriculture)

นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน์
Mrs. Prapapan Prapanpot

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

วุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง Bachelor of Arts 
(English) : B.A. (English) Ramkhamhaeng 
University

นายเข็มเพชร ไชยมาตย์
Mr. Khempech Chaiyamart

ต�าแหน่ง
ผู้ช�านาญการใบยา
Leaf Specialist

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Bachelor of 
Science (Agriculture) : B.S. (Agriculture) 
Kasetsart University

นายปรีชา บูชาธรรม
Mr. Preecha Buchatham

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการกลาง
Director of Central Services Department

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 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

วุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

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

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

นายคงศักดิ์ ขัตติยานุวัฒน์ 
Mr. Khongsak Khattiyanuwatana

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources
Department

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

Bachelor of Laws : LL.B.  
Ramkhamhaeng University

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

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์
Director of Medical Department

วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น Doctor of Medicine 
: M.D. (Pediatrics) Khon Kaen University

นายบรรยง กันจุไร
Mr. Bunyong Kanchurai

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
Director of Supply Department

วุฒิการศึกษา
• อุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยสยาม Bachelor of Industrial 
Technology Program in Mechanical 
Engineering : B.Ind.Tech. (Mechanical 
Engineering) Siam University
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นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ
Mr. Raksak Inprab

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายการพิมพ์
Director of Printing Department

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยสยาม Bachelor of  
Engineering (Electrical Engineering)  
: B.Eng. (Electrical Engineering)  
Siam University

นายภิรมย์ พรหมฉ�่า
Mr. Pirom Promcham

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

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล Bachelor of 
Engineering B.Eng. (Electrical  
Engineering) Rajamangala Institute of 
Technology

นายธัญญพัทธ์ สุระพิพิธไชย
Mr. Thunyapat Surapipithchai

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

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

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

นายศักยภพ แดงเกิด
Mr. Sakkayapob Daengkoed

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

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลย ี
และอาชีวศึกษา Bachelor of Engineering 
(Industrial Engineering) Institute of 
Technology and Vocational Education

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Public 
Administration : M.P.A. Chulalongkorn 
University
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นายวีระเดช กิไพโรจน์
Mr. Weeradej Kipairote

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

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร์ Bachelor of Engineering : 
B.Eng. (Mechanical Engineering) 
Rajamangala Institute of Technology

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ Master of Public 
Administration : M.P.A. (Public and 
Private Management) National Insitute 
of Development Administration (NIDA)

นางปรียานุช สันตะวานนท์
Mrs. Preeyanoot Santavanond

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาด
Director of Marketing Department

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bachelor of Science  
(Mathematics) : B.S. (Mathematics) 
Chiangmai University

• Master of Arts : M.A. (Computer Data 
Management and Marketing) Webster 
University

นายสมนึก กษิรักษา
Mr. Somnuek Kasiraksa

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต
Director of Production Planning  
Department

วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

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

• Master of Science : M.S. (Engineering 
Management), Western Michigan 
University

นางสาวพูนทรัพย์ เจียรณัย
Miss Poonsab Chiaranai

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
Director of Strategic Planning
Department

วุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา Bachelor of Arts in Management Institute of 
Technology and Vocational Education

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกริก Master of Arts (Social Policy and 
Planning) : B.A. Institute of Social Technology

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Arts (Politics and 
Government) Thammasat University

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ
นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า Advanced 
Certificate Course  In Public Economics Management 
for Executives King Prajadhipok’s Institute
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห ำ ร ก ำ ร ย ำ สู บ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

นายอรรถ อรรถยุติ
Mr. Arth Atharyuti

ต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
Director of Sales Department

วุฒิการศึกษา
• 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

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bachelor of Science 
(Agriculture) : B.S. (Agriculture)

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Master of 
Business Administration (Business 
Administration) Mae Fah Luang 
University
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โครงสร้างอัตราก�าลัง
ประจ�ำปี 2561 - 2563 (แยกตำมประเภทพนักงำน)

Manpower Structure 
in the Fiscal Year 2018 - 2020 
(classified by type of employee) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ประจ�ำปี 2561 - 2563

Employee related 
expenses 
in the Fiscal Year 2018 - 2020

รายละเอียด  Description ปี 2563/2020 ปี 2562/2019 ปี 2561/2018
คน 

Number of Employee

คน 

Number of Employee

คน 

Number of Employee

พนักงานส่วนกลาง  Head Office Employees

1. พนักงานรายเดือน Monthly Employees 1,453 1,487 1,542

2. พนักงานรายวัน Daily Employees 4 9 14

3. พนักงานรายชั่วโมง Hourly Employees 639 765 864

4. ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

   TOAT Governor

1 1

2,097 2,261 2,421

พนักงานส่วนภูมิภาค  Regional Employees

1. พนักงานรายเดือน Monthly Employees 416 440 460

2. พนักงานรายวัน Daily Employees 61 75 98

3. ลูกจ้างประจ�า Permanent Employees - - -

477 515 558

  รวมทั้งสิ้น  Total 2,574 2,776 2,979

หมายเหตุ   ปีงบประมาณ 2563 มีลูกจ้างรายวัน (ชั่วคราว) สัญญาจ้างก�าหนดระยะเวลา จ�านวน 4 คน

หน่วย : ล้านบาท 

Unit : Million Baht 

รายละเอียด  Description ปี 2563/2020 ปี 2562/2019 ปี 2561/2018

เงินเดือน ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา

Salary, Wage, Overtime

1,472.08 1,594.22 1,590.14

เงินสมทบกองทุนฯ เงินชดเชย เงินทดแทน  
และผลประโยชน์พนักงานเมื่อพ้นสภาพ

Providence Fund, Compensation, Workmen's compensation 
and Retirement Benefit

464.47  309.09 448.40

ค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินตอบแทนการท�างาน ค่าเบี้ยประชุม

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

33.07  22.91 35.55

ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการเบ็ดเตล็ด

Buses service expense, Allowance and Miscellaneous benefits

60.28  41.35 43.70

ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน อดีตพนักงานและครอบครัว

Medical expense for Employees, Retired and Family

172.24  182.39 189.40

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ และต่างประเทศ

Expenses for domestic and abroad training

9.34  29.33 24.80

เงินช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร และทุนการศึกษา

Child benefit, Education fee and Scholarships

18.74  20.38 24.05

โบนัสพนักงานและกรรมการ

Bonus for Employees and Directors

53.47  120.78 76.38

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ

Expenses for domestic and abroad

5.35  48.63 6.63

รวมทั้งสิ้น Total 2,289.04  2,369.08 2,439.05

94  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   95



 การยาสูบแห ่ งประเทศไทย 

( ยสท . )  ด� า เ นิ นกิ จการตามแผน

ยุทธศาสตร์ของ ยสท. วางแผนทาง 

การเงินและการลงทุนให้สอดคล้องกับ

สถานะการเงินในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต เพื่อสนอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สั งคมแห ่ งชาติ  ฉบับ ท่ี  12  

พ.ศ. 2560 – 2564 มีการจัดท�า

แผนการลงทนุทีช่ดัเจน สอดคล้อง

กับบทบาทและทิศทางตาม

ยุทธศาสตร์ น�านวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการด�าเนินงานมากขึ้น 

ทั้งในด้านการผลิต และการบริหารจัดการ มุ่งสู่การผลิตที่เป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม  

ชุมชน บริหารจัดการงานด้วยความโปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการลงทุน  

มีการบริหารจัดการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จัดล�าดับความส�าคัญ 

และความคุ้มค่าของการลงทุน และบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบรวมต่อทุกภาคทางเศรษฐกิจของประเทศ  

เพื่อสร้างผลก�าไร และสามารถน�าเงินส่งรัฐได้ 

 นอกจากน้ี ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น  

ส่งผลให้การลงทุนในบางรายการ ซึ่งเป็นสินค้าน�าเข้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าและ 

จ่ายเงินได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ได้ ยสท. ได้มีการศึกษาและหาแนวทางเพื่อลด 

ผลกระทบ บริหารจัดการให้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ

 ในปีงบประมาณ 2563 ยสท. เบิกจ่ายงบเพื่อการลงทุนรวมทั้งสิ้น 546.75  

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 เป็นจ�านวน 52.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 10.69 จ�าแนกประเภทต่าง ๆ ดังนี้

หน่วย (ล้านบาท)

รายการ ปี 2563 ปี 2562 อัตราเพิ่ม/
(ลด) ร้อยละ

งบลงทุนเพื่อการด�าเนินงานปกติ

หมวดที่ดิน - - -

หมวดสิ่งก่อสร้าง 130.52 103.53 26.07

หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 8.53 5.28 61.55

หมวดยานพาหนะ -  -  -

หมวดเครื่องใช้ส�านักงาน
และเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก

24.60 41.24 (40.35)

หมวดวิจัยและพัฒนา - - -

งบลงทุนที่ท�าเป็นโครงการ 383.10 343.89 11.40

รวมทั้งสิ้น 546.75 493.94 10.69

และในปัจจุบัน อนาคต
การลงทุนที่ส�าคัญ
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ผลการ

ประจ�าปีงบประมาณ  2563ด�าเนินงาน
T O A T  P e r f o r m a n c e  i n  f i s c a l  y e a r  2 0 2 0

ปริมาณการจ�าหน่ายรายตรา ปีงบประมาณ 2563 (ล้านมวน)

ล�าดับ ตราบุหรี่ เป้าหมาย (ล้านมวน) ผลงาน (ล้านมวน)

กลุ่มบุหรี่ราคา มากกว่า 60 บาท/ซอง 2,759.30 1,464.87

1 สามิต 90 7.80 4.62

2 กรุงทอง  90 200.80 144.96

3 กรองทิพย์ 90 2,312.60 1,175.59

4 สายฝน 90 210.60 131.58

5 KRONG THIP 7.1 (สีแดง) 27.50 8.12

กลุ่มบุหรี่ราคา ไม่เกิน 60 บาท/ซอง 16,940.70 16,008.57

6 SMS (สีแดง) 8,632.40 8,035.40

7 SMS (สีเขียว) 5,636.00 4,887.02

8 GOAL (สีแดง) 120.00 78.37

9 GOAL (สีเขียว) 78.70 52.11

10 LINE 7.1 (สีแดง) 90.50 56.74

11 LINE 7.1 (สีเขียว) 277.60 179.15

12 LINE (สีแดง) 114.20 72.77

13 LINE (สีเขียว) 173.30 110.76

14 WONDER  S (สีแดง) 935.60 1,358.64

15 WONDER S (สีเขียว) 862.80 1,131.17

16 KRONG THIP 7.1 S (สีแดง) - 41.77

17 KNIGHT (Blue) 19.60 4.66

รวมทั้งสิ้น 19,700.00 17,473.44

สถิติการขาย
ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ด ้ า น
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Profit excluding construction expenses on Benjakitti Park in total 853 MB.

ก�าไรไม่รวมสวนป่า 260 ลบ.

853
*หน่วย : ล้านบาทปริมาณการจ�าหน่าย 17.473 ล้านมวน

Units : Million BahtSales volume at 17.473 Million cigarettes

ทรัพย์สิน
Assets

27,758

ทุน
Equity

17,746

หนี้สิน
Liabilities

10,012

ปี 2563
2020

38,242

ปี 2562
2019

47,776

ปี 2563
2020

336

ปี 2562
2019

703

รำยได้
Revenue

45,897

ก�ำไรสุทธิ
Profit

593
ค่ำใช้จ่ำย
Expense

45,304

จ�านวน                                          ลบ.
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สถิติการขาย
ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ด ้ า น

รายได้การจ�าหน่ายรายตรา ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

ล�าดับ ตราบุหรี่ เป้าหมาย (ล้านบาท) ผลงาน (ล้านบาท)

กลุ่มบุหรี่ราคา มากกว่า 60 บาท/ซอง 11,962.14 6,362.44

1 สามิต 90 33.83 20.05

2 กรุงทอง  90 870.97 629.80

3 กรองทิพย์ 90 10,030.90 5,107.25

4 สายฝน 90 913.48 571.88

5 KRONG THIP 7.1 (สีแดง) 112.96 33.45

กลุ่มบุหรี่ราคา ไม่เกิน 60 บาท/ซอง 46,415.07 43,927.20

6 SMS (สีแดง) 23,652.78 22,051.83

7 SMS (สีเขียว) 15,442.64 13,410.47

8 GOAL (สีแดง) 328.80 214.89

9 GOAL (สีเขียว) 215.64 142.90

10 LINE 7.1 (สีแดง) 247.97 155.57

11 LINE 7.1 (สีเขียว) 760.62 491.52

12 LINE (สีแดง) 312.91 199.77

13 LINE (สีเขียว) 474.84 303.99

14 WONDER  S (สีแดง) 2,563.54 3,726.64

15 WONDER S (สีเขียว) 2,364.07 3,102.82

16 KRONG THIP 7.1 S (สีแดง) - 114.59

17 KNIGHT (Blue) 51.25 12.20

รวมทั้งสิ้น 58,377.21 50,289.64

สถิติการตลาด
ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ด ้ า น

การส่งออกบุหรี่ ปีงบประมาณ 2563 แยกตามกลุ่มลูกค้า

Duty Free Exporter Importer ยอดรวมทั้งสิ้น

2563 (บาท) 7,012,150 2,791,625 4,577,718.22 14,381,493.22

สัดส่วน (%) 
ยอดจ�าหน่าย

48.76 19.41 31.83 100

2562 (บาท) 38,002,500 1,832,500 3,409,559.26 43,244,559.26

สัดส่วน (%) 
ยอดจ�าหน่าย

87.88 4.24 7.88 100

ส่วนต่าง (%) (81.55) +52.34 +34.26 (67)

จ�านวนคู่ค้า (ราย) 5 3 2 10

สัดส่วน (%) 50 30 20 100

ปีงบประมาณ

ประเภทคู่ค้า

Exporter 30% 
3 ราย

Duty free 50% 
5 ราย

Importer 20% 
2 ราย

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ปีงบ 2562

43.24

ปีงบ 2563

14.38

(67%)
ล้ำนบำท
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การจ�าหน่ายใบยา ปีงบประมาณ 2563 แยกตามกลุ่มคู่ค้า

2563
(บาท)

สัดส่วนยอด
จ�าหน่าย (%)

2562
(บาท)

สัดส่วนยอด
จ�าหน่าย (%)

ส่วนต่าง 
(%)

ในประเทศ

ใบยาเตอร์กิช - - 55,390,560 29 (100)

ใบยาเบอร์เลย์ - - 134,986,500 71 (100)

รวมยอด
จ�าหน่าย
ในประเทศ

- - 190,377,060 100 (100)

ต่างประเทศ

ใบยาเตอร์กิช 16,137,956.38 89 3,833,280 42 +321

ใบยาเบอร์เลย์ 360,240.79 2 5,310,360 58 (93.22)

ใบยาเวอร์ยิเนีย 318,301.84 2 - - -

ยาเส้นพอง 1,270,229.04 7 - - -

รวมยอด
จ�าหน่าย
ต่างประเทศ

18,086,728.05 100 9,143,640 100 +97.81

ยอดรวมทั้งสิ้น 
(บาท)

18,086,728.05 199,520,700 (90.93)

ประเภทใบยาที่จ�าหน่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย

สถิติการตลาด
ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ด ้ า น

ปีงบประมาณ

การจ�าหน่าย

ภาพรวมการจ�าหน่ายใบยา ปีงบประมาณ 2563

South Korea

Poland

  เตอร์กิช     เบอร์เลย์     เวอร์ยิเนีย     ยำเส้นพอง

สัดส่วนการจ�าหน่ายใบยาในประเทศ ปีงบประมาณ 2562

29% 71%

สัดส่วนการจ�าหน่ายใบยาไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562

42% 58%

สัดส่วนการจ�าหน่ายใบยาไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563

89%

7%

2%

2%
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โครงการศูนย์ ไตเทียม 
(Hemodialysis Center BENCHAKITTI – MDCU)

 เป็นความร่วมมอืระหว่างโรงพยาบาลสวนเบญจกติเิฉลิมพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา 

และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้บรกิารผูป่้วยไตวายทีต้่องฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และพยาบาลไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ มาตรฐานเดียวกับ 

ห้องไตเทียม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการ วันละ 2-3 รอบ ทุกวันจันทร์ -  

วนัเสาร์ ค่าบรกิารครัง้ละ 2,500 บาท รบัสทิธริกัษาพยาบาล กรมบญัชกีลาง รฐัวสิาหกจิ 

ประกันสังคม และเงินสด 

ผู้ใช้บริการศูนย์ไตเทียม

  ป ีงบประมาณ 2563 มีผู ้ ใช ้บริการ 

ฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทยีม จ�านวน 4,238 ครัง้ 

โดยเป็นผู้ป่วยสวัสดิการ จ�านวน 2,844 ครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 67.11% และผู ้ป ่วยบุคคล

ภายนอก จ�านวน 1,394 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

32.89%

รายได้ - ค่าใช้จ่าย ศูนย์ไตเทียม

  ปีงบประมาณ 2563 มีรายได้จากการ 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 10,549,500 บาท 

และค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทนบคุคลกร ค่าเวชภณัฑ์ยา  

ค่าวัสดส้ิุนเปลอืง และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ) 9,122,946 บาท  

โดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,426,554 บาท

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุโดยบุคลากรทางการแพทย์ตาม 

หลกัการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูส้งูอาย ุมห้ีองพกั 3 แบบ คือ ห้องเดีย่ว 

ห้องคู่ และห้องรวม 4 เตียง บริการแพทย์ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  

มีกิจกรรมสันทนาการส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมจิตบ�าบัด ดนตรีบ�าบัด กิจกรรม

ทางศาสนา ท�ากายภาพบ�าบัด (วันท�าการ) บริการนวดผ่อนคลาย (เฉพาะห้องผู้ป่วย 

ฝั่งใหม่) กรณีผู้สูงอายุไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้สูงอายุและลดความกังวลของญาติ

วิสัยทัศน์ (VISION)

 ดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในสิ่งแวดล้อมท่ีร่มรื่น

ปลอดภัย

โรงพยาบาล
การด�าเนินงานของ

สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

  บุคคลภำยนอก  

  สวัสดิกำร

2,844 ครั้ง

67.11%

1,394 ครั้ง

32.89%
4,238

ครั้ง

รำยได้

10,549,500

ค่ำใช้จ่ำย

9,122,946

รำยได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำย

1,426,554

หน่วย : บำท
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จ�านวนวันนอนจริงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 เปรียบเทียบ จ�านวนนอนจริง ปีงบประมาณ 2562 - 2563

 จ�านวนวันนอนจริง ปีงบประมาณ 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 

2562 มีวันนอนจริงเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ด�าเนินการขยายห้องผู้ป่วย

ฝั่งใหม่ จ�านวน 6 เตียง รวมเป็น 34 เตียง (เดิม 28 เตียง) เริ่มให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 

2563

รายได้ - ค่าใช้จ่าย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563  8,446 ปีงบประมาณ 2562  7,779
หน่วย : วัน

เปรียบเทียบ รายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 - 2563

 ปีงบประมาณ 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้และ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 มีรายได้ 8,920,898 บาท และค่าใช้จ่าย 

4,992,379 บาท โดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 3,928,519 บาท

รำยได้

8,920,898 7,727,929

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย

3,928,519 3,320,585

ค่ำใช้จ่ำย

4,992,379 4,407,344

หน่วย : บำท

  ปีงบประมำณ 2563       ปีงบประมำณ 2562

พันธกิจ (MISSION)

   ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ

   ให้บริการผู้สูงอายุด้วยสถานที่ที่มีความสะดวกสบายและความปลอดภัย

   ให้บริการด้วยความรัก ความอ่อนโยนเสมือนคนในครอบครัว

   ให้บริการด้วยจริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์

จุดมุ่งหมาย (OBJECTIVE)

   เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแก่ผู ้สูงอายุอย่างใกล้ชิดให้มีความสุข 

ทั้งร่างกายและจิตใจ

   เพือ่สร้างธรุกจิหารายได้ด้วยการใช้ทรพัยากรของโรงพยาบาลให้มศีกัยภาพ

สูงสุด

ประเภทของผู้รับบริการ

   ผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่จ�ากัดอายุ

   ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีโรคประจ�าตัว หรือแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน

และต้องการการพักพื้น โดยอาการของโรคอยู่ในระยะควบคุมได้ ยกเว้น 

ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างให้เคมีบ�าบัดหรือฉายแสง

   ผู้รับบริการต้องได้รับการประเมินและผ่านความเห็นชอบจากแพทย์ของ 

โรงพยาบาล เพื่อความควบคุมดูแลรักษา
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ด้านการจ�าหน่าย
  ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่อง ซึ่งจากรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์

รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยสภาพัฒน์คาดว่าแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะลดลงร้อยละ 6 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการจ้างงานที่ลดลง 

กระทบรายได้ของผูบ้รโิภค ท�าให้ลด/เลกิการบรโิภคสนิค้าฟุม่เฟือย เช่น ผลติภัณฑ์ยาสูบ

ถูกกฎหมายเพื่อประหยัดการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน

ผลกระทบหลัก
ปัจจัยที่มี ต่อกิจการ

1 การปรับอัตราภาษีที่จะท�าให้บุหรี่มีราคาใกล้เคียงกันหมดในปีงบประมาณ 
2565 

  ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่ประกาศใช้ในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 นั้น
ท�าให้บุหรี่ทุกกลุ่มทุกตราที่เคยมีความแตกต่างกันด้านราคา คุณภาพและภาพลักษณ์ มีราคา
ใกล้เคียงกันหมด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยจัดอยู่ในกลุ่มราคาประหยัดจะมีราคาใกล้เคียง 
กับบุหรี่ราคาสูงก่อนการประกาศใช้อัตราภาษีใหม่
 

2 กระแสผลักดันให้ห้ามผลิตบุหรี่เมนทอลใน WHO และ FCTC 
องค์การระหว่างประเทศพยายามต่อต้านการบริโภคยาสูบ โดยมีความเห็นว่า 

การใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสประเภทใด ๆ ที่ท�าให้การสูบบุหรี่ “ง่าย” ขึ้นหรือมีกลิ่นอายรสชาติ
ดีข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเลิกบริโภคบุหร่ีได้ โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือบุหรี่เมนทอล  
ซึ่งมีความเย็นและไม่ระคายคอ 

3 การเปิดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่เป็นสิ่งถูกกฎหมาย
ปัจจุบันท่าทีของการควบคุมยาสูบในประเทศไทยยังคงยืนยันว่าผลิตภัณฑ์

ทดแทนบุหรี่รูปแบบใหม่เป็นอันตรายและห้ามจ�าหน่ายในประเทศ ซ่ึงคาดว่าหากกระแสโลก
ยังคงเป็นไปในทางนี้ ประเทศไทยย่อมไม่สามารถฝืนความต้องการของผู้บริโภคและหลักฐาน
งานวิจัยต่าง ๆ ได้ และต้องเปิดเสรีให้มีการจ�าหน่ายและบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีไม่ใช่บุหรี ่
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4 การด�าเนินธุรกิจหลังการยกฐานะองค์กรเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย 
การยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคล เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถขยายสู่ธุรกิจอื่น

ที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ายาสูบได้ ซ่ึงนอกจากผู้บริหารจะต้องวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน 
ระยะยาวเพือ่ให้องค์กรมคีวามพร้อมแล้ว ยงัต้องสือ่สารและสร้างความเข้าใจแก่พนกังานภายใน
องค์กร เพื่อให้เกิดความยอมรับในการเปลี่ยนแปลงการปรับองค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 
คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 60

2557

1.0

2558

3.1

2559

3.4

2560

4.1

2561

4.2

2562

2.4

2563f

(6.0)

2564f

3.5-4.5

A n n u a l  G r o w t h  R a t e s GDP 2564f
3.5 - 4.5

(4.0)

เศรษฐกิจไทย
ในปี 2564 

คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วง

  การประกาศใช้พระราชบัญญตัภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 ทีม่ผีลบังคบัใช้  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ปรับโครงสร้างภาษีใหม่ใช้วิธีการ 

จัดเก็บภาษีแบบผสม ได้แก่ การเก็บภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณรวมกัน โดยใช้ 

“ราคาขายปลกีแนะน�า” เป็นฐานค�านวณภาษีด้านมลูค่า ส�าหรบัในด้านภาษีตามปรมิาณ

ไม่ว่าจะผลติบหุรีม่วนขนาดเลก็หรอืมวนขนาดใหญ่ออกมาจ�าหน่ายต้องเสยีภาษมีวนละ 

1.20 บาทก่อน (เก็บภาษีตามปริมาณ) จากนั้นให้ใช้ราคาขายปลีกมาเป็นเกณฑ์อ้างอิง 

หากตั้งราคาขายปลีกสูงกว่า 60 บาทต่อซอง (เก็บภาษีตามมูลค่า) ต้องเสียภาษี 40% 

ของมลูค่า แต่ถ้าก�าหนดราคาขายปลกีไม่เกนิ 60 บาทต่อซอง ให้เสยีภาษีในอัตรา 20% 

ของมูลค่า ส่งผลให้ราคาขายปลีกบุหรี่การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ปรับราคา 

เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 9-20 บาทต่อซอง 
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 นอกจากนีบ้หุรีคู่แ่ข่งน�าเข้าจากต่างประเทศบางตรากลับลดราคาขายปลีกลงมา

เท่ากับบุหรี่กลุ่มรายได้หลักของ ยสท. (ไม่เกิน 60 บาทต่อซอง) ทั้งที่ควรจะต้องปรับ

ราคาให้สูงขึ้น (90 บาทต่อซอง) 

 ตามหลักเกณฑ์โครงสร้างภาษีใหม่ ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปสูบบุหรี่คู่แข่ง 

ที่มีความได้เปรียบด้านความเป็น International Brand แต่ราคาขายปลีกเท่ากับ 

ราคาบุหรี่ ยสท.

 

เปรียบเทียบระดับรำคำจ�ำหน่ำยบุหรี่กำรยำสูบแห่งประเทศไทยและบุหรี่ต่ำงประเทศน�ำเข้ำ

ด้านการตลาด
 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 รุนแรงสุดนับต้ังแต่วิกฤตต้มย�ากุ้ง 

ในปี 2540 เมือ่เทยีบกบัปี 2562 ทีข่ยายตวัร้อยละ 2.3 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้า การอปุโภค

บรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามล�าดบั 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยติดลบอยู่ท่ีร้อยละ 0.8 สะท้อนถึงก�าลังซ้ือท่ีอ่อนแอลง ถึงแม้

ประเทศไทย จะสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได้เป็นอย่างดี แต่ในช่วงท้ายปีกลับต้อง

มาเผชญิกบัการระบาดระลอกใหม่ทีม่คีวามเสีย่งรนุแรง ส่งผลให้เศรษฐกจิโลกเผชิญภาวะวกิฤต

ครั้งรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เศรษฐกิจไทยจึงค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจาก

มีการพึ่งพารายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติสูงประมาณร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน รวมทั้ง

ผลกระทบเชงิลบจากรายได้ทีล่ดลง ส่งผลอย่างยิง่ต่อภาพรวมการใช้จ่ายในสนิค้าอปุโภคบรโิภค

ซึง่รวมถงึผลิตภณัฑ์ยาสบู ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ล�าดบัแรก ๆ  ทีผู่บ้รโิภคจะประหยดัและลดปรมิาณ

การซื้อลง

 ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

และความล่าช้าของการกระจายวคัซนีทีส่่งผลต่อการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียว ความผนัผวน

ของเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมถึงทิศทางนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ภายใต้ 

การด�าเนินงานของโจ ไบเดน ความเปราะบางของฐานะทางการเงินที่อาจกระทบการใช้จ่าย 

ภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชน และความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งท่ีมีโอกาส 

กระทบผลผลิตทางการเกษตร คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยในปี 2564  

อย่างแน่นอน 

 สถานการณ์อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย หลังการปรับภาษีสรรพสามิตบุหรี่  

ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มีปัจจัยที่มีอิทธิพลและผลกระทบหลัก 

ได้แก่ การปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยหลังการปรับโครงสร้างภาษีฯ  

บริษัทผู้น�าเข้าบุหรี่ต่างประเทศ ต่างลดราคาผลิตภัณฑ์ลงมาขายในราคาซองละ 60 บาท เพื่อ

ให้เสียภาษีสรรพสามิตต�่าลง (ซึ่งในหลาย SKU เคยมีราคาขายปลีกที่สูงกว่าซองละ 60 บาท) 

โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายภาษีดังกล่าวเป็นข้อได้เปรียบ อีกทั้ง บริษัทบุหรี่ต่างประเทศ 

ยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลาย SKU และเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคุณภาพสูงมาเพื่อสร้าง 

ความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการสร้าง 

ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งให้กับตราผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา ขณะที่ ยสท.  

มีข้อจ�ากัดในการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย SKU เนื่องจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีอยู่

 บุหร�่ต�างประเทศ

เก็บภาษีสรรพสามิต 20%
ของราคาขายปลีกแนะนำ
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ก�อน-หลัง วันที่ 16 ก.ย. 2560

บาท60

  การระบาดของบุหรีป่ลอมแปลงและบหุรีห่นภีาษซ่ึีงมรีาคาจ�าหน่ายถกูกว่า

บุหรี่ ยสท. 3 – 5 เท่า จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้บริโภคที่มีรายได้จ�ากัดเปลี่ยนไปสูบบุหรี่

ผิดกฎหมายแทนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

  ผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ ได้รับความนิยมส�าหรับกลุ่มผู้สูบที่มีความกังวล 

ด้านสุขภาพ จึงเปลี่ยนไปบริโภคผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่อื่น ๆ เช่น Heat not burn  

และ E-cigarette

110  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   111



ไม่เพียงพอ ท�าให้บริษัทบุหรี่ต่างประเทศสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ในประเทศไทยไปได้

เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนได้ว่านโยบายภาษีสรรพสามิตบุหรี่ดังกล่าว มิได้ลดจ�านวนผู้บริโภคบุหรี่ลง

แต่อย่างใด หากแต่ผู้บริโภคบุหรี่ได้เกิดการ Brand Switching หันไปสูบบุหรี่ต่างประเทศ 

ทีม่รีาคาถกูลง และผูบ้รโิภคบางส่วนทีห่นัไปสบูยาเส้นทีม่รีาคาถกูว่าหลายเท่าตวั โดยปรมิาณ

การบริโภคยาเส้นมวนเองในประเทศไทย ในช่วงหลงัจากปรบัโครงสร้างภาษบีหุรี ่มกีารเตบิโต

ขึ้นมาก ดังภาพ

โดยควบคุมไม่ได้ เช่น บุหรี่ไม่เผาไหม้ heat-not-burn (HNB) มีความปลอดภัยกว่า 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา เป็นต้น

 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น สามารถคาดการณ์ได้ว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมี

กฎหมายที่ใช้ควบคุม ห้ามค้าขาย และ/หรือบริโภคบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แต่อาจ 

ไม่สามารถควบคุมกระบวนการค้า ลักลอบน�าเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มาจ�าหน่าย 

ในประเทศไทยได้ อันเนื่องมาจากมีความต้องการสินค้าดังกล่าวในปริมาณท่ีสูง  

จากกลุม่นกัสบูบหุรีห่น้าใหม่ หรอืนกัสบูหน้าเก่าแต่มคีวามอยากทดลองผลติภณัฑ์ยาสบู

รูปแบบใหม่ ๆ 

 ทัง้นี ้ปรากฏการณ์เหล่านีส่้งผลต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ โดยมปีระมาณการ 

ว่ารัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในส่วนน้ีไปประมาณ 3 – 4  

พันล้านบาท อีกทั้ง การที่ ยสท. เสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่บุหรี่ต่างประเทศนี้ กระทบ 

ต่อผลประกอบการของ ยสท. ท�าให้ไม่สามารถน�าส่งรายได้เข้าสู่คลังมาเป็นเวลา 2 ปี 

หากกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตไม่เร่งแก้ปัญหาโครงสร้างภาษียาสูบให้ม ี

ความเหมาะสม และส่งผลดีต่อรัฐบาล ระบบสาธารณสุขและธุรกิจของประเทศไทย  

คาดว่า ยสท. จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปอีกมากและประสบภาวะขาดทุนในไม่ช้า

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
 อุตสาหกรรมบุหรี่โลกยังคงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�าเสนอบุหร่ีรูปแบบใหม่ ๆ  

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาบุหรี่รสชาติใหม่หรือรูปแบบใหม่โดยปรับสูตร 

การปรุง การเพิ่มมิ้นท์บอล หรือการปรับขนาดบุหรี่ให้เล็กลง

 การพัฒนาในบางด้านมุ่งเน้นการโฆษณาว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยลง  

ซึ่งเป็นที่มาของกระแสบุหรี่รสอ่อน นิโคตินต�่า และบุหรี่มวนเล็ก รวมถึงแนวคิดที่ใส่ใจ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 กระแสรณรงค์ต่อต้านบหุรีแ่ละพษิภัยของควนับหุรีก่่อให้เกดิผลติภัณฑ์ทดแทน

ส�าหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหร่ีหรือผู้ที่ต้องการนิโคตินโดยไม่ต้องสูบบุหรี่ เช่น บุหร่ีไฟฟ้า 

(Electronic Cigarette) มีอีกชื่อหนึ่งว่า บุหรี่ไอน�้า (Vapor cigarette) เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบจ�าพวกบุหรี่ บุหรี่ซิการ์ หรือ 

 อีกทั้งยังเกิดปรากฏการณ์การเพิ่มปริมาณของบุหรี่ลักลอบ หรือบุหรี่หนีภาษี 

รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขบวนการลักลอบน�าเข้ามาจ�าหน่ายภายในประเทศไทย 

โดยเข้ามาตามเขตชายแดนต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก โดยในปี 2561 มีบุหรี่ลักลอบ  

บุหรี่หนีภาษี หรือบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยคิดเป็น 5.2% จากจ�านวนของบุหรี่

ทั้งหมดในประเทศไทย และในปี 2562 ตัวเลขขยับขึ้นมาเป็น 6.6% 

 ผู้สูบบุหรี่กลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยในการสูบ

มากกว่าบุหรี่ซิกาแรต ประเทศไทยเริ่มมีการน�าเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2550 

เป็นต้นมา และเนื่องด้วยในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่การซื้อขายออนไลน์เติบโตอย่างมาก 

ในประเทศไทย ท�าให้การขายหรือการส่งเสริมการขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่  

ผ่านทางช่องทางส่ือสารทางอนิเตอร์เนต็ เวบ็ไซต์ หรอืแอปพลเิคชนัต่าง ๆ  เพราะสามารถ

สื่อสารซื้อขายอย่างสะดวก ผ่านการส่งข้อความ การโทร หรือการโอนเงินด้วยระบบ 

E-money รวมทั้งยังเป็นช่องทางท่ีสื่อสารข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิด ๆ ออกไป 
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   ยำเส้นมวนเอง

   บุหรี่

112  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   113



บุหรี่แบบกล้องสูบ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับยาสูบจริง แต่ไม่มีการเผาไหม้เป็นผล 

ข้างเคียง เพราะไม่ต้องมีการจุดไฟและเผาไหม้โดยการใช้ไฟแช็ค หรือไม้ขีดไฟ  

มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมวนบุหรี่จริงหรือปากกา มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก มีรสชาติ

ให้เลือก ทั้งยังสามารถเลือกระดับของนิโคตินหรือเลือกแบบไม่มีนิโคตินได้ตาม 

ความต้องการของผูส้บู นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการบหุรีไ่ฟฟ้าส่วนใหญ่ยงัคงมกีารพฒันา

บหุรีไ่ฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผูส้บูมทีางเลอืกมากขึน้ แต่เนือ่งจากบหุรีไ่ฟฟ้าถกูมองว่า

เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบเช่นเดียวกับบุหรี่ และยังไม่มีงานวิจัยท่ีชัดเจนว่าเป็นอันตราย 

น้อยกว่าหรือช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ รัฐบาลไทยจึงจัดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 

ที่ห้ามซื้อขายภายในราชอาณาจักร

 ผลิตภัณฑ์ทดแทนในอีกรูปแบบหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเลิกบุหรี่ โดย 

แผ่นนิโคตินส�าหรับแปะและหมากฝรั่งนิโคตินเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนซึ่งนิยมใช้กันใน 

การบ�าบัดการติดนิโคตินโดยไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้

ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนประเภทนี้เป็นเวชภัณฑ์ส�าคัญส�าหรับระบบสาธารณสุข 

พื้นฐาน 

 อตุสาหกรรมบหุรีไ่ฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ตรงข้ามกบั

แนวโน้มของตลาดบุหรี่ทั่วไป และได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา 

ออสเตรเลีย และเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ โดยมีแนวโน้มเติบโต มีมูลค่าทาง 

ธรุกจิสงู การเตบิโตดังกล่าวอาจเป็นการสะท้อนความต้องการบหุร่ีทางเลอืกทีม่อีนัตราย

น้อยลง (Reduced-Risk-Product) ของผู้บริโภคในตลาดยาสูบ แต่เนื่องจากประโยชน์

และโทษของบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่มีผลการศึกษาเป็นท่ีแน่ชัด ส่งผลให้หลายประเทศยัง 

ไม่อาจสามารถก�าหนดแนวนโยบายในการควบคุมการใช้และการจัดจ�าหน่ายได้ และ 

ในบางประเทศไม่อนุญาตให้ขายหรือน�าเข้า ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศเหล่านี้จึง 

เตบิโตในตลาดมดื หรอื Underground Market แนวโน้มการจ�าหน่ายบหุรีอ่เิล็กทรอนกิส์

ทั่วโลกพบว่า ในปี 2020 มีอัตราการเติบโต ประมาณร้อยละ 15.14 และคาดการณ์ 

รายได้จากการจ�าหน่ายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ท่ัวโลก ระหว่างปี 2020 – 2024 มีมูลค่า

จ�าหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 29.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 ในส่วนของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ กรณีกฎกระทรวงก�าหนดพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิตบุหรี่เป็นอัตราเดียว (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 ที่เดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  

1 ตุลาคม 2563 แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

และการบริโภคภายในประเทศ ท้ังยังมีผลต่อการจ้างงานภาคการเกษตรและภาค 

การส่งออก กรมสรรพสามิตจึงเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของบุหรี่ซิกาแรตและ

ยาเส้น ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงาน

ควบคมุการบรโิภคยาสบู ปี 2560 -2564 ของกรมควบคุมโรค มเีป้าหมายสอดคล้องกบั 

NCD Targets ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งจากเป้าหมาย 

ดังกล่าวจะต้องลดอัตราผู้บริโภคยาสูบลงให้ได้ภายในปี 2568 อย่างน้อยร้อยละ 30  

(ส�านกัควบคมุการบรโิภคยาสบูจงึได้ก�าหนดเป้าหมายรายปีซึง่ลดทอนมาจากเป้าหมาย

ระดับโลก โดยลดอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในปี 

พ.ศ. 2564 ไม่เกินร้อยละ 16 และในปี พ.ศ. 2568 ต้องไม่เกิน ร้อยละ 14.7)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
การลดโรคและภัย
สุขภาพ (ร้อยละ)

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราการสูบบุหรี่

ปัจจุบันของ

ประชากรไทย 

อายุ 15 ปีขึ้นไป

20.7 19.9 18 17.5 17 16.5 16

อัตราการสูบบุหรี่

ในกลุ่มวัยรุ่น

อายุ 15-18 ปี 

8.25 8.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.0

อัตราการได้รับ

ควันบุหรี่มือสอง

ของประชาชน

80.6 68 64 60 56 52
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การบริหารความเสี่ยง

 การด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับ 

หลายปัจจยัทีไ่ม่แนน่อน โดยเฉพาะเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตและส่งผลกระทบ 

หรือสร้างความเสียหายให้กับองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ (Strategic) ด้านการปฏิบัติงาน 

(Operational) ด้านการเงิน (Financial) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

(Compliance) ท�าให้องค์กรเกิดความกังวลถึงเหตุการณ์เหล่านี้ ซึ่งอาจกลายเป็น 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรได้ในอนาคต

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นกระบวนการที่สามารถ 

น�ามาใช้ในการบ่งชี ้วเิคราะห์ ประเมนิ จดัการ ติดตาม และสือ่สารความเส่ียงท่ีเกีย่วข้อง

กับกิจกรรมของหน่วยงาน/ฝ่ายงาน หรือกระบวนการด�าเนินงานขององค์กร เพื่อช่วย

ลดความสญูเสยีในการไม่บรรลเุป้าหมายให้เหลอืน้อยทีสุ่ด และเพิม่โอกาสให้กบัองค์กร

มากที่สุด การบริหารความเสี่ยงจึงมีบทบาทที่ส�าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้

สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง หรือหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขึ้นแล้วองค์กร

สามารถยอมรบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ได้ โดยการก�าหนดแนวทางจดัการและตดิตามปัจจยั

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน รวมทั้งสามารถลดผลกระทบที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการด�าเนินงานได้ 

ธุรกิจ
เสี่ยงหลัก

ความ

ของการด�าเนิน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของการยาสูบแห่งประเทศไทย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 ยสท. มุ่งเน้นท่ีจะขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการบรรล ุ

เป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ โดยน�าการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็น 

เครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ 

การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ 

จึงก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance Risk Compliance : GRC)  

เผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ ยสท. ให้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย
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ประเภทความเสี่ยงของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ปีงบประมำณ 2563

ประเภทควำมเสี่ยง จ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง 
(ORF)

จ�ำนวนดัชนีชี้วัด
ควำมเสี่ยง (KRI)

จ�ำนวนแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

(Mitigation Plan)

ด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S)

3 4 9

ด้ำนกำรด�ำเนินงำน 
(Operational Risk : O)

3 3 5

ด้ำนกำรเงิน 
(Financial Risk : F)

2 3 1

ด้ำนกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C)

- - -

รวม 8 10 15

 ผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย  

8 ปัจจัยเสี่ยง (ORF) 10 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และ 15 แผนจัดการความเส่ียง 

(Mitigation Plan) มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) 

จ�านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง และผลการด�าเนินงานต�่ากว่าระดับท่ียอมให้เบี่ยงเบนได้  

(ต�่ากว่า RT) จ�านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง โดย ยสท. ได้น�าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการด�าเนินงาน 

ต�่ากว่าระดับที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (ต�่ากว่า RT) จ�านวน 4 ปัจจัยเสี่ยงไปบริหารจัดการ

ต่อในปีงบประมาณ 2564 และเพิ่มมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)  

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ ยสท. มีความต่อเนื่องและสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรได้

การควบคุมภายใน

 ยสท. มีการด�าเนินการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในของตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวง

การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

(พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 

2561) อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 79 บัญญัติ

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด และในปี  

พ.ศ. 2563 ยสท. ได้น�าระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise 

Assessment Model : SE-AM มาใช้ในการด�าเนินงานควบคุมภายในของ ยสท.  

และได้น�าองค์ประกอบท่ีส�าคัญของการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) ซึ่งเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายในมาใช้ในการด�าเนินงานของ ยสท. 

ดังมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้

   สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

 ยสท. ก�าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

ทั่วทั้งองค์กรโดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร 

ดังนั้น ฝ่ายบริหารยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กร 

สายการบงัคบับญัชา มกีารก�าหนดบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ คณะท�างานฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ในการก�ากับดูแลและการมีส่วนร่วมในการ 

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก ดังนี้ 

 - คณะท�างานกลุ่มย่อยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับฝ่าย

 - คณะอนุท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ

 - คณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
(Governance Risk Compliance : GRC)
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 - คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

 - คณะกรรมการตรวจสอบ

 - คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 ยสท. ได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี และมีการระบุความเสี่ยง

ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน โดยสอดคล้องกับกระบวนการและ

กิจกรรมควบคุมภายใน และพิจารณาความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่หลังจากการควบคุม

ภายใน ซึ่ง ยสท. จะพิจารณาเชื่อมโยงความเสี่ยงระดับองค์กรลงสู่กระบวนการ 

ด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก�าหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุม

เพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจหลงเหลืออยู่ จะส่งผล

ให้การด�าเนินงานในระดับหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และยังส่งผลต่อไปถึง 

การด�าเนินงานในระดับองค์กรให้ดีขึ้นอีกด้วย

   กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

 ยสท. มกีารด�าเนนิการจดัวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง ตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับ

หน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 โดยวเิคราะห์กระบวนการท�างานตามมาตรฐานการควบคมุ

ภายใน ผ่านกระบวนการ Workflow การปฏิบตังิาน และแบบประเมนิการควบคุมตนเอง 

(CSA) และวิเคราะห์กระบวนการท่ีเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญขององค์กร/เกณฑ์ 

การประเมินผลองค์กร/ข้อสังเกตต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

และจุดควบคุม กระบวนการหลักของหน่วยงานต่าง ๆ และ/หรือกระบวนการประเมิน

การควบคุมตนเอง (CSA) และเพื่อให้ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน 

การปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

   สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

 ก�าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  

ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก 

องค์กร ได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูล

สนับสนุนที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ประเมินผลและการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

เพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างขึ้นบน และในระดับเดียวกัน  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน เช่น ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการ 

ข้อร้องเรียน เป็นต้น

   การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน ยสท. ได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผล 

การควบคมุภายใน เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของการควบคมุภายในท่ีวางไว้อย่างต่อเนือ่ง

และสม�่าเสมอ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ 

 1)  การประเมนิผลต่อเนือ่ง (Ongoing Monitoring) หรือการประเมนิการควบคมุ

ด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) 

 ระดับส่วนงานย่อย ท�าการประเมินการควบคุมตนเอง เป็นรายไตรมาส โดย 

น�าข้อมูลมาสรุปผลและจัดท�ารายงานของส่วนงาน วิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอ 
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และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และเสนอมาตรการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น พร้อมจัดท�ารายงานการควบคุม

ภายในประจ�าปีตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบิตัิ

การควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 น�าเสนอหัวหน้าส่วนงานย่อย

รับรองรายงาน และน�าเสนอคณะอนุท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 

ระดับกลุ่มภารกิจที่ก�ากับดูแลให้ความเห็นชอบ 

 ระดบักลุ่มภารกจิ น�าผลสรปุการประเมนิผลการควบคุมตนเองเป็นรายไตรมาส

จากระดับส่วนงานย่อยที่ก�ากับดูแล มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสรุปการประเมิน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มาตรการปรับปรุงการควบคุม ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 

พร้อมจัดท�ารายงานการควบคุมภายในประจ�าปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ  

พ.ศ. 2561 น�าเสนอคณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

ให้ความเห็นชอบ 

 ระดับองค์กร น�าผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเองเป็น 

รายไตรมาส ที่ได้รับความเห็นชอบจากระดับกลุ่มภารกิจ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ  

ผลสรุปการประเมินความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด�าเนินงาน 

พร้อมจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และน�าเสนอคณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และ

บริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการ ยสท. ตามล�าดับต่อไป 

 2)  การประเมนิผลแบบรายครัง้ (Separate Evaluations) หรอืการประเมนิผล

การควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment : IA) ซ่ึงประเมินโดย 

ผูไ้ม่มส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรงกับการด�าเนนิงาน เช่น การประเมนิผลโดยผูต้รวจสอบภายใน

หรือผู้ตรวจสอบภายนอก 

การตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัประการหนึง่ในระบบบรหิารเพือ่

สร้างความเชื่อมั่น การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่องานการตรวจสอบ

ภายใน ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น

หน่วยงานระดบัฝ่าย มสีายการบงัคับบญัชา

ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้ว ่าการ ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ

กระทรวงการคลงั ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 และคู่มือ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุ ง  

ปี 2555 ของส�านกังานคณะกรรมการ 

นโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ท�าหน้าที่

ให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้ค�าแนะน�าปรึกษา (Consulting) เพื่อให้

กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด โดยจัดท�าแผน 

การตรวจสอบประจ�าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร และความเสี่ยงส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน  

โดยครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมท้ังคู่มือ 

การประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise 

Assessment Model : SE-AM)

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ากัดในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการให้ 

ค�าปรึกษา ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารทุกระดับ และ 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี รวมทั้งไม่มีข้อจ�ากัดด้านการพัฒนา

บุคลากรและงบประมาณ 
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รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่ง วันสิ้นสุด
การด�ารงต�าแหน่ง

นำยระเฑียร ศรีมงคล กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำร

วำระที่ 1 วันที่ 17 
ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

รศ.สุดำ วิศรุตพิชญ์ กรรมกำรอิสระ วำระที่ 1 วันที่ 17 
ก.ค. 2561

วันที่ 9 พ.ค. 2563 
(เนื่องจำกอำยุครบ 
65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 
10 พ.ค. 2563)

นำยณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ กรรมกำรอิสระ วำระที่ 1 วันที่ 17 
ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

นำยอัญญำ ขันธวิทย์ 
(เป็นบุคคลในบัญชีรำยชื่อ
กรรมกำรรัฐวิสำหกิจ)

กรรมกำรอิสระ วำระที่ 1 วันที่ 17 
ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

นำงสำวพรรณิภำ อภิชำตบุตร กรรมกำรอิสระ วำระที่ 1 วันที่ 17 
ก.ค. 2561

วันที่  20 ม.ค. 2563
(เนื่องจำกลำออกจำก
ต�ำแหน่ง มีผลตั้งแต่
วันที่ 21 ม.ค. 2563)

นำยลวรณ แสงสนิท 
(เป็นผู้แทนกระทรวง
กำรคลัง) (เป็นบุคคล
ในบัญชีรำยชื่อ
กรรมกำรรัฐวิสำหกิจ)

กรรมกำร วำระที่ 1 วันที่ 17 
ก.ค. 2561

วันที่ 16 ก.ค. 2564

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ ์
(แทนนำยวีรศักดิ์ โฆษิตไพศำล)

กรรมกำรอิสระ วำระที่ 1 วันที่ 18 
มิ.ย. 2562

วันที่ 16 ก.ค. 2564

นำงศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
(แทน พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง)

กรรมกำรอิสระ วำระที่ 1 วันที่ 24 
ก.ค. 2562

วันที่ 18 ก.พ. 2563 
(เนื่องจำกลำออกจำก
ต�ำแหน่งมีผลตั้งแต ่
วันที่ 19 ก.พ. 2563)

นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช 
(เป็นผู้แทนกระทรวง
กำรคลัง) 
(แทนนำยยุทธนำ หยิมกำรุณ)

กรรมกำร วำระที่ 1 วันที่ 14 
พ.ค. 2562

วันที่ 16 ก.ค. 2564

 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 มาตรา 13 บัญญัติให ้

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม ่เกิน 9 คนใน 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และมาตรา 15 บัญญัติให้ประธานกรรมการ

และกรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 อนุมัติแต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย รวม 9 คน ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ซึ่งอาศัย 

อ�านาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2561 และมาตรา 12/1 แห่งพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ปรากฏ 

ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

ในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

โครงสร้าง

คณะกรรมการ
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 ในคราวประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจ�า

ปีงบประมาณ 2562 วนัที ่24 กนัยายน 2562 ทีป่ระชมุมมีตแิต่งต้ังนายนพดล หาญธนสาร  

รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ

การยาสูบแห่งประเทศไทย และให้มีหน้าท่ีและอ�านาจอย่างเดียวกับผู้ว่าการ ตาม

บทบัญญัติมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561  

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

วันท่ี 21 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร เป็นผู้ว่าการ 

การยาสบูแห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

 และเนื่องจาก รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2563 จึงพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ รวมทั้งนางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

และนางศรวีรรณ เอีย่มรุง่โรจน์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการตัง้แต่วนัที ่21 มกราคม 

2563 และ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตามล�าดับ

 หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ก�าหนดให ้

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ  

เว้นแต่กรณทีีม่กีฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ และกรรมการ

ที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ โดย 

คณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยประกอบด้วยประธานกรรมการทีเ่ป็นกรรมการ

อิสระ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน และมีกรรมการผู้แทนกระทรวง

การคลงัทีเ่ป็นข้าราชการประจ�า จ�านวน 2 คน ท�าหน้าทีเ่ช่ือมโยงนโยบายจากกระทรวง

การคลัง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทาง

การแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

 โครงสร้างของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีจ�านวนกรรมการ 

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีองค์ประกอบของความรู้ ความสามารถ เพื่อ

สนบัสนนุให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ และหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
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บทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 มาตรา 17 ก�าหนด

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการ

ของ ยสท. 

 ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) คณะกรรมการ ยสท. 

มบีทบาทในการบรหิารและก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานในภาพรวมของ ยสท. ทีส่�าคัญดงัน้ี

 1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ยสท. เป็นประจ�าทุกเดือน และเพิ่มเติม

ตามความจ�าเป็น โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ ยสท. รวม 

15 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบการด�าเนินงานต่าง ๆ  ของ ยสท. ที่อยู่ใน

อ�านาจของคณะกรรมการฯ รวมทั้งรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ และ

ปัญหาอปุสรรค โดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขทีเ่ป็นประโยชน์ 

 คณะกรรมการ ยสท. ได้มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ และรับทราบ

รายงานการด�าเนินงาน สรุปดังนี้ 

   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน โดย 

มอบหมายให้กรรมการ ยสท. เข้าร่วมเป็นประธาน รองประธาน กรรมการ/

อนุกรรมการ ในคณะต่าง ๆ ตามความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการฯ  

เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนเสนอ

ให้คณะกรรมการ ยสท. พิจารณา

   พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนงานต่าง ๆ ประจ�าปีงบประมาณ 

2562 ท่ีส�าคัญ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2565  

แผนปฏิบัติการระยะยาว ปีงบประมาณ 2561-2565 แผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2564 แผนการเงิน แผนการบริหารความเสี่ยง 

   ให้ความเห็นชอบแผนบริหาร ยสท. ของผู้ว่าการ หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการปฏบิติังานของผูว่้าการ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ 

2563

   ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ว่าการ

   อนุมัติตั้งงบประมาณประจ�าปี 2564 

   อนุมัติจัดหาใบยาในประเทศ ฤดูการผลิต 2563/2564 ตามประมาณการ

จ�าหน่ายบุหรี่

   ให้ความเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้พาะปลกูต้นยาสบู 

และผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ  

ฤดูการผลิต 2562/2563

   อนุมัติใช้ร่างระเบียบต่าง ๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

   อนุมัติผลิตและจ�าหน่ายบุหรี่ตราใหม่ ตรา KRONG THIP 7.1 S (สีแดง) 

เพื่อเพิ่มยอดจ�าหน่ายบุหรี่และเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดให้กับ ยสท.

   เห็นชอบส่งมอบท่ีราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรมธนารักษ์ เพ่ือ 

จัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พร้อมน�าส่งเงิน 

ค่าก่อสร้างสวน

   อนุมัติด�าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ เช่น โครงการปราบปรามบุหรี่ 

ผิดกฎหมาย เป็นต้น

   อนุมัติแต่งตั้งรองผู้ว่าการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการ

สรรหารองผู้ว่าการ และอนุมัติเลื่อนย้ายผู้บริหารระดับ 12

   อนุมัติให้ชาวไร่เช่าที่ดินในการดูแลของส�านักงานยาสูบเชียงใหม่ เพื่อปลูก

พืชอื่นที่ไม่ใช่ยาสูบ

   อนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป ตามผลงานประจ�าปี

   อนมุตัค่ิาขนย้ายให้กบัพนกังานทีไ่ด้รับค�าสัง่ให้ไปปฏิบตังิาน ณ ยสท. อยธุยา 

   พิจารณารายช่ือบุคคลเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ยสท. แทน 

กรรมการฯ ท่ีครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการ

รัฐวิสาหกิจตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

   พิจารณาเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ยสท. 
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   รับทราบการด�าเนินการสรรหากรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย แทน

กรรมการ ยสท. ที่จะพ้นจากต�าแหน่ง

   รับทราบรายงานความคืบหน้าการท�างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานจาก 

ที่พักอาศัย (Work from Home)

   รับทราบการบรหิารจดัการและแนวทางการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการผลกัดนั

พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่

   รับทราบรายงานการประชุม และรายงานผลการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

   รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนงานโครงการย้าย

โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

   รับทราบรายงานการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น รายงานการเงิน รายงานด้าน

งบลงทุน รายงานด้านใบยา รายงานด้านการผลิต รายงานด้านการตลาด

และข้อมูลบุหรี่ต่างประเทศน�าเข้า รายงานการด�าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการ/แผนบริหารความเสี่ยง/แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร และผล 

การด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของ ยสท. 

 2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2563 และ 

เดือนกันยายน 2563 โดยท่ีประชุมกรรมการอิสระฯ ได้มีการพิจารณาภาพรวม 

การด�าเนินงานของ ยสท. และเสนอผลจากการประชุมกรรมการอิสระฯ ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการ ยสท. ได้รับทราบเพื่อมีมติสั่งการให้ฝ่ายบริหาร ยสท. รับไปพิจารณา

ด�าเนินการต่อไป ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

   การประสานงานการท�างานร่วมกันระหว่างส่วนงานต่างๆ

   การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรใหม่

 3. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดยรวมของ ยสท. ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง การท�างานเป็นทีม มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการท�างานทั้งระบบ  

การด�าเนินงานด้วยความรวดเร็ว การสื่อสารข้อมูลภายใน/ภายนอก และการค�านึงถึง

ประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ

 4. มีส่วนร่วมในกิจกรรม/การด�าเนินงานต่าง ๆ ของ ยสท. เช่น มอบเงิน 

รางวัลสนับสนุนการปรามปรามบุหรี่ปลอม ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ประจ�าปี 2563  

ณ วัดโตนดเตี้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอืน่ ๆ   
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 ข้อ 12 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. จดัท�ากฎบตัรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้

สอดคล้องกบัขอบเขตความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของการยาสบูแห่งประเทศไทย 

โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และมีการสอบทาน

และปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 2. สอบทานการจัดท�าหรือการทบทวนกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย เพื่ออนุมัติ

 3. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจ�าป ี

งบประมาณถัดไปก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อทราบ

 4. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการก�ากับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย
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 5. สอบทานให้การยาสบูแห่งประเทศไทย มรีายงานทางการเงนิ อย่างถกูต้อง 

และน่าเชื่อถือ

 6. สอบทานการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�าส่ัง 

ที่เกี่ยวข้องกับ การด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 7. สอบทานให้การยาสูบแห่งประเทศไทย มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี 

และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย

 9. การแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่ง และประเมนิผลงาน 

ประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ

    ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารสูงสุดก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา

    ต�าแหน่งพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การด�าเนินการ

ของผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยการหารอืกับผูบ้รหิารสงูสดุก่อน  

และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและด�าเนินการ

ตามขั้นตอน

 10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะ 

ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ�าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

 11. รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของ คณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงาน 

ในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี พร้อมทั้งส่งรายงาน 

ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 12. ประเมนิผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบอย่างน้อยปีงบประมาณละหน่ึงครั้ง รวมท้ังรายงานผลการประเมิน ปัญหา

และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานให้คณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยทราบ

 13. เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยมอบหมาย

 ข้อ 13 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามข้อ 12 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบ 

ต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยโดยตรง

 ข้อ 14 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้

ความสามารถ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้มีการด�าเนินการว่าจ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ ทั้งนี้การ

ด�าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มีอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงาน

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

 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินการ

ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

 2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น

132  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   133



 4. ปรกึษาหารอืเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องทกุข์ของลกูจ้างหรอืสหภาพแรงงาน 

รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

 6. ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์

 7. บรูณาการกระบวนการท�างานเก่ียวกับการก�ากบัดแูลกจิการ (Governance) 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุ 

ถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven 

Performance)

คณะกรรมการบริหาร
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนงานนโยบาย และ 

แผนงบประมาณประจ�าปี

 2. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบในเรื่องการด�าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจ�าเป็นหรือสมควรได้รับการพิจารณา

เป็นการเร่งด่วนหรือป้องกัน และ/หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากไม ่

ด�าเนินการแล้วอาจจะเกิดความเสียหายแก่การยาสูบแห่งประเทศไทย แล้วรายงานให้

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยทราบโดยเร็ว

 3. ตดิตามความคบืหน้าของงานทีม่คีวามส�าคญัตามทีค่ณะกรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทยมอบหมาย

 4. ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการใด ๆ ได ้

ตามที่จ�าเป็นและเห็นสมควร

 5. ด�าเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาแผนการด�าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ�าปี และแผนการ 

ด�าเนินงานระยะยาวหรือแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการทบทวนแผนงานขององค์กร  

และทบทวนแผนงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นประจ�าทุกปีหรือเมื่อจ�าเป็น ก่อนเสนอ 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

 2. ก�ากับ/ดูแลงานในส่วนของการประเมินผลการด�าเนินงาน/หรืออื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

 3. ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการด�าเนินงาน หรือการตัดสินใจท่ีผิดพลาด 

ในการประกอบธุรกจิ เช่น ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน ความเส่ียง

ในธรุกจิ ความเสีย่งในด้านสารสนเทศ ความเสีย่งในการด�าเนนิการทีส่�าคัญ ๆ  ฯลฯ ให้อยู่

ในระดบัทีเ่หมาะสมและสามารถสร้างมูลค่าให้การยาสบูแห่งประเทศไทยให้สูงขึน้

 4. พจิารณารายงานประเมนิผลความเสีย่ง (Risk Management Report) ของ

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งของการยาสบูแห่งประเทศไทยทีจ่ดัตัง้ขึน้ และให้ความเห็น

ในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

 5. พจิารณาความเพยีงพอและความเหมาะสมในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

เพื่อให้การยาสูบแห่งประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ

ความเสีย่งส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2562 และแนวทางในบนัทึกข้อตกลงประเมนิ

ผลการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 6. พจิารณากลัน่กรองพร้อมให้ความเหน็ในเรือ่งทีเก่ียวข้องกบัแผนยทุธศาสตร์ 

และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ตามที่ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

หรือคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย และ/หรือตามที่จะมีการน�า

เสนอต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

 7. รายงานผลการด�าเนนิงานเสนอต่อคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย

 8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลบริหารการป้องกัน
และปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ก�าหนดนโยบายและวิธีการเพื่อป้องกัน แก้ไขและปราบปรามปัญหาใบยา 

ยาเส้น และยาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 2. ก�ากับ/ดูแลการป้องกันและปราบปรามปัญหาใบยา ยาเส้น และบุหรี ่

ผิดกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่คณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยก�าหนดและให้ความเห็นชอบ

 3. ก�าหนดหรือปรับปรุงโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ของส�านักป้องกันบุหรี่ 

ผิดกฎหมาย คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งแต่งตั้งหรือปรับปรุง หรือยกเลิกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน

ชุดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามปัญหา 

ใบยา ยาเส้น และบุหรี่ผิดกฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 4. ก�ากับดูแลกระบวนการผลิตใบยาของผู้เพาะปลูกยาสูบ และกระบวนการ

จัดซื้อใบยาในประเทศให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 5. พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่ต ้องเสนอคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

 6. รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพือ่

ทราบและพิจารณา

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือ 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ก�ากับดูแลการด�าเนินการปรับปรุง แก้ไขระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับการยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคลในนามการยาสูบแห่งประเทศไทย และ

เสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

การยาสูบแห่งประเทศไทย

 3. พิจารณากลั่นกรองปัญหาตามค�าอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน หรือเรื่องที ่

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  

หรือระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ 

มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 4. มีอ�านาจแต ่งตั้ งคณะอนุท�างานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

คณะอนุกรรมการ

 5. พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องท่ีต้องเสนอคณะกรรมการ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย

 6. รายงานผลการด�าเนนิงานเสนอต่อคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย

 7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือ

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้ว่าการ
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พจิารณากลัน่กรองแผนบรหิารการยาสบูแห่งประเทศไทยของผูว่้าการ และ

น�าเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 2. พจิารณาประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูว่้าการ และรายงานผลการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานฯ ต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงที่ท�า

ไว้กับคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบและตามเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้บริหาร

 3. พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้ว่าการ ตามระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปีของผู้ว่าการ 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ

 4. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

 5. ปฏบิตังิานอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยมอบหมาย
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คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 ตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  

และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และเสนอต่อ

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของการยาสูบแห่งประเทศไทย
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวห้าปี 

และแผนบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประจ�าปี ซ่ึงผู้ว่าการได้จัดท�าขึ้นก่อนเสนอ 

คณะกรรมการเพื่อเห็นชอบ

 2. เสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สินต่าง ๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย

 3. ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการในการก�าหนดหลักเกณฑ์การเช่า การต่ออายุ

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ และการก�าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต�่าโดยค�านึงถึงสภาพและ

ท�าเลของอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยพิจารณาปรับให้เป็นปัจจุบันก่อนการให้เช่าทุกครั้ง

 4. ให้ความเห็นชอบการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรณีผู ้ว่าการมีอ�านาจอนุมัติ

โครงการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ก�าหนดในระเบียบ 

การยาสูบแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือ 

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี การน�าองค์กร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ให้นโยบาย กรอบทศิทาง และแนวปฏบิตัทิีด่ต่ีอการยาสบูแห่งประเทศไทย

ตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการก�ากับดูแลที่ดี (Good Governance) 

การน�าองค์กร (Leadership) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility) การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและการรายงานความยั่งยืน 

(Global Reporting Initiative) การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Management) และการบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management) 

 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 

ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ�าปีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนด้านการก�ากับ

ดแูลทีด่ ีแผนด้านการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม แผนระบบบรหิาร

จัดการองค์กร แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 

และตลาด เป็นต้น และทบทวนแผนงานดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ ์

ที่ส�าคัญจ�าเป็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

 3. ก�ากับ และติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว  

และแผนปฏิบัติการประจ�าปี พร้อมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์

ในการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 4. รายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ 

การยาสูบแห่งประเทศไทยเพือ่ทราบอย่างสม�า่เสมอตามความเหมาะสม หรอือย่างน้อย

ไตรมาสละหนึ่งครั้ง

 5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
การจัดความรู้และนวัตกรรม
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ให้นโยบาย กรอบทศิทาง และแนวปฏบิตัทิีด่ต่ีอการยาสบูแห่งประเทศไทย

ตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  

Technology) ข้อมูลและสารสนเทศท่ีส�าคัญขององค์กร (Data and Information)  

ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่ออาชญากรรม การโจมตี การจารกรรม และ

ความผิดพลาดต่าง ๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

หรือสถานการณ์ผิดปกติที่อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ การบริหาร

จัดการองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) การวิจัยและพัฒนา 

ในด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหาร

จัดการด้านนวัตกรรม (Innovation Management) ให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างเป็น 

รูปธรรม

 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 

ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ�าปีด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนแม่บทด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแผนบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธรุกจิ แผนแม่บทด้านการบรหิารจดัการความรูข้ององค์กร แผนงานวิจยัและพฒันา  

แผนเสรมิสร้างวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้นความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม และแผนยกระดบั

และพัฒนาความรูค้วามสามารถและศกัยภาพการใช้ความคดิสร้างสรรค์ และการจัดการ

นวัตกรรมองค์กร เป็นต้น และทบทวนแผนงานดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี หรือเม่ือมี

เหตุการณ์ที่ส�าคัญจ�าเป็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

เพื่อทราบ

 3. ก�ากับ และติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

นโยบาย กรอบทิศทาง และแนวปฏิบัติที่ดี แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ�าปี พร้อมท้ังให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 4. รายงานผลการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องต่อคณะกรรมการการยาสบู

แห่งประเทศไทยเพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยไตรมาส

ละหนึ่งครั้ง

 5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 

โครงสร้างองค์กรและอัตราก�าลัง งานด้านการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์

 2. พิจารณาแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบด้านทรัพยากรมนุษย์ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

 3. มอี�านาจแต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามความเหมาะสม

 4. รายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ ยสท.

 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ ยสท. หรือ คณะกรรมการ ยสท. 

มอบหมาย
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คณะกรรมการ
และ

คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

นายระเฑียร 
ศรีมงคล

รศ.สุดา
วิศรุตพิชญ์

นายณัฐวุฒิ
หนูไพโรจน์

นายอัญญา
ขันธวิทย์

นางสาวพรรณิภา
อภิชาตบุตร

นายลวรณ
แสงสนิท

นายธีรัชย์
อัตนวานิช

พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต
ครูวัฒนเศรษฐ์

นางศรีวรรณ
เอี่ยมรุ่งโรจน์

นายนพดล 
หาญธนสาร

นายภาณุพล
รัตนกาญจนภัทร

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้ว่าการ 
รักษาการแทน

ผู้ว่าการ

ผู้ว่าการ 
กรรมการและ
เลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 15/15 8/8 13/15 14/15 4/4 15/15 13/15 13/15 6/6 7/7 8/8

การประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย

2/2 1/1 2/2 2/2 - - - 2/2 - - -

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีค�าสั่งแต่งตั้งในปีงบฯ 2563

1. คณะกรรมการตรวจสอบ - 2/2 7/7 12/12 3/4 - - 5/5 5/5 - -

2.  คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย - - - - - - - 12/12 - - -

3. คณะกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ 
2563 

ไม่มีการประชุม

- - - - ปีงบประมาณ 
2563 

ไม่มีการประชุม

- - - - -

4.  คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร ์
และบริหารความเสี่ยง

- - 11/12 12/12 4/4 - - - 5/5 6/7 5/5

5.  คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลบริหารการป้องกันและ 
ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) 

- - - - - - 9/10 8/10 - 4/5 5/5

6. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย - 7/7 - - - 3/7 - - - 7/7 -

7.  คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้ว่าการ

- - - 1/1 - 1/1 - - - - -

8. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ - 3/3 - - - 3/3 2/3 - 3/3 - -

9.  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของการยาสูบแห่งประเทศไทย

- 4/4 3/3 - - - 7/7 - - 3/3 3/4

10.  คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี การน�าองค์กร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

- - - 7/7 - - - 6/7 - 1/1 6/6

11.  คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัด
ความรู้และนวัตกรรม

- - 8/8 - - - 6/8 - - - 8/8

12. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ - - - 4/4 - - - 4/4 - - 4/4

ประจ�าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

หมายเหตุ 
1.  รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ พ้นต�าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 ก�าหนดว่ากรรมการของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
ซึ่งรองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 อันเป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตรฐานส�าหรับกรรมการฯ 

2.  นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร (ลาออกจากการเป็นกรรมการ ยสท. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563) มติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 5 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 

3.  นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ ยสท. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) มติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 5 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 

4.  นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ ตามค�าสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 146/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 
2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 9 เมษายน 2563 

5.  นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการ ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
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 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้ก�าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่เป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562  

เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ

รัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ 

คณะท�างานอื่น โดยก�าหนดองค์ประกอบของประโยชน์ตอบแทนกรรมการออกเป็น  

5 ส่วน ดังนี้

   ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ 

   ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

   ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

   ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 

   โบนัสกรรมการ 

นโยบายและการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน 

 จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ยสท. เพื่อเป็นการ

ตอบแทนการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามสดัส่วนระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง โดยจ่ายให้

ประธานกรรมการ ยสท. ในอตัรา 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดอืนกรรมการ เนือ่งมาจาก 

ฐานะของการเป็นผูน้�าคณะกรรมการ ยสท. ซึง่เป็นบทบาทหน้าทีที่เ่พิม่ขึน้ แม้กรรมการ

ทุกคนจะมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน

เบี้ยประชุม 

 ยสท. จ่ายค่าเบีย้ประชมุให้กรรมการทีเ่ข้าร่วมการประชมุเป็นรายครัง้ นบัแต่วนั

ที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในการ

ประชมุ โดยให้ประธานในทีป่ระชมุได้รบัเบีย้ประชมุสงูกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 

ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ยสท. จ่ายเบี้ยประชุมให้กรรมการ ยสท. และกรรมการ

อืน่ในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างานอืน่ เท่ากนัในอตัรา 0.5 

เท่าของเบีย้ประชุมท่ีจ่ายให้กรรมการ ยสท. ในการประชุมคณะกรรมการ ยสท. เนือ่งจาก

คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานอื่นมีขอบเขตหน้าที่ในการ

สนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการ ยสท. 

โบนัส
 การจ่ายโบนสั จะยดึกบัผลประกอบการและผลการประเมนิการด�าเนนิงานของ

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีปัจจัยการพิจารณาแตกต่างจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
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โบนัสของคณะกรรมการอ�านวยการฯ
ค่าตอบแทนฯ/ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอ�านวยการฯ/ และ

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ 
ประจ�าปี 2563 ประจ�าปี 2562

รายชื่อ ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการฯ

ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการฯ

ค่าเบี้ยประชุม 
คณะอนุกรรมการฯ

โบนัส 
ปี 2562

รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล 240,000.00 350,000.00 109,375.00 699,375.00 

รศ. สุดา วิศรุตพิชญ์ 72,903.22 26,696.35 140,000.00 137,500.00 87,500.00 464,599.57 

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล 62,465.27 62,465.27 

พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง 71,034.95 71,034.95 

นายลวรณ แสงสนิท 120,000.00 280,000.00 105,000.00 87,500.00 592,500.00 

นายยุทธนา หยิมการุณ 39,045.70 39,045.70 

นายอัญญา ขันธวิทย์ 120,000.00 150,000.00 260,000.00 237,500.00 87,500.00 855,000.00 

นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 120,000.00 73,793.13 240,000.00 215,000.00 87,500.00 736,293.13 

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร 36,451.60 36,451.60 60,000.00 40,000.00 87,500.00 260,403.20 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช 120,000.00 240,000.00 230,000.00 25,050.40 615,050.40 

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 120,000.00 44,516.12 240,000.00 175,000.00 25,034.73 604,550.85 

นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 46,206.94 46,206.94 100,000.00 97,500.00 16,465.05 306,378.93 

นายนพดล หาญธนสาร 62,999.97 120,000.00 130,000.00 312,999.97 

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร 56,999.93 160,000.00 100,000.00 316,999.93 

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ 52,452.96 52,452.96 

นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ 35,047.04 35,047.04 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,115,561.66 377,664.14 2,190,000.00 1,467,500.00 873,471.10  6,024,196.90

146  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   147



   ยสท. ตกลงจ่ายค่าตอบแทนคงที่ให้แก่ผู้ว่าการ เป็นรายเดือน ในอัตรา 

เดือนละ 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยในระหว่าง 

อายุสัญญาผู้ว่าจ้างจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันท่ี 1 เดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2563 ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้ว่าการ

ได้รับ ท้ังนี้ ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

ของคณะกรรมการ ยสท. โดยจะพิจารณาอัตราร้อยละการขึ้นค่าตอบแทน

คงที่ให้ตามสัดส่วนระยะเวลาปฏิบัติงาน และการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่

ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับ 

เกนิกว่าอตัราขัน้สงูตามกรอบอตัราค่าตอบแทนคงทีท่ีก่ระทรวงการคลงัได้

ให้ความเห็นชอบไว้

   ยสท. อาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปีในวันที่ 1 เดือนตุลาคม 

ของทุกปี ตามผลประกอบการของ ยสท. และผลการประเมนิตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ยสท. ก�าหนด ในอัตราไม่เกินกว่า 

ร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนรวมในแต่ละปี ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทน

พิเศษประจ�าปี ในกรณีผู้ว่าการปฏิบัติงานไม่ครบปี ให้พิจารณาอัตรา 

ร ้อยละการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปีตามสัดส่วนระยะเวลา 

การปฏิบัติงานด้วย

   ยสท. ตกลงให้สิทธิประโยชน์อ่ืนแก่ผู ้ว่าการตามที่ก�าหนดในเอกสาร 

แนบท้ายสัญญาจ้าง

   ผู้ว่าการมีสิทธิรับผลประโยชน์ตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการ 

อื่นใดตามที่ก�าหนดในสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายเท่านั้น

   ผู้ว่าการเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้ส�าหรับเงินค่าตอบแทนหรือเงินได้อ่ืนใด 

ท่ีได้รับอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู ้ว ่าการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย โดยยินยอมให้ ยสท. หักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายตาม 

ประมวลรัษฎากร

ผู้บริหาร
นโยบายและการจ่าย

ค่าตอบแทน
ระดับสูง

กำรยำสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้ก�ำหนดกำรจ่ำย 

ค่ำตอบของผู ้ว ่ำกำรกำรยำสูบแห ่งประเทศไทย  

โดยอัตรำค่ำตอบแทนเป็นไปตำมสัญญำจ้ำง โดย 

มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ดังนี้
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นายนพดล  หาญธนสาร นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ตามค�าสั่งการยาสูบฯ ที่ 146/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

แต่งตั้งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ตามค�าสั่งการยาสูบฯ ที่ 65/2563 มีผลวันที่ 10 เมษายน 2563

รายการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการอ�านวยการ

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ

ค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทน
คณะกรรมการอ�านวยการ

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ

ค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

ตุลาคม 2562 10,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - -

พฤศจิกายน 2562 10,000.00 20,000.00 10,000.00 - - - -

ธันวาคม 2562 10,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - -

มกราคม 2563 10,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - -

กุมภาพันธ์ 2563 10,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - -

มีนาคม 2563 10,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - -

เมษายน 2563 2,999.97 - 20,000.00 252,000.00 6,999.93 20,000.00 -

พฤษภาคม 2563 - - - 360,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00

มิถุนายน 2563 - - - 360,000.00 10,000.00 40,000.00 20,000.00

กรกฎาคม 2563 - - - 360,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00

สิงหาคม 2563 - - - 360,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00

กันยายน 2563 - - - 360,000.00 10,000.00 40,000.00 20,000.00

รวมเงินทั้งสิ้น 62,999.97 120,000.00 130,000.00 2,052,000.00 56,999.93 160,000.00 100,000.00

312,999.97 2,368,999.93

ผู้บริหาร
ประจ�าปีงบประมาณ 2563
ค่าตอบแทน

ร ะ ดั บ สู ง
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ด้านการขาย
 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

สารสนเทศเกี่ยวกับการท�าการค้ายาสูบแก่คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Website การยาสูบแห่งประเทศไทย

 เป็นช่องทางบรกิารข้อมลูข่าวสาร กจิกรรมขององค์กร รวมถงึประกาศราคาขาย

ปลกีบุหร่ีและยาเส้น ข้อมลูเบอร์ตดิต่อ และช่องทางการร้องเรยีนเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 

ของ ยสท.

ระบบ E-commerce 

 เป็นการส่ือสารผ่านระบบขาย (E-commerce) ซึ่งมีหน้าเพจส�าหรับแจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารที่มีความจ�าเป็นส�าหรับร้านขายส่งยาสูบ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน 

ของ ยสท. ที่ต้องการสื่อสารกับคู่ค้าจะมีการส่งหนังสือแจ้งมายังฝ่ายขายเพื่อส่งข้อมูล

ข่าวสารให้กบัส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศลงข้อมลูรายละเอยีดข่าวสารต่าง ๆ   ในระบบ 

แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

   ข่าวสาร ส�าหรับร้านขายส่งยาสูบและสโมสรพนักงานยาสูบ (high-light 

news) คือ ข่าวล่าสุดที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ลูกค้าต้องรับทราบข้อมูล

และสามารถติดต่อสื่อสารกลับมายัง ยสท.โดยเร็วที่สุด เช่น แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงใบก�ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม เบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย และ

แบบสอบถามต่าง ๆ

   ข่าวสารและเหตุการณ์ (news & event) ข่าวปกติ เช่น 

    แจ้งเลื่อนวันจ�าหน่ายบุหรี่ เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

    แจ้งการเชิญร่วมงานประชุมร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศประจ�าปี 

    แจ้งก�าหนดการและการตอบรับเข้าร่วมงานประชุมฯ 

    แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารฝ่ายขาย

    แจ้งประกาศก�าหนดราคาขายบุหรี่ ยาเส้น ทุกช่วงราคา

    แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบห่อ หีบ ซองบุหรี่ 

    แจ้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายส่งยาสูบ

    การแจ้งข่าวอื่นหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจต่าง ๆ ฯลฯ

 ทั้งนี้ข่าวสารที่แจ้งให้ลูกค้าทราบนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องกลั่นกรองมาแล้ว

ก่อนส่งให้ฝ่ายขายด�าเนินการ และไม่มีการเผยแพร่เอกสารท่ีมีเนื้อหาอันถือว่าเป็น 

ความลับของ ยสท.

โทรศัพท์/Call Center ส�าหรับลูกค้า 

 เป็นช่องทางในการอ�านวยความสะดวกลูกค้าในการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล

กับการท�าการค้ายาสูบที่ส�าคัญทั้งในกรณีเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน เช่น ติดตามสอบถาม

การเปล่ียนบุหร่ีช�ารุดเสียหายหรือขาดบรรจุ ติดตามสอบถามการขนส่งบุหรี่ไปยัง 

ร้านค้า และสอบถามข้อมูลโครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า เป็นต้น

Social Network (Facebook/Line)

 เป็นช่องทางส�าหรับให้ลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับ-ส่ง สอบถามข้อมูลและ

สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ ยสท. รวมถึงการร้องเรียนปัญหา

ด้านการค้ายาสูบ และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการขายและ

บริการของ ยสท. ประกอบด้วยกลุ่มด้านการขนส่ง ด้านการบริการหลังการขาย ด้าน

การบริหารการตลาดและการขายตามกลุ่มพื้นที่ (NODE) 

การจัดประชุมร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศ

 เป็นช่องทางในการเปิดเผยและสือ่สารกบัลกูค้ากลุม่ตวัแทนจ�าหน่ายร้านขายส่ง

ยาสูบเกี่ยวกับนโยบายการค้ายาสูบ สถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการค้ายาสูบ  

รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายของ ยสท. ที่จะด�าเนินการร่วมกับลูกค้า

การเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร
และ

สารสนเทศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ายาสูบ
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ด้านการตลาด
 ยสท. ได้จัดท�าเว็บไซต์ภาคภาษาไทย www.thaitobacco.or.th/th ส�าหรับ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ายาสูบภายในประเทศ โดยมีการเปิดเผยใน 2 หัวข้อหลัก

ราคาขายบุหรี่และยาเส้น 

 ได้แก่ บุหรี่ และยาเส้นต่าง ๆ ที่ ยสท. วางจ�าหน่ายทั้งหมด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

 ส�าหรับกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี/คูค้่ายาสบูเพือ่การส่งออกหรอืธรุกจิอืน่ทีม่ใิช่บหุรี่  

โดย ยสท. มีเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ www.thaitobacco.or.th/en ซึ่งประกอบ 

ไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ อาทิ รายงานประจ�าปีขององค์กร ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปีปัจจุบัน 

รายละเอยีดตราบหุรีข่อง ยสท. ทีจ่�าหน่ายไปต่างประเทศ และการรบัจ้างผลิตบหุรีแ่บบ 

OEM และน�าเสนอผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่จ�าหน่าย เช่น ยาเส้น ใบยา ก้านพอง ธุรกิจด้าน

การพิมพ์ครบวงจร รวมถึงการให้ข้อมูลมาตรฐานการด�าเนินงานขององค์กรเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี เช่น การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Factory) ระบบมาตรฐานการผลิต

ระดับสากลต่าง ๆ เช่น การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในกระบวนการผลิต

ใบยาเวอร์ยเินยี การใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัยในกระบวนการผลติ การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ   

และการเป็นองค์กรที่ร่วมปกป้องเศรษฐกิจของประเทศโดยมีหน่วยงานที่ร่วมต่อต้าน

บุหรี่ผิดกฎหมายภายในประเทศ พร้อมระบุช่องทางการติดต่อถึงทีมงานด้านการตลาด

และการขายเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ

ด้านการจัดหา
 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ มีหน้าที่ด�าเนินการจัดหาพัสดุ ส�าหรับใช้ในการผลิต

บหุร่ีทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้จัดหา/จดัจ้าง อุปกรณ์เครือ่งใช้ส�านักงาน

ของส่วนงานต่าง ๆ ของ ยสท. พร้อมท้ังดูแลจัดเก็บและวางแผนการขนส่งมอบพัสดุ 

โดยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

เพื่อสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของ ยสท.

 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ได้ปฏิบัติโดยอิง 

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และค�าสั่ง ยสท. ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมด

ได้น�าเสนอฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร ประจ�าทุกเดือน โดยฝ่ายอ�านวยการ 

และสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานกลางให้ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ การจัดซ้ือ/ 

จัดจ้างกับบุคคลภายนอก

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสินค้า/การบริการส�าหรับการจัดหา

   ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล สินค้าและบริการ

ได้อย่างทั่วถึงโดยฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมา

ประกอบการพิจารณาในการจัดหาเพื่อให้เกิดประโยชน์

   ปัจจุบันฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุได้น�าข้อมูล การจัดซื้อ/จัดจ้าง เผยแพร่

ผ่านทางระบบการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบญัชกีลาง และทางเวบ็ไซต์

ของ ยสท. โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ยสท. เป็นผู้ก�ากับดูแล

ด้านใบยา
 ฝ่ายใบยามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับชาวไร่ยาสูบผ่านช่องทาง 

การประชุมชาวไร่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การปิดประกาศส�านักงานยาสูบ สถานีใบยา 

การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชน รวมถึงมี Digital Culture การสื่อสาร 

ทาง line group ผ่านพนักงานส่งเสริม

154  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   155



 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

การยาสูบแห่งประเทศไทยประจ�าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย กรรมการ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ 

ด้านกฎหมาย จ�านวน 3 คน ดังนี้

 นายอัญญา ขันธวิทย์ เป็น ประธานกรรมการ

 นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร เป็น กรรมการ

 นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็น กรรมการ

 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น  เลขานุการ

 ในระหว่างปีได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย ประกอบด้วย กรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 

เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การบริหาร 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน การเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย จ�านวน  

3 คน ดังนี้

 นายอัญญา ขันธวิทย์ เป็น  ประธานกรรมการ

 นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ เป็น กรรมการ

 พลต�ารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ เป็น กรรมการ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบตามระเบยีบการยาสบูแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ซ่ึงสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555

 ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้จัดการประชุมพิจารณาตามวาระการประชุมที่ก�าหนด รวมทั้งประชุมร่วม

กับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

   สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินประจ�าปี และหารือ

การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินกับเจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน

   สอบทานความเหมาะสม เพียงพอ การบริหารความเสี่ยงและระบบ 

การควบคุมภายใน

   สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินงาน

   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์หรอืมโีอกาสเกดิการทจุรติทีอ่าจมีผลกระทบต่อการปฏบัิตงิาน

   ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน

   ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทานกฎบัตรของ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

   สอบทานการด�าเนนิงานขององค์กรตามคูม่อืการประเมนิผลการด�าเนนิงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment 

Model : SE-AM ) โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) 

ทั้ง 8 ด้าน

   จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามระเบยีบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555

   ประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีพร้อมท้ังจัดท�าแผนกลยุทธ์และ 

แผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของ
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   ทบทวน Skill Matrix คูม่อืการปฏิบตังิาน แผนการพฒันาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน  

และการก�ากับดูแลกิจการขององค์กร มีประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผูบ้รหิาร เพือ่ด�าเนนิการ

เพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การหารือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการตีความประเด็นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

การทบทวนกระบวนการควบคุมอายุบุหร่ีส�าเร็จรูปคงคลัง ในรูปแบบ End-to-End 

Process การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

ตามระบบประเมินผลใหม่ การพิจารณารายการค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้และ

ก�าหนดแนวทางในการควบคุมการจ่าย เป็นต้น

 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปโดยอิสระ มีการก�ากับ 

ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้ง

ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเพือ่ประโยชน์

ขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิผล

 

 (นายอัญญา  ขันธวิทย์)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ท�าการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

ที่เหมาะสม เพ่ือมาด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ที่ กค 0803.2/ว.90 ลงวันที่ 21 

สิงหาคม 2551 การสรรหาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งนี้เป็นการสรรหา 

ครั้งที่ 2 ซึ่งมีก�าหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2562 ผลปรากฏว่ามผีูผ่้านเกณฑ์การคดัเลอืก เป็นผูม้คีณุสมบตั ิมคีวามรู ้ความสามารถ

และประสบการณ์ เพื่อท�างานบริหารในต�าแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  

คือ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 

มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์)

 

 (นายคงศักดิ์  ขัตติยานุวัฒน์)

 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสรรหา
รายงานของ
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รายงานของผู้สอบบัญชีเสนอ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ความเห็น

 ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงนิของการยาสบูแห่งประเทศไทย  

ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน 

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ผลการด�าเนินงานและ 

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนั โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

มีความเป็นอิสระจากกิจกรรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดินและข ้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ

งบการเงิน และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน 

จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ

ข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี ้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ทีส่�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู ่

ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงาน

ประจ�าปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถึงข้อมูลอืน่

และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ

งบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบ 

การเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ 

ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง

ตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายใน

ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 

กิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตาม 

ความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหาร

มคีวามต้ังใจทีจ่ะเลกิกจิการหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่งต่อไปได้

 ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลมหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงาน

ทางการเงินของกิจการ

รายงานทางการเงิน
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่าง 
สมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี จะ 
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกับ
การตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัช ีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ใช้ดลุยพนิจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
   ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง 
ท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร ่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

   ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์
ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุ 
สมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ซึง่จดัท�าขึน้
โดยผู้บริหาร

   สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน
ต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่ก่ียวกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�าเนินงาน 
ต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง 
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให ้กิจการต้องหยุด 
การด�าเนินงานต่อเนื่อง

   ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้
มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ  
ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็น 
ที่มีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม 
ภายใน หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน

 
 (นางสาวกนิฏฐา ศิริวัฒนะตระกูล)
 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 3

 
 (นางสาวประภาพร ก้อนสูงเนิน)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ
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งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 หน่วย : บาท
    หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
   สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1  8,580,445,014.80 6,378,059,944.45
  เงินลงทุนชั่วคราว 4.2 94,347,168.94 124,741,673.87
  ลูกหน้ีการค้า-สุทธิ 4.3 686,083,903.50 586,766,907.50
  เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 4.4 455,700.00  408,600.00
  สินค้าคงเหลือ 4.5 5,137,676,104.52 5,482,927,122.42
  แสตมป์ยาสูบ 4.6 823,842,877.04 1,762,256,554.22
  พัสดุคงเหลือ 4.7  372,325,020.21 388,039,417.68
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4.8 188,056,482.31 492,618,005.08
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  15,883,232,271.32 15,215,818,225.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4.9  184,361,295.00 156,210,145.00
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4.10 11,461,447,802.87 12,018,899,340.42
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 4.11 60,062,097.97 34,336,961.68
  สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ 4.12 81,035,918.29 97,079,949.98
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  4.13 87,883,164.25 87,245,687.61
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  11,874,790,278.38 12,393,772,084.69
รวมสินทรัพย์   27,758,022,549.70 27,609,590,309.91
   หนี้สินและส่วนของทุน
หน้ีสินหมุนเวียน
  เจ้าหน้ีการค้า  4.14 270,252,822.31 268,596,853.69
  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอการน�าส่ง  4.15  110,925,727.26 105,552,416.50
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4.16  73,112,058.03 76,085,010.31
  เจ้าหน้ีกรมสรรพากร 4.17 303,513,562.77 308,672,703.25
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4.18 97,200,279.50 138,459,793.79
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน  855,004,449.87 897,366,804.54
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
  กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ 4.19 15,005,440.00 14,134,490.00
  ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องคดี 4.20 4,785,757.42 -
  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 4.21 9,170,214,083.72 9,138,668,483.00
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  1,163,764.70 3,891,780.16
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  9,191,169,045.84 9,156,694,753.16
รวมหนี้สิน   10,046,173,495.71 10,054,061,557.70
ส่วนของทุน
  ทุน  4.22 488,240.15 488,240.15
  ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว 4.23 16,911,032,026.67 16,806,187,026.67
  ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 4.24 800,328,787.17 748,853,485.39
 รวมส่วนของทุน  17,711,849,053.99 17,555,528,752.21
รวมหนี้สินและส่วนของทุน  27,758,022,549.70 27,609,590,309.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 ลงช่ือ       ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ลงชื่อ      ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 (นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร) (นางสาวมาลัย สืบสายเจริญ)

Statement of Financial Status as at September 30, 2020
 Unit: Baht
    Note 30 September 2020 30 September 2019
   Assets
Current assets
  Cash and cash equivalents 4.1  8,580,445,014.80 6,378,059,944.45
  Short-term investment 4.2 94,347,168.94 124,741,673.87
  Account receivable-net 4.3 686,083,903.50 586,766,907.50
  Short-term loan 4.4 455,700.00  408,600.00
  Inventories 4.5 5,137,676,104.52 5,482,927,122.42
  Excise stamps 4.6 823,842,877.04 1,762,256,554.22
  Supplies  4.7  372,325,020.21 388,039,417.68
  Other current assets 4.8 188,056,482.31 492,618,005.08
 Total current assets  15,883,232,271.32 15,215,818,225.22
Non-current asset
  Long-term loans 4.9  184,361,295.00 156,210,145.00
  Property plant and equipment-net 4.10 11,461,447,802.87 12,018,899,340.42
  Intangible asset-net 4.11 60,062,097.97 34,336,961.68
  Asset during operations 4.12 81,035,918.29 97,079,949.98
  Other non-current assets  4.13 87,883,164.25 87,245,687.61
 Total non-current assets  11,874,790,278.38 12,393,772,084.69
Total assets   27,758,022,549.70 27,609,590,309.91
   Liabilities and equity
Current liabilities
  Account payable  4.14 270,252,822.31 268,596,853.69
  Accrued withholding tax  4.15  110,925,727.26 105,552,416.50
  Accrued expenses 4.16  73,112,058.03 76,085,010.31
  Revenues Department payable 4.17 303,513,562.77 308,672,703.25
  Other current liabilities 4.18 97,200,279.50 138,459,793.79
 Total current liabilities  855,004,449.87 897,366,804.54
Non-current liabilities
  Pension Fund for TOAT employees 4.19 15,005,440.00 14,134,490.00
  Provision for prosecution 4.20 4,785,757.42 -
  Provision for employee benefits 4.21 9,170,214,083.72 9,138,668,483.00
  Other non-current liabilities  1,163,764.70 3,891,780.16
 Total non-current liabilities  9,191,169,045.84 9,156,694,753.16
Total liabilities   10,046,173,495.71 10,054,061,557.70
Equity
  Capital  4.22 488,240.15 488,240.15
  Appropriated retained earnings 4.23 16,911,032,026.67 16,806,187,026.67
  Unappropriated retained earnings 4.24 800,328,787.17 748,853,485.39
 Total equity   17,711,849,053.99 17,555,528,752.21
Total liabilities and equity  27,758,022,549.70 27,609,590,309.91

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

 Signed            Governor Signed        Acting Director of Accounting

 (Mr. Panuphol Rattanakanjanapatra) Tobacco Authority of Thailand (Ms. Malai Suebsaicharoen) and Financial Department
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท

     หมายเหตุ 2563   2562

รายได้จากธุรกิจหลัก  4.30.1 45,430,412,022.40 50,088,073,738.26

รายได้จากธุรกิจอื่น  4.30.2  31,924,352.75  203,918,662.83

 รวมรายได้   45,462,336,375.15 50,291,992,401.09

ต้นทุนขาย

 ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก   3,832,116,429.94 4,173,998,854.72

 ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น   23,516,697.10  178,254,978.02

ก�าไรข้ันต้น   41,606,703,248.11 45,939,738,568.35

รายได้อ่ืน

 ดอกเบี้ยรับ    78,424,126.88 74,393,886.61

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม  2,326,919.73 2,291,679.48

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   374,852.18 1,976,193.14

 รายได้โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 

  เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  4.30.3 298,418,293.54 300,534,564.77

 รายได้อื่นๆ   4.30.4  59,839,997.29 167,703,176.43

 รวมรายได้อื่น   439,384,189.62 546,899,500.43

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย   42,046,087,437.73 46,486,638,068.78

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขาย   38,520,298,389.39 42,943,639,701.55

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,364,028,923.17 2,662,016,076.62

 รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  40,884,327,312.56 45,605,655,778.17

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น  285,557,515.58 43,185,592.14

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  16,932,881.82 23,672,455.97

 ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 

  เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  309,024,242.81 300,769,510.62

 รวมค่าใช้จ่ายอื่น   611,514,640.21  367,627,558.73

รวมค่าใช้จ่าย   41,495,841,952.77 45,973,283,336.90

ก�าไรส�าหรับปี  4.31  550,245,484.96 513,354,731.88

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

  ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน  - (2,967,574,366.90)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  550,245,484.96 (2,454,219,635.02)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Statement of Comprehensive Income as at September 30, 2020
Unit: Baht

     Note 2020   2019

Revenue from main business  4.30.1 45,430,412,022.40 50,088,073,738.26

Revenue from other businesses  4.30.2  31,924,352.75  203,918,662.83

 Total revenue  45,462,336,375.15 50,291,992,401.09

Cost of sales

 Cost of sales from main business   3,832,116,429.94 4,173,998,854.72

 Cost of sales from other businesses   23,516,697.10  178,254,978.02

Gross profit   41,606,703,248.11 45,939,738,568.35

Other income

 Interest receivable   78,424,126.88 74,393,886.61

 Interest on loans  2,326,919.73 2,291,679.48

 Gain on exchange rate   374,852.18 1,976,193.14

 Income from Benchakitti Park Hospital (Commemorating

  HM the Queen 84th Birthday)  4.30.3 298,418,293.54 300,534,564.77

 Other income  4.30.4  59,839,997.29 167,703,176.43

 Total other income  439,384,189.62 546,899,500.43

Gross profit before expenses  42,046,087,437.73 46,486,638,068.78

Selling and administrative expenses

 Selling expenses   38,520,298,389.39 42,943,639,701.55

 Administrative expenses  2,364,028,923.17 2,662,016,076.62

 Total selling and administrative expenses  40,884,327,312.56 45,605,655,778.17

Other expenses

 Expenses for other activities  285,557,515.58 43,185,592.14

 Loss from selling assets  16,932,881.82 23,672,455.97

 Expenses of Benchakitti Park Hospital (Commemorating

  HM the Queen 84th Birthday)  309,024,242.81 300,769,510.62

 Total other expenses   611,514,640.21  367,627,558.73

Total expenses   41,495,841,952.77 45,973,283,336.90

Profit for the year 4.31  550,245,484.96 513,354,731.88

Other comprehensive income

 Actuarial losses on employee

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

Total comprehensive income (loss)  550,245,484.96 (2,454,219,635.02)

Notes to financial statements are an integral part of the above statement.
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 หน่วย : บาท
  ทุน ก�าไรสะสม ก�าไรสะสม  รวม
  ท่ีจัดสรรแล้ว ที่ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ 

 ณ 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  -  -  513,354,731.88 531,354,731.88

 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  โครงการผลประโยชน์พนักงาน  -   - (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 

ยอดคงเหลือ 

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

 ปรับปรุงโบนัสค้างจ่าย  - -  (57,925,183.18) (57,925,183.18)

 ปรับปรุงลดเงินรายได้น�าส่งคลัง - (90,420,000.00)  90,420,000.00  -

 เงินรายได้น�าส่งคลัง - (336,000,000.00) -  (336,000,000.00)

 ประมาณการรายได้น�าส่งคลัง - 531,265,000.00  (531,265,000.00) -

 ก�าไรส�าหรับปี -  -  550,245,484.96 550,245,484.96

ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 488,240.15 16,911,032,026.67 800,328,787.17 17,711,849,053.99 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Statement of Changes in Equity as at September 30, 2020

 Unit : Baht
  Capital Appropriated Unappropriated  Total
  retained earnings   retained earnings  

Balance 

 as at 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 appropriated  -  - (12,250,881.21) (12,250,881.21)

  retained earnings

 Adjustment to revenue remittance  - (79,600,000.00) 79,600,000.00  -

  to Ministry of Finance

 Revenue remittance  - (703,000,000.00)  - (703,000,000.00)

  to Ministry of Finance

 Estimated revenue remittance - 495,420,000.00 (495,420,000.00)  -

  to Ministry of Finance

 Profit for the year  -  -  513,354,731.88 531,354,731.88

 Actuarial losses on employee

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

Balance

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

Balance 

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

 Adjustment to bonus payable  - -  (57,925,183.18) (57,925,183.18)

 Adjustment to revenue remittance - (90,420,000.00)  90,420,000.00  -

  to Ministry of Finance

 Revenue remittance - (336,000,000.00) -  (336,000,000.00)

  to Ministry of Finance

 Estimated revenue remittance - 531,265,000.00  (531,265,000.00) -

  to Ministry of Finance

 Profit for the year -  -  550,245,484.96 550,245,484.96

Balance 

 as at September 30, 2020 488,240.15 16,911,032,026.67 800,328,787.17 17,711,849,053.99 

Notes to financial statements are an integral part of the above statement.
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งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 หน่วย : บาท

    2563  2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

 ก�าไรส�าหรับปี  550,245,484.96 513,354,731.88

 รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 939,121,011.70 984,433,981.27

  ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 16,932,881.82 23,672,455.97

  โอนค่าเสื่อมราคาที่เหลือเป็นค่าใช้จ่าย 

   (โอนทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์) 35,409,973.23  -

  ปรับปรุงสินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ   - 23,071,649.54

  สินค้าคงเหลือและพัสดุตัดบัญชี 49,636,490.80 2,811,018.63

  สินค้าคงเหลือตัดเป็นค่าใช้จ่าย 17,775,809.35 13,139,094.04

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นตัดเป็นค่าใช้จ่าย  182,028.00  -

  รับบริจาคทรัพย์สินบันทึกเป็นรายได้อื่น (5,362,197.87) (128,000.00)

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีความ 4,785,757.42  -

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 31,545,600.72 323,445,502.10

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  - (593,824.91)

  ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้น (374,852.18) (1,976,193.14)

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 1,639,897,987.95 1,881,230,415.38

  ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (99,316,996.00) (34,924,900.00)

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง (47,100.00) 12,200.00

   สินค้าคงเหลือลดลง 301,070,951.18 542,811,549.66

  แสตมป์ยาสูบลดลง 937,385,277.18 134,944,409.24

  พัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น (7,608,490.41) (24,175,625.10)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) 304,577,279.22 (64,743,381.07)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง (637,476.64) 3,085,907.48

  เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง) 2,952,090.80 (69,025,098.36)

  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอการน�าส่งเพิ่มขึ้น(ลดลง) 5,373,310.76 (52,099,218.20)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (60,898,135.46) (54,925,543.21)

  เจ้าหนี้กรมสรรพากร(ลดลง)เพิ่มขึ้น (5,159,167.48) 40,051,213.51

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น (41,259,514.29) 5,541,575.08

   กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบเพิ่มขึ้น 870,950.00 239,490.00

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (2,728,015.46) 3,139,102.60

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,974,472,951.35 2,311,162,097.01

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 30,394,504.93 17,087,589.61

 เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาว (28,151,150.00) (11,489,235.00)

 เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (398,581,604.20) (112,000,380.90)

 เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (39,143,189.33) (1,685,000.00)

 เงินสดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ (34,542,165.77) (318,457,925.18)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 33,935,723.37 12,395,914.95

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (436,087,881.00) (414,149,036.52)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 รายได้น�าส่งคลัง  (336,000,000.00) (703,000,000.00)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (336,000,000.00) (703,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 2,202,385,070.35 1,194,013,060.49

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 6,378,059,944.45 5,184,046,883.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 8,580,445,014.80 6,378,059,944.45

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Statement of Cash Flows as at September 30, 2020
 Unit : Baht

    2020  2019

Cash flows from operating activities 

 Profit for the year 550,245,484.96 513,354,731.88

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

  Depreciation and amortization 939,121,011.70 984,433,981.27

  Loss from sale to assets 16,932,881.82 23,672,455.97

  Transfer of remained depreciation to be expenses 

   (Transfer assets to the Treasury Department) 35,409,973.23  -

  Asset adjustment during operations   - 23,071,649.54

  Inventory and amortized supplies 49,636,490.80 2,811,018.63

  Inventory amortized to be expenses 17,775,809.35 13,139,094.04

  Current asset to be expenses  182,028.00  -

  Other income (from donation) (5,362,197.87) (128,000.00)

  Expenses on lawsuit 4,785,757.42  -

  Expenses on employee benefits 31,545,600.72 323,445,502.10

  Other expenses  - (593,824.91)

  Gain from unrealized foreign exchange rate (374,852.18) (1,976,193.14)

 Gain on operations before changes in assets and liabilities on operations 1,639,897,987.95 1,881,230,415.38

  Increase in account receivable (99,316,996.00) (34,924,900.00)

  (Increase) decrease in short-term loan (47,100.00) 12,200.00

   Decrease in inventories 301,070,951.18 542,811,549.66

  Decrease in excise stamps 937,385,277.18 134,944,409.24

  (Increase in) supplies (7,608,490.41) (24,175,625.10)

  Decrease (increase) in other current assets 304,577,279.22 (64,743,381.07)

  Decrease (increase) in non-current assets (637,476.64) 3,085,907.48

  Increase (decrease) in account payable 2,952,090.80 (69,025,098.36)

  Increase (decrease) in accrued withholding taxes 5,373,310.76 (52,099,218.20)

  (Decrease) in accrued expenses (60,898,135.46) (54,925,543.21)

  (Decrease) increase in Revenue Department payable (5,159,167.48) 40,051,213.51

  (Decrease) increase in other current liabilities (41,259,514.29) 5,541,575.08

   Increase in pension fund from employees 870,950.00 239,490.00

   (Decrease) increase in other non-current liabilities (2,728,015.46) 3,139,102.60

Net cash from operating activities 2,974,472,951.35 2,311,162,097.01

Cash flows from investing activities

 Cash receipt from current investments 30,394,504.93 17,087,589.61

 Cash payment on long-term loans (28,151,150.00) (11,489,235.00)

 Cash payment on property plant, and equipment (398,581,604.20) (112,000,380.90)

 Cash payment on intangible assets (39,143,189.33) (1,685,000.00)

 Cash payment on assets during operations (34,542,165.77) (318,457,925.18)

 Cash receipt from selling assets 33,935,723.37 12,395,914.95

Net cash from investing activities (436,087,881.00) (414,149,036.52)

Cash flows from financing activities

 Remittance to Ministry of Finance (336,000,000.00) (703,000,000.00)

Net cash from financing activities (336,000,000.00) (703,000,000.00)

Net increase in cash and cash equivalents 2,202,385,070.35 1,194,013,060.49

Cash and cash equivalents at the beginning of period 6,378,059,944.45 5,184,046,883.96

Cash and cash equivalents at the end of period 8,580,445,014.80 6,378,059,944.45

 Notes to financial statements are an integral part of the above statement.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

1. ข้อมูลทั่วไป 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นองค์กรที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 

13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย ได้รับโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และความ 

รับผิดของกระทรวงการคลังในส่วนท่ีเก่ียวกับกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวง 

การคลัง มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซ่ึงเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ ตาม

กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และการกระท�ากิจการอื่น ดังต่อไปนี้

 (1) ประกอบอตุสาหกรรมและด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัยาสบู ใบยา หรอืผลติภณัฑ์

จากพืชอื่นทั้งใน และนอกราชอาณาจักร

 (2) รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายนอกราชอาณาจักร

 (3) ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจตาม (1)

 (4) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

 (5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปราม 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

 (6) ด�าเนินกิจการอื่นอันเกี่ยวข้องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือกระท�า 

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

 ปัจจบุนัทีท่�าการส�านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที ่184 ถนนพระรามที ่4 แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. เกณฑ์การจัดท�าและเสนองบการเงิน

 2.1 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 

ที่รับรองท่ัวไป โดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

และได้จัดท�างบการเงิน โดยแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง 

รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

 2.2 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ได้รวมงบการเงิน

ของกองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบและทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ (หมายเหตุ 4.19 

และ 4.33) โดยรับรู้ค่าใช้จ่ายและดอกผลท่ีเกิดขึ้น และน�าสินทรัพย์และหนี้สินของ 

กองทนุบ�าเหนจ็พนกังานยาสบูและทนุสงเคราะห์พนกังานยาสบู มารวมไว้ในงบการเงนิ

ของการยาสบูแห่งประเทศไทย โดยตดัยอดคงค้างและรายการระหว่าวกนัท่ีมนียัส�าคัญ

ออกแล้ว

 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 จ�าแนกเป็นมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ จ�านวน 7 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงินมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 

สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกัน

ความเส่ียงของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่19 เรือ่ง การช�าระหนีส้นิทางการเงนิด้วยตราสารทนุ และการตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทาง

ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง จ�านวน 51 ฉบับ  

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิงปี พ.ศ. และการปรับปรุงถ้อยค�า เพื่อให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง 
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หลักการที่เป็นสาระส�าคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มที่อาจมีความ

เกี่ยวข้องกับประเทศอื่น ซ่ึงกิจการของประเทศไทยได้ไปด�าเนินการในประเทศนั้น 

จ�านวน 2 ฉบับ

 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับกรอบแนวคิดส�าหรับ 

การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงจาก 

ปี 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ส�าหรับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง /แก้ไขหลักการเก่ียวกับการอ้างอิงกรอบแนวคิดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ค�านิยามของธุรกิจ ค�านิยามของความมีสาระส�าคัญ

และการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จ�านวน 16 ฉบับ ได้แก่

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  การน�าเสนองบการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8   นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37   ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  

    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  

    การรวมธุรกิจ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  

     การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร

แร่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

    การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

    เครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

    ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19  

    การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20  

     ต้นทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส�าหรบั

เหมืองผิวดิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 

     รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ 

สิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แต่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินประจ�าปีที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงเกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้อง 

กับ COVID-19

 ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก 

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น โดยยังไม่ได้ 

น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้

   3.1.1 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รับรู้เมื่อมีการส่งของให้แก่ผู้ซื้อ

   3.1.2 ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา โดยค�านึงถึง

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ได้ประมาณหนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และ

สถานะปัจจุบันของลูกหน้ีท่ีไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคงค้าง ณ วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงานดังนี้

 ระยะเวลาที่ค้างช�าระ อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ

 เกิน 6 เดือน-1 ปี 50

 เกิน 1 ปี - 2 ปี  75

 เกิน 2 ปี  100

 รายการเพิ่มและลดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวด 

ที่เกิดรายการนั้น

 3.3 สินค้าคงเหลือ

  สนิค้าคงเหลอื ประเภทสนิค้าส�าเรจ็รปู-บหุร่ี สนิค้ากึง่ส�าเรจ็รปู และสนิค้า

ระหว่างผลิต แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนมาตรฐาน ผลต่างระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุน

มาตรฐานโอนเข้าต้นทุนขาย ยกเว้นผลต่างการผลิตใบยาในประเทศอบแล้ว/ท�า 

ความสะอาดแล้วปันส่วนเข้าต้นทุนขายใบยาอบแล้วฯ คงเหลือ ณ วันส้ินงวด ตาม 

สัดส่วนระหว่างปริมาณใบยาอบแล้วฯ ใช้ไปกับปริมาณคงคลัง ณ วันสิ้นงวด ประเภท

สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นมวนเอง และยาเส้นไม่ปรุง แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉล่ีย 

ถ่วงน�้าหนัก

  ส�าหรับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ ใบยาในประเทศก่อนอบ/ก่อน

ท�าความสะอาด แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละชั้นใบยาในฤดูที่รับซื้อ 

ส�าหรับใบยาในประเทศอบแล้ว/ท�าความสะอาดแล้ว จะตัง้ส�ารองค่าเส่ือมคุณภาพใบยา

ร้อยละ 1 ของมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด หากปีใดราคาใบยาคงเหลือยอดต�่ากว่า 

ปีก่อน ให้คงยอดส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพใบยาไว้เท่าเดิม ส่วนเครื่องปรุงบุหรี่ วัตถุห่อ

มวน วัสดุใช้ในการพิมพ์ และวัสดุคงเหลือ แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  การยาสบูแห่งประเทศไทย ได้น�ามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 เรือ่ง ทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ มาใช้เพื่อให้การบันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นไปตาม

หลกั Component Basis โดยแสดงต้นทุนของทรพัย์สนิท่ีแยกส่วนประกอบท่ีมนียัส�าคัญ 

และมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันตามราคาทุน ณ วันท่ีได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งอยู่ระหว่าง 3-20 ปี มีมูลค่าซากคงเหลือ 

1 บาท ตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  

พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจาก 

วันประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป ตามอนุมัติผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ท้ายหนังสือกองบัญชีประมวล ที่ ฝบช.080002/39 ลง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และมติที่ประชุมให้สัตยาบันของคณะกรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

  3.4.1 สินทรัพย์ท่ีมีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และมีอายุ 

การใช้ประโยชน์เกินกว่า 1 ปี ตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยให้ท�าทะเบียนคุมไว้ ตามค�าสั่ง

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 332/2534 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2534 ส่วน 

สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และอายุการใช้ประโยชน์ไม่เกิน 1 ปี 

ตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่ท�าทะเบียนคุม

  3.4.2 สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2534 และมีราคาทุน 

ต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท มีค่าเสื่อมราคาสะสมครบถ้วนแล้วให้จัดท�าทะเบียน 

คุมไว้ ตามอนุมัติผู้อ�านวยการยาสูบ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2538 ท้ายบันทึกที่ ฝบย.

080105/164 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2538 (ส�าหรับสินทรัพย์ในส่วนภูมิภาค) และ 

อนุมัติผู้อ�านวยการยาสูบ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2539 ท้ายบันทึกที่ ฝบช.080102/101 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 (ส�าหรับสินทรัพย์ในส่วนกลาง)
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 3.5 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ บันทึกบัญชีตามราคาทุนท่ีอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการประกอบและก่อสร้าง

 3.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร 

และตราสารหนี้ ที่มีก�าหนดจ่ายคืน ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

 3.7 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจ�าที่มีก�าหนด

จ่ายคืนภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภทตราสารหนีท้ีป่ราศจากความเสีย่งทีก่จิการตัง้ใจถือจนครบก�าหนดทีมี่ระยะเวลา

ถึงก�าหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือ 

จนครบก�าหนดและแสดงเป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทนุ

ตัดจ�าหน่ายและตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียคงที่

ตลอดอายุของตราสารหน้ี ซ่ึงจ�านวนท่ีตัดจ�าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ

ดอกเบี้ยรับ

 3.8 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน หมายถึง หนี้สินที่มีก�าหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี  

นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบ 

แสดงฐานะการเงิน

 3.9 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี 

นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และแสดงรายการเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

ในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.10 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือของรายการที่เป็นเงิน 

ตราต่างประเทศ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราซื้อ

ขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์วันเดียวกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  

โดยอัตราซื้อใช้กับดุลด้านลูกหน้ีและอัตราขายใช้กับดุลด้านเจ้าหนี้ ผลต่างของการ 

แปลงค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในรอบระยะเวลารายงานนั้น

 3.11 โบนสักรรมการและพนกังาน รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 เงินสด  3.44 4.08

 เงินฝากธนาคาร 

  กระแสรายวัน (26.92) (43.66)

  ออมทรัพย์ 8,603.92 4,118.13

  ประจ�า ไม่เกิน 3 เดือน 0.01 1,500.01

 ตราสารทางการเงิน ไม่เกิน 3 เดือน  - 799.50

  รวม 8,580.45 6,378.06

  เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันมียอดเครดิต เนื่องจาก ณ วันสิ้น

งวดบญัชยีงัไม่มผีูน้�าเช็คไปขอรบัเงนิ ซึง่การยาสบูแห่งประเทศไทยมข้ีอตกลงกบัธนาคาร

ใหโ้อนเงินจากบญัชเีงินฝากออมทรัพยไ์ปเข้าบญัชกีระแสรายวนัให้เพยีงพอแก่การจ่าย

เงิน โดยให้มียอดเงินฝากบัญชีกระแสรายวันคงเหลือในบัญชีธนาคารตามที่ได้ตกลงกัน

แต่ละธนาคาร

  4.2 เงินลงทุนชั่วคราว

  เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 94.35 ล้านบาท 

เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าที่มีระยะเวลาครบก�าหนดมากกว่า 3 เดือน  

แต่ไม่เกิน 12 เดือน

  4.3 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

  ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 686.08 ล้านบาท 

ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ จ�านวน 685.44 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า- 

ต่างประเทศ จ�านวน 0.64 ล้านบาท 
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  4.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 0.46 ล้านบาท 

เป็นเงินที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดสรรเงินให้บัญชีเงินทุนฉุกเฉินพนักงานยาสูบ 

เพื่อด�าเนินการให้พนักงานกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบ้ีย แต่พนักงานจะต้องช�าระเงินบ�ารุง

การกุศลให้กองทุนฉุกเฉินในอัตราร้อยละ 1 ทันทีที่เบิกจ่ายเงินกู้ รายได้ที่เกิดจากบัญชี

เงนิทนุฉกุเฉนิพนกังานยาสบูสทุธจิะน�าส่งเข้าบญัชรีายได้ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ทุกสิ้นปี

  4.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย 

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่ 45.40 39.56

  สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นไม่ปรุง 1.35 4.21

  สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป  3,872.99 3,886.59

  งานระหว่างผลิต 6.00 7.48

    รวมสินค้าคงเหลือ 3,925.74 3,937.84

 วัตถุดิบ

  ใบยา 750.22 991.91

  วัตถุห่อมวน 314.43 392.68

  เครื่องปรุงบุหรี่ 78.01 104.74

  วัสดุใช้ในการพิมพ์ 43.29 45.23

  วัตถุดิบรอตัดบัญชี 25.99 10.53

    รวมวัตถุดิบ 1,211.94 1,545.09

 รวมทั้งสิ้น  5,137.68 5,482.93

  สินค้าส�าเร็จรูป-บุหรี่ จ�านวน 45.40 ล้านบาท เป็นปริมาณบุหรี่ จ�านวน 

198.87 ล้านมวน

  สินค้าส�าเร็จรูป-ยาเส้นไม่ปรุง จ�านวน 1.35 ล้านบาท เป็นปริมาณยาเส้น

ไม่ปรุง จ�านวน 1,640 หีบ

  สนิค้าก่ึงส�าเรจ็รปู จ�านวน 3,872.99 ล้านบาท ประกอบด้วย ใบยาอบแล้ว 

จ�านวน 3,838.02 ล้านบาท ในจ�านวนนีไ้ด้ตัง้ส�ารองค่าเสือ่มคณุภาพใบยา จ�านวน 38.64 

ล้านบาท สิ่งพิมพ์ส�าเร็จรูป จ�านวน 26.36 ล้านบาท ยาเส้นปรุง จ�านวน 16.82  

ล้านบาท ยาเส้นพอง จ�านวน 4.72 ล้านบาท ก้นกรอง จ�านวน 24.36 ล้านบาท และ

ยาเส้นไม่ปรุง จ�านวน 1.35 ล้านบาท

  งานระหว่างผลิต จ�านวน 6.00 ล้านบาท ประกอบด้วย งานระหว่างผลิต

ยาเส้น จ�านวน 1.51 ล้านบาท และงานระหว่างผลติสิง่พมิพ์ส�าเรจ็รปู จ�านวน 4.49 ล้านบาท

  วัตถุดิบใบยา จ�านวน 750.22 ล้านบาท ประกอบด้วย ใบยาในประเทศ

ก่อนอบ/ก่อนท�าความสะอาด จ�านวน 6.51 ล้านบาท ใบยาต่างประเทศ จ�านวน 580.71 

ล้านบาท และภาษีใบยา จ�านวน 163.00 ล้านบาท

   ใบยาคงเหลือพร้อมใช้ในการผลิตบุหรี่ตามประมาณการผลิตในปี 2564 

ประกอบด้วย ใบยาในประเทศอบแล้ว จ�านวน 29.10 ล้านกโิลกรมั และใบยาต่างประเทศ 

จ�านวน 2.83 ล้านกิโลกรัม รวม 31.93 ล้านกิโลกรัม เพียงพอส�าหรับใช้ได้ประมาณ  

2 ปี 4 เดือน คิดเป็นมูลค่าดังนี้   

หน่วย : ล้านบาท

    2563 2562

 ใบยาต่างประเทศ รวมภาษีใบยา 743.71 870.26

 ใบยาในประเทศอบแล้ว 3,838.02 3,819.50

   4,581.73 4,689.76

 หัก ส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพ

  ใบยาในประเทศ  38.64  38.64

  รวม 4,543.09 4,651.12

  วตัถดุบิรอตดับญัช ีจ�านวน 25.99 ล้านบาท ประกอบด้วย ใบยาในประเทศ 

วัสดุใช้ในการพิมพ์ วัตถุห่อมวน เครื่องปรุงบุหรี่ และเครื่องอะไหล่
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 4.6 แสตมป์ยาสูบ

  แสตมป์ยาสูบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 823.84 ล้านบาท ประกอบ

ด้วย แสตมป์ที่ซื้อมาเพื่อใช้ติดบุหรี่ส�าเร็จรูปทุกตรา จ�านวน 823.38 ล้านบาท และ

แสตมป์ที่ซื้อมาเพื่อใช้ติดยาเส้นไม่ปรุง จ�านวน 0.46 ล้านบาท

 4.7 พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย 

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 เครื่องอะไหล่ 314.86 328.61

 วัสดุสิ้นเปลือง  57.47  59.43

  รวม 372.33 388.04

 4.8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า 0.19 0.21

 ค่าใช้จ่ายประกันภัยยานพาหนะ

  จ่ายล่วงหน้า 1.03 0.92

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  144.28 308.88

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

  (โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ) 1.51  10.26

 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด 5.14 6.05

 ดอกเบี้ยค้างรับ 16.87 8.33

 รายได้ค้างรับ 5.46 153.83

 เงินชดใช้ค่าเสียหาย 0.16  -

 ลูกหนี้ส่วนบุคคล 10.47 0.88

 ลูกหนี้อื่น 0.07 0.12

 ลูกหนี้กรมสรรพากร 2.88 3.14

  รวม 188.06 492.62

 4.9 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

   เป็นเงินให้พนักงานกู้ยืม-ทุนสงเคราะห์ฯ จ�านวน 184.36 ล้านบาท  

การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดตั้งทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ เพื่อซื้อบ้านหรือที่ดิน 

หรือห้องชุด ปลูกบ้านและอื่นๆ การคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน ยึดถือตามประกาศของ

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

บวก 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ยกเว้นการกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด หรือ 

ปลูกบ้านครั้งแรก คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ประเภทประจ�า 12 เดือน แต่ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ตามค�าสั่งโรงงานยาสูบ 

กระทรวงการคลัง ที่ 534/2556 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556

 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

 30 กันยายน 2563

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด   

ที่ดิน 599.05 - - 599.05 - - - - 599.05

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 1,177.81 42.95 62.83 1,157.93 392.48 51.62 54.45 389.65 768.28

อาคาร 4,020.39 72.86 38.99 4,054.26 1,432.86 170.92 31.60 1,572.18 2,482.08

โรงงาน 758.27  - 481.19 277.08 604.26 13.77 462.90 155.13 121.95

คลังสินค้า 846.13  - 100.73 745.40 652.55 16.14 98.36 570.33 175.07

สิ่งปลูกสร้างอื่น 1,932.51 88.68 64.92 1,956.27 458.14 95.74 60.64 493.24 1,463.03

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 256.79 11.36 22.36 245.79 154.19 17.55 21.26 150.48 95.31

ครุภัณฑ์ 117.99  0.71  - 118.70 109.94 1.30 - 111.24 7.46

ยานพาหนะทั่วไป

ครุภัณฑ์ 46.96  - 2.51 44.45 44,50  - 2.51 41.99 2.46

ยานพาหนะขนส่ง

เครื่องจักร 15,123.43 87.56 3,269.78 11,941.21 9,163.16 471.57 3,038.64 6,596.09 5,345.12

รถยก 124.55 6.06 32.98 97.63 103.45 5.08 32.80 75.73 21.90 

ครุภัณฑ์โรงงานอื่น 140.69 5.70 27.81 118.58 106.45 7.41 26.78 87.08 31.50

คอมพิวเตอร์ 116.57 107.85 5.84 218.58 101.24 20.33 5.83 115.74  102.84

ครุเวชภัณฑ์ 209.39 4.11 1.22 212.28 163.83 15.00 1.22 177.61 34.67

ครุภัณฑ์อื่น 274.91 213.04 10.42 477.53 239.49 37.73 10.42 266.80 210.73

รวม 25,745.44  640.88 4,121.58 22,264.74 13,726.54 924.16 3,847.41 10,803.29 11,461.45

ที่ดิน อาคาร
และ

อุปกรณ์สุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท
 30 กันยายน 2563

 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

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จ�านวน 11,461.45 ล้านบาท เป็นทรัพย์สิน

ของส่วนกลาง จ�านวน 10,532.03 ล้านบาท และทรัพย์สินของส่วนภูมิภาค จ�านวน 

929.42 ล้านบาท

 ที่ดิน จ�านวน 599.05 ล้านบาท เป็นที่ดินในกรุงเทพมหานคร 667 ไร่ ที่ดินใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 242 ไร่ และในส่วนภูมิภาค 6,335 ไร่ รวมเป็น 7,244 ไร่ 

ส�าหรบัทีด่นิในส่วนภมูภิาคเป็นทีด่นิทีก่ารยาสบูแห่งประเทศไทยได้แจ้งการครอบครอง 

(ส.ค.1) โดยไม่มีมูลค่า 434 ไร่ ในปี 2555 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้คืนที่ราชพัสดุ

อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้แก่กรมธนารักษ์ 49 ไร่ เป็นเงิน 0.17 ล้านบาท

 ในปี 2524 กรงุเทพมหานครได้เวนคนืทีด่นิ 27 ไร่ เพือ่สร้างถนนรชัดาภิเษกเชือ่ม

ถนนสุขุมวิท (แยกอโศก) กับถนนพระราม 4 (แยกคลองเตย) โดยได้รับเงินค่าทดแทน

ที่ดินจากกรุงเทพมหานคร จ�านวน 10.92 ล้านบาท การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ให้น�าไปบูรณะ

สินทรัพย์ที่ถูกเวนคืน หรือจัดให้ได้สินทรัพย์คืนมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2532 

กรุงเทพมหานคร ได้จ่ายเงินทดแทนท่ีดินให้การยาสูบแห่งประเทศไทย จ�านวน 8.19 

ที่ดิน อาคาร
และ

อุปกรณ์สุทธิ

ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จ�านวน 2.73 ล้านบาท จะได้รับเมื่อการรังวัดเนื้อที่และโอน

กรรมสิทธิ์ให้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพียงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ยังอยู่ใน

ระหว่างด�าเนินการ เนื่องจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดินมีระเบียบปฏิบัติที่ขัดแย้งกัน 

จงึยงัตกลงกนัไม่ได้ ท้ังนี ้การยาสบูแห่งประเทศไทยได้มหีนงัสอืถงึกรมธนารกัษ์ เพือ่ให้

พิจารณาแนวทางการรับเงินเวนคืนที่ดินที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 5752-5756 โดยขอให้

รังวัดเนื้อที่และโอนกรรมสิทธ์ิให้กรุงเทพมหานครต่อไป รวมถึงมีหนังสือติดตาม 

ความคบืหน้าผลการพจิารณาเรือ่งดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง แต่ยงัไม่ได้รบัหนงัสอืชีแ้จงผล

การพิจารณาจากกรมธนารักษ์ และมีหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินการจ่าย

เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในส่วนที่ยังคงค้างให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย

 อน่ึง ที่ดินกรุงเทพมหานคร จ�านวน 667 ไร่ ส่วนหนึ่งทางราชการได้น�าไปใช้

ประโยชน์ ดังนี้

  ในปี 2533 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังด�าเนินการสร้างศูนย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนท่ีดินของการยาสูบแห่งประเทศไทย บริเวณถนน

รัชดาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ 15 ตารางวา

  ในปี 2547 กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” 

บรเิวณบึงยาสบู และพืน้ทีโ่ดยรอบ พืน้ทีป่ระมาณ 130 ไร่ แล้วเสรจ็ตามมตคิณะรฐัมนตรี 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534

  ในปี 2552 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการจัดซื้อท่ีดินในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 242 ไร่ 

เป็นเงิน 538.12 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของโรงงาน 220 ไร่ และส่วนของบ้านพัก

อาศัย 22 ไร่

 ตามที่มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 

ก�าหนดให้กระทรวงการคลังโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และ 

ความรับผิด ของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวง

การคลังที่มีอยู ่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช ้บังคับไปเป็นของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้

โอนเฉพาะในส่วนที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย ดังนี้
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 (1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงานโรงพยาบาลโรงงานยาสูบหรือ 

ใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตามรายการที่รัฐมนตรีก�าหนด ตาม 

ข้อเสนอของกรมธนารักษ์ร่วมกับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รวมทั้งส่วนควบและ

อุปกรณ์ให้โอนไปเป็นของการยาสูบแห่งประเทศไทยในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 (2) อสงัหารมิทรพัย์อืน่ตามทีก่รมธนารกัษ์และการยาสบูแห่งประเทศไทยตกลง

ร่วมกัน และรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซ่ึงต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามป ี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  มใิห้น�าบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยทีร่าชพสัดมุาใช้บงัคับกบัการโอนตาม

วรรคหนี่ง

  ในระหว่างทีย่งัมิได้โอนอสงัหารมิทรพัย์ตาม (2) ให้การยาสบูแห่งประเทศไทย

ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า

 การแบ่งแยกทรัพย์สินตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย พ.ศ 2561 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ ได้

ด�าเนินการร่วมกันจัดท�าร่างบันทึกข้อตกลงส่งมอบ-รับมอบที่ดินราชพัสดุ และทบทวน

การแบ่งแยกทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ

ตามร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการจัดท�าบันทึกข้อตกลง การเตรียมความพร้อม

การแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตาม

ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... รวมทั้งเห็นชอบแนวทาง 

การแบ่งแยกทรัพย์สิน เพื่อกรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จะได้ 

จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0314/3145 ลงวันที่  

13 มีนาคม 2561 และที่ กค 0314/5944 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กรมธนารักษ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย และ 

กรมที่ดิน ได้ประชุมหารือร่วมกันเก่ียวกับการแบ่งแยกทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ

การยาสบูแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 โดยทีป่ระชุมได้ก�าหนดรายการแบ่งแยกทรพัย์สนิ

ตามแนวทางการแบ่งแยกทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว ่าการ 

กระทรวงการคลัง โดยแบ่งทรัพย์สินตามประเภทการถือครองเอกสารสิทธ์ิ การโอน  

และการจัดให้เช่า และที่ประชุมมีมติให้การยาสูบแห่งประเทศไทยน�าส่งสัญญา 

และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเช่าท่ีดินท่ีติดเง่ือนไข/ภาระผูกพัน จ�านวน 3 แปลง ได้แก่ 

โฉนดที่ดินเลขที่ 5754-5 เขตคลองเตย ที่การไฟฟ้านครหลวงเช่า และโฉนดที่ดินเลขที่ 

2305 เขตบางรัก ที่เอกชนเช่าเป็นที่จอดรถให้กรมธนารักษ์ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 

2561 ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการด�าเนินการผู้แทนจากกรมที่ดินได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบเกีย่วกบัขัน้ตอนและวธีิการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดนิแต่ละประเภทแล้ว ตามหนงัสอืแจ้ง

รายงานการประชุมกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0314/10037 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 

2561 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ระหว่างด�าเนินการส่งคืนกรมธนารักษ์

 ตามหนงัสอืกรมธนารกัษ์ ที ่กค 0314/16361 ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2561 รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลงัได้พจิารณาให้ความเห็นชอบรายการแบ่งแยกทรพัย์สนิระหว่าง

กรมธนารกัษ์และการยาสบูแห่งประเทศไทย ตามนยัของมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญตัิ

การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

เรียบร้อยแล้ว โดยรายการแบ่งแยกทรัพย์สินตามประเภทการถือครองเอกสารสิทธิ์  

การโอน และการจัดให้เช่าตามที่ได้รับความเห็นชอบสรุปได้ 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
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 ในการแบ่งแยกทรัพย์สินตามนัยมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการจัดท�านิติกรรมกับกรมที่ดิน การยาสูบ 

แห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินตามท่ีกรมธนารักษ์ก�าหนดแนวทางไว้ 

ดังนี้

 1. ที่ดินที่โอนกรรมสิทธ์ิให้การยาสูบแห่งประเทศไทย 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 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินแล้วเสร็จจ�านวนรวม 

ทั้งสิ้น 107 แปลง คงเหลืออยู่ระหว่างการด�าเนินการ จ�านวน 5 แปลง คือ

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.  จดทะเบียนโอนเปลีย่นนามจาก กค.เป็น ยสท. ทีส่�านกังานทีดิ่น

น.ส.ล. 3 5 1.  ยื่นขอออกโฉนดที่ส�านักงานที่ดินในนามกระทรวงการคลัง 

2.  จดทะเบียนโอนเปลีย่นนามจาก กค.เป็น ยสท. ทีส่�านกังานทีดิ่น

น.ส.3 6 1.  ยื่นค�าขอจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครอง

2.  จดทะเบียนโอนเปลี่ยนนามจาก กค. เป็น ยสท. ที่ส�านักงาน

ที่ดิน

ตราจอง 1 ยืน่จดทะเบยีนโอนเปลีย่นนามจาก กค. เป็น ยสท. ทีส่�านกังานทีดิ่น

ส.ค.1 2 ท�าหนังสือส่งมอบการครอบครอง

รวม 107 5

  ทัง้นี ้การยาสบูแห่งประเทศไทยได้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการเพือ่

แบ่งแยกทรัพย์สินทุกกรณี โดยท่ีกรณีการแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ในอสังหาริมทรัพย์ กรมสรรพากรเห็นว่า การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่อยู่ในบังคับ 

ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เน่ืองจากการยาสูบ

แห่งประเทศไทยไม่เข้าลกัษณะเป็นบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคล และการด�าเนนิการ

โอนอสังหาริมทรัพย์เป็นการด�าเนินการโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 39 แห่ง 

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

 2. ที่ดินรอการพัฒนา 3 ปี จ�านวน 32 แปลง การยาสูบแห่งประเทศไทยได้เริ่ม

ด�าเนนิการพฒันาใช้ประโยชน์ทีด่นิแล้วครบทกุแปลง และคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ

การใช้ซึง่ประโยชน์ทีดิ่นประกอบด้วยผู้แทนของการยาสูบแห่งประเทศไทย กรมธนารกัษ์ 

และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เข้าตรวจสอบครบทั้ง 32 แปลง  

และได้ส่งเอกสารเข้าตรวจสอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์แล้ว

 3. ท่ีดินส่งคืนกรมธนารักษ์ จ�านวน 38 แปลง การยาสูบแห่งประเทศไทย 

จะส่งโฉนดท่ีดนิ (ต้นฉบบั) ให้กรมธนารกัษ์ เมือ่มกีารลงนามบนัทึกข้อตกลงการส่งมอบ 

- รับมอบที่ดินราชพัสดุ

 อนึ่ง การยาสูบแห่งประเทศไทยได้พิจารณาตามมาตรา 39 (1) แห่ง 

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 เห็นได้ว่า ทรัพย์สินท่ีต้อง 

โอนโดยผลของกฎหมายในวันที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 

มีผลบังคับใช้มี 3 ประเภท คือ

 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงาน

 2. โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

 3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ
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 ดังนั้น ที่ดิน จ�านวน 6 แปลง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคาย ควรจัด

อยู่ในกลุ่มที่จะต้องโอนให้การยาสูบแห่งประเทศไทยทันที โดยผลของกฎหมายตามนัย

ของมาตรา 39 (1) และการยาสูบแห่งประเทศไทยยังครอบครองและใช้ประโยชน์ 

ในกิจการอยู่อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด กรมธนารักษ์จึงต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

จ�านวน 6 แปลง ดังกล่าว ให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย ซ่ึงในระหว่างการโอน 

การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิใช้ที่ดินทั้ง 6 แปลง ดังกล่าว โดยไม่มีค่าเช่า ทั้งน้ี  

กรมธนารักษ์ให้แจ้งขอเช่าที่ดิน จ�านวน 6 แปลง ซึ่งยังใช้ในกิจการของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยต่อเนือ่งถงึปัจจบุนั จงึได้มีบนัทกึข้อความด่วนทีส่ดุ ตามบนัทกึที ่ยสท.

000201/5446 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งดเว้นการเรียก

เก็บค่าเช่าที่ดิน จ�านวน 6 แปลง และบันทึกข้อความที่ ยสท.000200/5800 ลงวันที่  

4 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกทรัพย์สินและเก็บค่าเช่า 

ที่ดินตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย

 ในคราวการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาทบทวนการโอนที่ราชพัสดุ จ�านวน 

6 แปลง (ในหมวดการส่งคืน จ�านวน 38 แปลง) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ระหว่าง

การยาสบูแห่งประเทศไทย กบักรมธนารกัษ์ โดยการยาสบูแห่งประเทศไทย รายงานต่อ

ที่ประชุมว่า มีที่ดินจ�านวน 1 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ใช้ประโยชน์ทีด่นิไม่เตม็ประสทิธภิาพ จงึไม่ขดัข้องทีจ่ะส่งคนืกรมธนารกัษ์ ส�าหรบัทีด่นิ

ส่วนที่เหลือ จ�านวน 5 แปลง ขอให้กรมธนารักษ์ทบทวนเพื่อโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย เน่ืองจากการยาสูบแห่งประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องใช้

ที่ดิน และที่ดินดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ตามภารกิจมาแต่เดิมจนถึงปัจจุบัน ที่ประชุม

พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจะด�าเนินการไปในแนวทางใดนั้น ต้องมีข้อเท็จจริง หลักฐาน

ที่ชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาทบทวนแบ่งแยกทรัพย์สินเพิ่มเติมสามารถด�าเนินการ 

ต่อไปได้ ตามรายงานการประชุมที่กรมธนารักษ์จัดท�ามีมติ ดังนี้

 1. ให้อธิบดีกรมธนารักษ์พิจารณาทบทวนว่าที่ดิน จ�านวน 5 แปลง ในจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดหนองคาย ตามบัญชีรายการแบ่งแยกทรัพย์สินของกรมธนารักษ์

และการยาสบูแห่งประเทศไทยทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัให้ความเหน็ชอบแล้ว 

แต่การยาสูบแห่งประเทศไทยขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นที่ดินตามมาตรา 39 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 หากพิจารณาแล้วสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให ้

การยาสูบแห่งประเทศไทยเพิ่มได้จึงด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะในส่วนที่จ�าเป็น

เท่านั้น

 2. ให้กรมธนารักษ์ร่วมกับการยาสูบแห่งประเทศไทยลงพื้นท่ีตรวจสอบท่ีดิน 

ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยขอให้พิจารณาทบทวน จ�านวน 5 แปลง เพื่อน�าข้อมูล 

มาประกอบการประชุมพิจารณาให้โอนเช่นเดียวกับท่ีดินรอการพัฒนาตามภารกิจของ

การยาสูบแห่งประเทศไทยภายใน 3 ปี จ�านวน 32 แปลง ภายใต้เงื่อนไขว่าการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ต้องไม่ขอให้พิจารณาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงใดๆ เพิ่มเติมอีก

 ส�าหรบัท่ีดนิส่วนท่ีเหลอื จ�านวน 5 แปลง ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัหนองคาย 

ที่กรมธนารักษ์ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยแจ้งขอเช่าที่ดินนั้น การยาสูบแห่ง

ประเทศไทยได้โต้แย้งและขอให้ทบทวนการแบ่งแยกทรพัย์สนิและเกบ็ค่าเช่าการใช้ท่ีดนิ

ตามพระราชบญัญัตกิารยาสบูแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ตามหนงัสือดังกล่าวข้างต้น 

รวมทัง้การยาสบูแห่งประเทศไทยรอผลการด�าเนนิการพจิารณาทบทวน ตรวจสอบท่ีดนิ

ตามมติที่ประชุมร่วมระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2562 หากผลการพิจารณาเป็นประการใด การยาสูบแห่งประเทศไทยจะ

พิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ประชุมหารือกับกรมธนารักษ์ เรื่อง ที่ดินในกลุ่ม 

ที่ 2 รอการพัฒนา 3 ปี จ�านวน 32 แปลง และที่ดินในกลุ่มที่ 3 ส่งคืนกรมธนารักษ์  

ซึง่การยาสบูแห่งประเทศไทยขอโอนกรรมสทิธิคื์น จ�านวน 5 แปลง เมือ่วนัท่ี 17 กันยายน 

2563 ซึ่งมีข้อสรุปในการหารือ ดังนี้

 1. กรมธนารักษ์จะเร่งด�าเนินการน�าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ลงนาม เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรอการพัฒนา 3 ปี จ�านวน 32 แปลง ตามเงื่อนไขพัฒนา

ภายใน 3 ปี โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
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 2. กรมธนารักษ์จะเร่งด�าเนินการน�าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ลงนาม เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย จ�านวน 5 แปลง 

เป็นที่ดินตามมาตรา 39 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีการใช้ในกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทยมาแต่ต้น โดยให้

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 3. การยาสูบแห่งประเทศไทย จะด�าเนินการคืนที่ดินและโฉนดที่ดินให้ 

กรมธนารกัษ์ เพือ่โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิส่งคนืกรมธนารกัษ์ จ�านวน 33 แปลง เมือ่รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังลงนาม เห็นชอบให้กรมธนารักษ์โอนที่ดินรอการพัฒนา 3 ปี 

จ�านวน 32 แปลง และที่ดินส่งคืนกรมธนารักษ์ จ�านวน 5 แปลง เรียบร้อยแล้ว

 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

 30 กันยายน 2563

 ราคาทุน ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม สินทรัพย์

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ไม่มีตัวตนสุทธิ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 185.56 38.78 0.94 223.40 154.97 13.53 0.94 167.56 55.84

ลิขสิทธิ์ 65.94 1.91 - 67.85 62.19 1.44 - 63.63 4.22

รวม 251.50 40.69 0.94 291.25 217.16 14.97 0.94 231.19 60.06

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

   2563 2562

 เครื่องจักรและเครื่องประกอบ 1.77 6.58

 งานระหว่างก่อสร้าง 2.58 12.90

 โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ 76.69 77.60

  รวม 81.04 97.08

  เครื่องจักรและเครื่องประกอบ จ�านวน 1.77 ล้านบาท ประกอบด้วย  

งานซื้อขาย ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักร ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่าย

อัตโนมัติ ส�าหรับฝ่ายการพิมพ์ และค่าใช้จ่ายออกของ ค่าขนของและค่าอากร- 

กรมศุลกากรของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค ซึ่งเป็นเครื่องลอกเปลือกพืชเกษตร พร้อม

อุปกรณ์ท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับบริจาคจากบริษัทเอกชน โดยไม่มีเง่ือนไข 

ผูกพันใดๆ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย ศึกษา หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ของ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย และได้เก็บรักษาไว้ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อรอการติดตั้ง ซ่ึงการยาสูบแห่งประเทศไทยจะน�าเคร่ือง 

ลอกเปลือกพืชเกษตรพร้อมอุปกรณ์มาใช้ในงานวิจัยแปรรูปกัญชง ตามโครงการวิจัย

และพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชง เพื่อน�าผลการวิจัยมาใช้ใน

การผลิตหรือเป็นประโยชน์ต่อการผลิตยาสูบต่อไป อย่างไรก็ตาม กัญชงเป็นยาเสพติด

ให้โทษประเภท 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

ก�ากบัและอยูใ่นบงัคับต้องปฏิบตัติามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายอย่างเคร่งครดั การยาสบู

แห่งประเทศไทยได้ร่างกฎกระทรวงเพื่อก�าหนดผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น พ.ศ..... ซึ่งใน 

คราวประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  

เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 ท่ีประชุมมีมติยังไม่ควรเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือขอ 

ออกกฎกระทรวงดงักล่าว ต่อมาการยาสบูแห่งประเทศไทยมหีนงัสอืหารอืกบักระทรวง

การคลงั เกีย่วกบัการศกึษา วจิยั และพฒันาพชืกญัชง ภายใต้ขอบเขตของวตัถปุระสงค์

การยาสูบแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 
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ขณะนี ้การยาสบูแห่งประเทศไทยยงัไม่ได้รบัหนงัสอืตอบข้อหารอืจากกระทรวงการคลงั 

และการยาสูบแห่งประเทศไทยได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการยาสูบ 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ให้ผูว่้าการการยาสบูแห่งประเทศไทยมอี�านาจด�าเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศึกษา 

วิจัย และพัฒนาพืชกัญชงไปพลางก่อนในระหว่างรอผลการพิจารณาข้อหารือจาก

กระทรวงการคลัง ซึ่งมติที่แประชุมดังกล่าวยังไม่เห็นชอบตามที่การยาสูบแห่ง

ประเทศไทยเสนอ โดยให้รอผลการพิจารณาจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก่อน และในระหว่างน้ีให้ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

การด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2561 

  งานระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 2.58 ล้านบาท เป็นงานจ้างพัฒนาระบบ 

โรงพยาบาล ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ จ�านวน 76.69 ล้านบาท เป็นงานจ้างทีป่รึกษา

โครงการ และสัญญาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การจัดการระบบ MES และระบบ Logistics เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศทั้งหมด 

(F-02/4) และงานจ้างก่อสร้างห้องชาร์จรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อการบริหารจัดการด้าน

พลังงาน

 4.13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 เงินประกันและเงินมัดจ�า 1.61 0.98

 ลูกหนี้คดีละเมิด 70.00 70.00

 ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน 16.27 16.27

  รวม 87.88 87.25

  เงินประกันและเงินมัดจ�า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 1.61  

ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในคดีการยาสูบแห่งประเทศไทยฟ้อง 

ลูกหนี้ค้างช�าระค่าบุหรี่ จ�านวน 0.40 ล้านบาท เงินประกันการเปิดเครดิตที่การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย จ�านวน 0.40 ล้านบาท เงินประกันการใช้ไฟฟ้า น�้าประปา และเงิน

มัดจ�าอื่นๆ จ�านวน 0.81 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. บุหรี่ที่จ�าหน่ายแล้วและร้านค้าขอคืน จ�านวน 3,542 หีบ โดยมีเงิน 

ค่าใช้จ่ายประเภทค่าแสตมป์ยาสูบ และเงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ จ�านวน 33.27 ล้านบาท ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอ 

การสอบสวนทั้งจ�านวน และได้ด�าเนินการจ�าหน่ายบุหรี่เป็นสูญตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีงบประมาณ 2556 วันที่ 20 

มิถุนายน 2556 และได้รับอนุมัติท�าลายตามหนังสือที่ ฝตล.100006/339 ลงวันที่  

1 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติท�าลายบุหรี่ตราสายฝน 90 จ�านวน 3,542 หีบ 

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

ซองใหม่ และผ่าเพื่อน�ายาเส้นมาใช้แล้ว จ�านวน 9,829 หีบ ในส่วนนี้ผลต่างของต้นทุน

สนิค้าทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุใหม่กบัต้นทุนเดมิและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการด�าเนนิการ 

จ�านวน 12.27 ล้านบาท ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งจ�านวน 
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  3. บุหรี่จากข้อ 1 และข้อ 2 ท่ีท�าความเสียหายให้กับการยาสูบ 

แห่งประเทศรวมเป็น จ�านวน 20,273 หีบ ได้ด�าเนินการบรรจุซองใหม่และผ่าเพื่อน�า

ยาเส้นมาใช้แล้ว จ�านวน 9,829 หีบ คงเหลือยังมิได้ด�าเนินการ จ�านวน 10,444 หีบ  

ซึ่งแก้ไขไม่ทันวันหมดอายุ ค�านวณเป็นต้นทุนบุหรี่ จ�านวน 24.46 ล้านบาท จึงได้ 

ปรับปรุงบัญชีเป็นบุหรี่ส�าเร็จรูปรอตัดบัญชีทั้งจ�านวน และในไตรมาสที่ 2 งวดปี 2549 

ได้โอนเข้าบัญชีลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งหมด

  คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ ตามค�าส่ังโรงงานยาสูบ กระทรวง

การคลัง ที่ 302/2548 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2548 ได้ด�าเนินการสอบสวนเสร็จ และ 

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2549 วันที่  

31 สิงหาคม 2549 มีมติให้ชดใช้ค่าเสียหายฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

(หมายเหตุ 4.34.1 ข้อ 4) ส่วนแสตมป์ยาสูบได้รับอนุมัติให้รับแสตมป์ยาสูบทดแทน 

เป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0620/18207 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 

2550 เรียบร้อยแล้ว 

  ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กมลฉัตรขนส่ง (1999)  

และหุ้นส่วนผู้จัดการ) จ�านวน 16.27 ล้านบาท เกิดจากการผิดสัญญารับขน ตาม 

สัญญาล�าดับที่ 260/2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย

ได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั กมลฉตัรขนส่ง (1999) ท�าการขนส่งบหุรี ่ซึง่รถขนส่งบหุรี่

ได้เกิดอุบัติเหตุท�าให้บุหรี่ได้รับความเสียหาย ได้ค�านวณมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 

จากกรณดีงักล่าว รวมมลูค่าความเสยีหาย 29.76 ล้านบาท โดยหกักลบกบัหลกัประกนั

สัญญาและเงินจากค่าขนส่งบุหรี่และพัสดุส่งเสริมตลาด จ�านวน 13.49 ล้านบาท  

คงเหลือมูลค่าความเสียหายค้างช�าระตามสัญญาฯ จ�านวน 16.27 ล้านบาท ขณะนี ้

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล (หมายเหตุ 4.34.1 ข้อ 5)

 4.14 เจ้าหนี้การค้า

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหนี้การค้า จ�านวน 270.25 ล้านบาท 

เป็นการซื้อวัตถุดิบ พัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

 4.15 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอการน�าส่ง ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

  พนักงานและบุคคลภายนอก 7.76 10.13

 ภาษี อบจ.-รอน�าส่งและอื่นๆ 103.17 95.42

  รวม 110.93 105.55

  ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นภาษีที่รัฐบาลส่วนกลาง

กระจายอ�านาจไปยังเขตท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2540 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ�ารุงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัดตามมาตรา 64 (2) โดยให้จัดเก็บยาสูบ 

ไม่เกนิมวนละห้าสตางค์ ต่อมาได้มกีารแก้ไขพระราชบัญญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

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

  ดังนั้น การยาสูบแห่งประเทศไทย เริ่มด�าเนินการเป็นผู้จัดเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เมือ่วนัท่ี 20 มถินุายน 2542 แทนกรมสรรพสามติ ณ ต้นทาง 

ตามหนงัสอืกรมสรรพสามติ ด่วนมาก ที ่กค 0710/02022-30 ลงวนัท่ี 18 ตลุาคม 2542 

โดยน�าส ่งภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 97% และอีก 3% หักเป็น 

ค่าใช้จ่ายให้กรมสรรพสามิต ตามข้อบังคับกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือ่นไขในการจดัเกบ็ภาษบี�ารงุองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดจากสถานค้าปลกีน�้ามนั

และยาสูบ พ.ศ. 2542 หมวด 5 ข้อ 16 (2)

  อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิตได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาหน่วยงานของกรมสรรพสามิต โดยก�าหนดให้ส่งคืนงานจัดเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน�้ามันและยาสูบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ไปด�าเนินการจัดเก็บเอง ภายในปีงบประมาณ 2555

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทย มีภาษี อบจ.- 

รอน�าส่งและอื่นๆ จ�านวน 103.17 ล้านบาท เป็นภาษี อบจ.รอน�าส่งทั้งจ�านวน
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 4.16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  โบนัสกรรมการ 0.80 0.99

  โบนัสพนักงาน 52.66 48.64

  ค่ารักษาพยาบาล 3.85 2.26

  ค่าสวัสดิการ 0.49 -

  เงินรางวัลประจ�าปี 1.55 1.82

  ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา 

   และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร 10.05 8.77

  ค่าเบี้ยประกันภัย 0.40 6.35

  ค่าสอบบัญชี 1.25 5.50

  อื่นๆ 2.06 1.76

   รวม 73.11 76.09

 4.17 เจ้าหนี้กรมสรรพากร

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เจ้าหน้ีกรมสรรพากร จ�านวน 303.51  

ล้านบาท เป็นยอดสุทธิของภาษีขายและภาษีซ้ือประจ�าเดือนกันยายน 2563 ซึ่งได ้

น�าส่งให้กรมสรรพากรเดือนตุลาคม 2563

 4.18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 รายได้รับล่วงหน้า 8.23 8.55

 เจ้าหนี้ค่าบุหรี่ 0.45 -

 เจ้าหนี้รอไว้ 4.15 5.99

 เงินประกันของบุคคลภายนอก 26.46 40.22

 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด 0.04 0.02

 เงินกองทุนรอส่งคืน 7.18 8.60

 เงินรอส่งคืน 8.41 12.56

 เจ้าหนี้อื่นๆ 41.82 62.00

 เจ้าหนี้ส่วนบุคคล 0.46 0.52

  รวม 97.20 138.46
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 4.19 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ

  การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดือน 

ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 

กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบมีฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 สินทรัพย์

  เงินฝากธนาคาร 14.78 13.51

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-เงินค้างรับ 0.23 0.62

  รวม 15.01 14.13

 หนี้สินและเงินกองทุน 

 เงินกองทุนบ�าเหน็จ 15.01 14.13

  รวม 15.01 14.13

 ผลสะสมภาระผูกพัน

 ที่ต้องจ่ายกรณีพนักงานพ้นสภาพฯ 15.01 14.13

 4.20 ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี

  ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี จ�านวน 4.79 ล้านบาท เป็น

ประมาณการหนี้สินจากคดีความกรณี บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ฟ้องการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหาย คดีหมายเลขด�าที่ พ.4156/2562  

ลงวนัที ่1 สงิหาคม 2562 คดหีมายเลขแดงที ่พ.4693/2563 ลงวนัที ่25 กันยายน 2563 

โดยศาลพิพากษาให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ช�าระค่าเสียหาย จ�านวน 

4.40 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับถัดจาก

วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลอุทธรณ์

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทย 

รับรู้ค่าเสียหายจากการถูกฟ้องคดี จ�านวน 4.40 ล้านบาท และรับรู้ค่าดอกเบี้ยจาก 

การถูกฟ้องคดี จ�านวน 0.39 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

    2563

 ค่าเสียหาย  4.40

 ดอกเบี้ย  0.39

 ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดีสิ้นงวด  4.79
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 4.21 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

  ในปี 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลา 

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 ผลประโยชน์สิทธิการลาพักผ่อนประจ�าปีสะสม 34.52 -

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ 

  (หมายเหตุ 4.21.1) 1,264.06 1,266.74

 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

  อดีตพนักงานและครอบครัว 

  (หมายเหตุ 4.21.2) 7,866.11 7,865.84

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก

  (หมายเหตุ 4.21.3) 5.52 6.09

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 9,170.21 9,138.67

  4.21.1 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ

   ผลประโยชน์เงินชดเชยพนกังานเกษียณอายเุป็นภาระผูกพนัท่ีเกดิ

ขึ้นตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ

ประกาศของคณะกรรมการแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ เรือ่ง มาตรฐานขัน้ต�า่ของสหภาพ

การจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 4) จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานเกษียณอายุ โดย 

หักออกจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

ก. การกระทบยอดประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อ้างอิง

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานต้นงวด  1,266.74 873.78

 บวก ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

  ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข. 79.99 377.67

    1,346.73 1,251.45

 หัก ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายเนื่องจากเกษียณอายุ  82.67 67.10

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 ที่ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  1,264.06 1,184.35

 บวก ผลขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   - 82.39

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสิ้นงวด  1,264.06 1,266.74

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ต้นทุนบริการปัจจุบัน  62.12 40.59

 ต้นทุนบริการในอดีต เนื่องจากเปลี่ยนแผนผลประโยชน์  - 315.36

 ต้นทุนบริการทั้งหมด  62.12 355.95

 บวก ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์  17.87 21.72

 ต้นทุนผลประโยชน์ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด  79.99 377.67
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ค.  ข้อสมมติท่ีน�ามาใช้ในการค�านวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

 1. อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอัตรา (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  

 5. พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต (ร้อยละ)  3.0 ต่อปี

 หมายเหตุ *อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

  4.21.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว

   ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัวเป็น

ภาระผูกพันที่เกิดจากสวัสดิการท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทยก�าหนดให้มีขึ้น จะจ่าย 

ผลประโยชน์เมื่อพนักงานที่เกษียณอายุใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล 

สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือโรงพยาบาลรัฐ โดยหักออกจาก 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางมรณะไทย พ.ศ.2560

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

ก. การกระทบยอดประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อ้างอิง

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานต้นงวด  7,865.84 4,967.74

 บวก ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

  ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข. 212.63 223.62

    8,078.47 5,191.36

 หัก ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายเนื่องจากเกษียณอายุ  212.36 210.70

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 ที่ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  7,866.11 4,980.66

 บวก ผลขาดทุนจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  -  2,885.18

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสิ้นงวด  7,866.11 7,865.84

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ต้นทุนบริการปัจจุบัน  88.67 78.80

 ต้นทุนบริการทั้งหมด  88.67 78.80

 บวก ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์  123.96 144.82

 ต้นทุนผลประโยชน์ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด  212.63 223.62

ค.  ข้อสมมติท่ีน�ามาใช้ในการค�านวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

 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 

 7. พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต (ร้อยละ) ช่วงอายุก่อนเกษียณอายุ 3.0 ต่อปี

   ช่วงอายุหลังเกษียณอายุ  0.0 ต่อปี

 หมายเหตุ *อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

ตารางมรณะไทย พ.ศ.2560
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  4.21.3 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก

   การยาสบูแห่งประเทศไทยก�าหนดให้มกีารมอบของรางวลัทีร่ะลึก

ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อ

พนักงานมีอายุครบตามที่ก�าหนด โดยหักออกจากประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

ก. การกระทบยอดประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อ้างอิง 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานต้นงวด  6.09 6.13

 บวก ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

  ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข. 0.49 0.53

    6.58 6.66

 หัก ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย  1.06 0.86

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 ที่ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  5.52 5.80

 บวก ผลขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  - 0.29

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสิ้นงวด  5.52 6.09

ข. ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ต้นทุนบริการปัจจุบัน  0.42 0.40

 ต้นทุนบริการทั้งหมด  0.42 0.40

 บวก ดอกเบี้ยสุทธิของหนี้สินผลประโยชน์  0.07 0.13

 ต้นทุนผลประโยชน์ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมด  0.49 0.53

ค.  ข้อสมมติท่ีน�ามาใช้ในการค�านวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

 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 

 4. พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต (ร้อยละ)  3.0 ต่อปี

 5. มูลค่าของรางวัลที่ระลึก (บาท) กะไหล่ทอง 660 บาท

   ทองค�าลงยา 5,800  บาท

 6. อัตราเงินเฟ้อมูลค่าของรางวัลที่ระลึก (ร้อยละ)  2.5 ต่อปี

 หมายเหตุ *อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

 4.22 ทุน ประกอบด้วย

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 ทุน  0.19 0.19

 โรงงานซิการ์ไทย 0.30 0.30

  รวม 0.49 0.49

ตารางมรณะไทย พ.ศ.2560
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 4.23 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ประกอบด้วย

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว

 ส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่ 7,850.02 7,850.02

 เงินรายได้รอน�าส่งคลัง 8,893.27 8,788.43

 ทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ (หมายเหตุ 4.33) 167.74 167.74

  รวม 16,911.03 16,806.19

  ส�ารองเพ่ือการสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 

7,850.02 ล้านบาท เป็นการจัดสรรจากก�าไรสุทธิของปี 2545 และปี 2546 จ�านวน 1,150 

ล้านบาท และจ�านวน 5,747 ล้านบาท ตามล�าดับ ส่วนผลการด�าเนินงานปี 2547-2550 

โรงงานยาสูบน�าเงินส่งรายได้แผ่นดินทั้งหมด จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมเข้าบัญชีส�ารองเพื่อ 

การสร้างโรงงานแห่งใหม่ รวมตัง้ส�ารองฯ ไว้จ�านวน 6,897 ล้านบาท ในปี 2550 ได้มกีารอนมัุติ

ให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยกเลิกด�าเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบ 

แห่งใหม่ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และอนุมัติหลักการให้โรงงานยาสูบปรับแผนโครงการฯ ให้ 

เหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 กันยายน 2550 ซ่ึง

โรงงานยาสูบได้เบิกจ่าย เงินจ่ายล่วงหน้าให้ที่ปรึกษา จ�านวน 46.98 ล้านบาท ท�าให้เหลือ 

เงินส�ารอง จ�านวน 6,850.02 ล้านบาท และตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0803/120 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต

ยาสูบแห่งใหม่ของโรงงานยาสูบ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 อนุมัติให้

โรงงานยาสูบ โดยด�าเนนิโครงการฯ ในพืน้ท่ีนคิม หรอืเขตอุตสาหกรรมห่างจากกรุงเทพมหานคร 

รัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร วงเงินลงทุน จ�านวน 16,200 ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการ 5 ปี 

(พ.ศ. 2551-2555) โดยให้พิจารณาความเหมาะสมการใช้แหล่งเงินลงทุนอื่นแทนเงินน�าส่งรัฐ

ทีจ่ะขอกนัเพิม่เตมิ จ�านวน 9,350 ล้านบาท เนือ่งจากเป็นโครงการทีม่คีวามคุม้ค่าในเชงิพาณชิย์ 

และกระทรวงการคลังได้ชะลอเงินน�าส่งรัฐจากผลก�าไรสุทธิปี 2552 จ�านวน 1,000 ล้านบาท 

รวมเป็นเงินที่ส�ารองเพ่ือสร้างโรงงานแห่งใหม่ จ�านวน 7,850.02 ล้านบาท การปรับแผน 

การด�าเนินงานและแผนการเงินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ในครั้งนี้ เป็น 

การพิจารณาเฉพาะการก่อสร้างตามแผนงานเดิม คือ โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ท่ี 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพียงโรงงานเดียว หากผลการศึกษาของ

ที่ปรึกษาพบว่ามีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ แยกเป็น 2 ฐาน  

การผลติ โดยอยูค่นละแห่ง จะมผีลให้ต้องปรบัเปลีย่นแผนการด�าเนนิงานและแผนการเงนิใหม่

อีกครั้ง

  เงินรายได้รอน�าส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 8,893.27 ล้านบาท 

เป็นเงินรายได้แผ่นดินที่รอน�าส่งคลังจากผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 

7,816.00 ล้านบาท จากผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 546.00 ล้านบาท 

ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจชะลอการน�าส่งรายได้แผ่นดินไปก่อน และ 

จะพิจารณาแนวทางและก�าหนดเวลาการน�าส่งที่เหมาะสมต่อไป ตามหนังสือส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค 0817.2/1501 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง  

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีงบประมาณ 2561 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และจาก 

ผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 531.27 ล้านบาท ตามบันทึกส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0805/ว.60 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 

2549 เรื่อง การปรับระยะเวลาการน�าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ

 4.24 ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

   ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จ�านวน 800.33 ล้านบาท ในจ�านวนนี้ ส่วนหนึ่ง

จากการที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอนุมัติให้การยาสูบแห่งประเทศไทย

จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ที่ กค 0817.2/1658 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 มีผลท�าให้โบนัสพนักงานค้างจ่ายที่บันทึก 

ไว้ในปีงบประมาณ 2562 ต�่าไป จ�านวน 57.93 ล้านบาท และเงินรอน�าส่งคลังที่บันทึกไว้ใน

ปีงบประมาณ 2562 สูงไป จ�านวน 90.42 ล้านบาท จึงปรับกับก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

 4.25 เงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

พ.ศ. 2544 ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตาม

กฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละสองของภาษีท่ีเก็บจากสุรา 

และยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

8 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้ในปี 2563 

จ�านวน 650.93 ล้านบาท
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 4.26 เงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

   ตามมาตรา 13 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ 

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร

มีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จาก 

ผู ้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละ 

หน่ึงจุดห้าของภาษทีีเ่กบ็จากสรุาและยาสบู ตามกฎหมายว่าด้วยสรุาและกฎหมายว่าด้วยยาสบู 

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2551 เป็นต้นมา การยาสูบแห่งประเทศไทยได ้

ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด และช�าระ 

เงินบ�ารุงองค์การนี้ในปี 2563 จ�านวน 488.19 ล้านบาท

 4.27 เงินบ�ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

   ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วย

สุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ ตาม

กฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 

เป็นต้นมา การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก�าหนด และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้ในปี 2563 จ�านวน 650.93 ล้านบาท 

 4.28 เงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทย

  ตามมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้ 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 

ส�าหรับสินค้าหรือบริการ ตามอัตราที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่เกินร้อยละสิบของ 

ภาษียาสูบ เพื่อให้กรมสรรพสามิตน�าส่งกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 151 มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบ

ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัก�าหนด และช�าระเงนิบ�ารงุภาษเีพือ่มหาดไทย 

ในปี 2563 จ�านวน 3,254.63 ล้านบาท

 4.29 เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ

   ตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 ก�าหนด

ให้กองทนุมอี�านาจจดัเกบ็เงนิบ�ารงุกองทนุจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษสีรรพสามติในส่วนทีเ่กีย่วกบั

สนิค้าสรุาและยาสบู ในอตัราร้อยละสองของภาษทีีเ่กบ็จากสรุาและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย

ภาษีสรรพสามิต และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นต้นมา การยาสูบ 

แห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ก�าหนด และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้ในปี 2563 จ�านวน 650.93 ล้านบาท

 4.30 รายละเอียดประกอบงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  4.30.1 รายได้จากธุรกิจหลัก ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 

2562 

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 การจ�าหน่ายบุหรี่ในประเทศ-สุทธิ 45,416.39 50,044.83

 การจ�าหน่ายบุหรี่ไปต่างประเทศ 14.02 43.24

 รายได้จากธุรกิจหลัก 45,430.41 50,088.07

  4.30.2 รายได้จากธุรกิจอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 

2562

 หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 การจ�าหน่าย-ยาเส้นไม่ปรุง-สุทธิ 10.91 3.12

 การจ�าหน่าย-สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป-สุทธิ 18.09 199.52

 รายได้จากการรับจ้างผลิต 2.92 1.28

 รายได้จากธุรกิจอื่น 31.92 203.92

  4.30.3 รายได้โรงพยาบาลสวนเบญจกติ ิเฉลิมพระเกยีรต ิ84 พรรษา ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 รายได้

  รายได้ค่ารักษาพยาบาล 297.44 299.03

  รายได้อื่นๆ 0.98 1.50

   รวมรายได้ 298.42 300.53

210  กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  l  Tobacco Authority of Thailand   211



  4.30.4 รายได้อื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

 ก�าไรจากการให้บริการพิเศษ 0.26 0.74

 รายได้จากการขายเศษวัสดุ 7.55 10.79

 ค่าปรับ 37.41 2.33

 เงินสนับสนุนและ

 ส่งเสริมสวัสดิการ-สนับสนุน 0.39 0.30

 รายได้ค่าเช่า 5.47 0.18

 รายได้รับคืนจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 0.06 0.13

 รายได้จากการจ�าหน่ายวัตถุดิบ - 0.04

 รายได้อื่นๆ 8.70 153.19

  รวม 59.84 167.70

 4.31 ผลการด�าเนินงาน

  ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562 เพิ่ม(ลด) %

รายได้จากธุรกิจหลัก 45,430.41 50,088.07 (4,657.66) (9.30)

รายได้จากธุรกิจอื่น 31.92 203.92 (171.99) (84.34)

รายได้อื่น 439.39 546.90 (107.52) (19.66)

 รวมรายได้ 45,901.72 50,838.89 (4,937.17) (9.71)

ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก 3,832.11 4,174.00 (341.89) (8.19)

ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น 23.52 178.25 (154.73) (86.81)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  40,884.33 45,605.66 (4,721.33) (10.35)

  รวม 44,739.96 49,957.91 (5,217.95) (10.44)

ค่าใช้จ่ายอื่น 611.51 367.63 243.88 66.34

 รวมค่าใช้จ่าย 45,351.47 50,325.54 (4,974.07) (9.88)

ก�าไรสุทธิ 550.25 513.35 36.90 7.19

 ในงวดปี 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทยมีรายได้ จ�านวน 45,901.72 ล้านบาท  

เป็นรายได้จากธุรกิจหลัก จ�านวน 45,430.41 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอื่น จ�านวน 31.92 

ล้านบาท และรายได้อื่น จ�านวน 439.39 ล้านบาท มีต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก ต้นทุนขาย 

จากธุรกิจอื่นและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน จ�านวน 44,739.96 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น  

จ�านวน 611.51 ล้านบาท ผลการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 36.90 ล้านบาท  

โดยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 550.25 ล้านบาท 

และจ�านวน 513.35 ล้านบาท ตามล�าดับ ซ่ึงก�าไรสุทธิข้างต้นได้รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

ของทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ จ�านวน 3.54 ล้านบาท และจ�านวน 3.77 ล้านบาท  

ตามล�าดับ

 4.32 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

   การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ  

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันท่ี 29 

กันยายน 2538 มีพนักงานสมัครเป็นสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 2,556 ราย  

โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินประเดิมเข้ากองทุน 1,686.99 ล้านบาท ตามหนังสือ

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0808.2/2593 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุการท�างาน 

ไม่เกิน 10 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน สมาชิกที่มีอายุการท�างานเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 

20 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�างานเกิน 20 ปี จ่ายสมทบ

ในอัตราร้อยละ 11 ของเงินเดือน ในงวดปี 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสมทบ

ส�าหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนเป็นเงิน 129.57 ล้านบาท

 4.33 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ 

  ทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานยาสูบกู้เงินไปใช้เพื่อ 

การอนัจ�าเป็น และเป็นประโยชน์แก่พนกังานตามทีค่ณะกรรมการทนุสงเคราะห์พนกังานยาสบู

เห็นสมควร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน  

ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

   2563 2562

สินทรัพย์

 เงินฝากธนาคาร 113.18 137.66

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-เงินค้างรับ 0.17 0.30

 เงินให้กู้ยืม 184.36 156.21

   รวม 297.71 294.17

หนี้สินและเงินกองทุน

 เงินค้างจ่าย 0.01 0.01

 เงินทุน (หมายเหตุ 4.23) 167.74 167.74

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด 126.42 122.65

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ�างวด 3.54 3.77

    รวม 297.71 294.17

 4.34 คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

  4.34.1 การยาสูบแห ่งประเทศไทย (ยสท.) เป ็นโจทก ์ฟ ้องเรียก 

ค่าเสียหาย มีคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 10 ล้านบาท  

 จ�านวน 6 คดี

1 เรียกเงินค่าสินค้ารับสภาพหนี้ ทุนทรัพย์ 11,663,323.42 บาท

นางสวุฒันา เศวตะโสภณ คดหีมายเลขด�าที ่15330/2551 (31 ตลุาคม 2551) ศาลชัน้ต้น คดหีมายเลข

แดงที่ ล.8700/2552 (วันที่อ่านค�าพิพากษา ศาลชั้นต้น 21 ธันวาคม 2553) (คดีไม่มีอุทธรณ์) 

รายละเอียด ศาลพิพากษาให้ล้มละลายพร้อมออกหมายจับและอยู่ในระหว่างติดตามสืบทรัพย์

2 เรียกเงินค่าสินค้ารับสภาพหนี้ ทุนทรัพย์ 14,028,856.02 บาท

นางสยุมพร พรหมพจน์ คดีหมายเลขด�าที่ 10350/2551 (1 สิงหาคม 2551) ศาลชั้นต้น คดีหมายเลข

แดงที่ ล.2155/2552 (วันที่อ่านค�าพิพากษา ศาลชั้นต้น 27 เมษายน 2553) (คดีไม่มีอุทธรณ์) 

รายละเอียด ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย พร้อมออกหมายจับ และอยู่ในระหว่างติดตามสืบทรัพย์

3 ผิดสัญญาร่วมลงทุน ทุนทรัพย์ 11,713,897.86 บาท

1. นางสาวเบญจวรรณ กัลยาวินัย 2. นางประภา วิริยประไพกิจ 3. นางสาวทองฑิพย์ ชูเทศะ

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

7. นายเจมส์ ลัมป์ คดีหมายเลขด�าที่ 3187/2547 (11 พฤษภาคม 2547) ศาลชั้นต้น คดีหมายเลข

แดงที่ 4394/2548 (วันที่อ่านค�าพิพากษา ศาลชั้นต้น 20 มิถุนายน 2548) (คดีไม่มีอุทธรณ์) 

รายละเอียด ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย อยู่ในระหว่างติดตามสืบทรัพย์

4 ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ 69,997,310.31 บาท

นายเอกพงษ์ ดษิฐบรรจง คดหีมายเลขด�าที ่2082/2550 (4 พฤษภาคม 2550) ศาลชัน้ต้น คดหีมายเลข

แดงที่ 6944/2553 (29 ตุลาคม 2553) ศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 10010-10011/2559 (วันที่อ่าน

ค�าพิพากษา ศาลฎีกา 16 พฤษภาคม 2560)

รายละเอียด - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดี โดยส่งให้พนักงานอัยการฟ้อง นายเอกพงษ์  

ดิษฐบรรจง เป็นคดีล้มละลาย 

- การบังคับคดีและการรายงานคดีล้มละลายจะน�าคดีตามหมายเหตุ 4.34.2 ข้อ 1 มารวมกับคดีนี้

5 ผิดสัญญารับขน ทุนทรัพย์ 17,404,546.95 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กมลฉัตรขนส่ง (1999) 2. หุ้นส่วนผู้จัดการ (นางอนัทพร ชื่นแย้ม กับพวก)  

คดีหมายเลขด�าที่ 2035/2554 (17 ตุลาคม 2554) ศาลชั้นต้น คดีหมายเลขแดงที่ 1965/2555 (วันที่

อ่านค�าพิพากษา ศาลชั้นต้น 26 ตุลาคม 2555) (คดีไม่มีอุทธรณ์)

รายละเอียด  อยู่ระหว่างบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน จ�านวน 9 แปลง

6 เรียกเงินคืน ทุนทรัพย์ 209,654,794.52 บาท

มูลนิธิ ลด ละ เลิก คดีหมายเลขด�าที่ 694/2559 (15 กุมภาพันธ์ 2559) ศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลข

แดงที่ 18261/2562 (วันที่อ่านค�าพิพากษา ศาลอุทธรณ์ 13 พฤษภาคม 2563)

รายละเอียด  ยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาขออนุญาตฎีกา และยื่นค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในชั้นฎีกา

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอฟังค�าสั่งศาลฎีกา
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  4.34.2 คดีความที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นจ�าเลย 

ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย จ�านวน 3 คดี

1 ผิดสัญญาจ้างกฎหมายแรงงาน ทุนทรัพย์ 92,127,230.00 บาท

นายเอกพงษ์ ดิษฐบรรจง  คดีหมายเลขด�าที่ 6823/2549 (1 ธันวาคม 2549) ศาลชั้นต้น คดีหมายเลข

แดงที่ 6943/2553 (29 ตุลาคม 2553) ศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 10010-10011/2559 (วันที่อ่าน

ค�าพิพากษา ศาลฎีกา 16 พฤษภาคม 2560) 

รายละเอียด  - ศาลแรงงานกลางมีค�าสั่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ให้รวมพิจารณากับคดีแดง 

ที่ 6944/2553 ตามหมายเหตุ 4.34.1 ข้อ 4  

- ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า นายเอกพงษ์ ดิษฐบรรจง กระท�าการประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรงจริง การที่ ยสท. เลิกจ้าง นายเอกพงษ์ ดิษฐบรรจง จึงชอบด้วยกฎหมาย 

- ศาลฎีกามีค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคดีถึงที่สุด

หมายเหตุ : คดีแรงงานถือเป็นคดีศาลพิเศษจะมีเพียง 2 ศาล คือศาลชั้นต้น (ศาลแรงงานกลาง) และ

ศาลฎีกาเท่านั้น

2 ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ 124,628,825.00 บาท

ห้างสหสามิต คดีหมายเลขด�าท่ี พ.2069/2558 (25 มกราคม 2558) ศาลฎีกา คดีหมายเลขแดง 

ที่ 1655/2563 (วันที่อ่านค�าพิพากษาศาลฎีกา 2 ธันวาคม 2563) 

รายละเอียด - ห้างสหสามิต (โจทก์) ฟ้อง ยสท. ว่า ออกระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผิดสัญญา

- ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ยสท.ออกระเบียบชอบด้วยกฎหมาย ไม่ผิดสัญญา จึงพิพากษายกฟ้องโจทก์ 

- ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น 

- ศาลฎีกามีค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคดีถึงที่สุด

3 ผิดสัญญาจ้างท�าของ เรียกให้ช�าระเงิน ทุนทรัพย์ 28,611,071.51 บาท

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด คดีหมายเลขด�าที่ พ.4156/2562 (1 สิงหาคม 2562) ศาลชั้นต้น คดี

หมายเลขแดงที่ พ.4693/2563 (วันที่อ่านค�าพิพากษา ศาลชั้นต้น 25 กันยายน 2563)

รายละเอียด - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (โจทก์) ฟ้อง ยสท. ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน จ�านวน 

28,611,071.51 บาท 

- ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ ยสท.ช�าระค่าเสียหาย จ�านวน 4,401,389.50 บาท พร้อมดอกเบี้ย  

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 1 สิงหาคม 2562) จนกว่า

จะช�าระเสร็จ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

 4.35 การจัดประเภทรายการใหม่

  รายการบางรายการในงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 

ทีน่�ามาแสดงเปรยีบเทยีบได้ มกีารจดัประเภทรายการใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแสดง

รายการในงบกระแสเงินสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และไม่มผีลกระทบ

ต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

หน่วย : บาท
  ก่อนจัด รายการจัด หลังจัด

  ประเภทใหม ่ ประเภทใหม ่ ประเภทใหม่

งบกระแสเงินสด

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 920,813,504.49 63,620,476.78 984,433,981.27

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

 สินค้าคงเหลือ 606,432,026.44 (63,620,476.78) 542,811,549.66

 4.36 การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 

8 มีนาคม 2564
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ชื่อรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย
Name Tobacco Authority of Thailand
ชื่อย่อ ยสท.
Initial TOAT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นรัฐวิสาหกิจ มีสถานะเป็น
นิติบุคคลในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทหารายได้ จัดอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมและ 
พาณชิยกรรม ประกอบธุรกจิการผลติและจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์บุหรีส่�าเรจ็รปู โดยได้รบั 
สิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือ การตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ 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.

ข้อมูลทั่วไป
ข อ ง ก ำ ร ย ำ สู บ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

TOAT Information

Phra Nakhon Si Ayutthaya

Head O�ce

ที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่

Head Office

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

    ข้อมูลติดต่อ ยสท. อยุธยำ และส�ำนักงำนส่วนภูมิภำค 
Contact Information of 

Tobacco Authority of Thailand Phra Nakhon Si Ayutthaya 
and Regional Offices
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คณะท�างาน
รายงานประจ�าป ี2563 Annual  Report  2020

จั ด ท� า ห นั ง สื อ

นายค�ารณ  อ�านาจ นางสาววรารัตน์  ศิริไพรวันนางสาวปิยภรณ์  สร้อยสุดนางสาวปาริชาต  สินทับนางสาววรวิมนต์  โมรานนท์

นายกิตติ  เอี่ยมละออ นางสาวภัคจิรา  เต็มดวงนายทศสถีร์  ไพบูลย์นันทพงศ์นางปรีเปรม  กีรติยุทธไพศาลนางสาวกรองทิพย์  สมใจ

นายสุคิด  สุดดี นายชนินทร์  เกียรตินาวินนายสันติ  คงสุวรรณนางอุมาภรณ์  ไชยรัตน์นางสาวชุติมา  หุยนันท์

นางสาวพูนทรัพย์  เจียรณัย นางสาวกฤตยา  ปวนใจเสริฐ
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