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รายงานผลการด าเนินการส าคัญด้านการก ากับดูแลที่ด ี(ยสท.) 

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินงานขององค์กร 
โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการด าเนินงาน และมอบหมาย
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ก ากับดูแลกิจการให้ท าหน้าที่ก ากับดูแลรักษามาตรฐานการปฏิบัติให้อยู่ในระดับ
สากลและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนข้อก าหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่าง ๆ  

คณะกรรมการ ยสท. ท าหน้าที่ติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการเป็น
ประจ าทุกปี ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการ ยสท. อย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยต่อหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานก ากับดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะชน  

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ และการสรรหาคณะกรรมการ ยสท.  

 คณะกรรมการ ยสท. ได้รับการเสนอแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 
เพ่ือก ากับดูแลแนวทางด าเนินงานของ ยสท. ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ โดยมี
โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 และ 
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งจะต้อง
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เห็นชอบในหลักการการก าหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill 
Matrix) และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน และมีกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการ
ประจ า จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงการคลัง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วาง
แผนการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานของ ยสท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ 
(Statement of Directions : SOD)  

 ในปี 2564 คณะกรรมการ ยสท. มีจ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 คน โดยกรรมการทุก
ท่านมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อก าหนด และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งประธานกรรมการท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการท าหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับ “โครงสร้างคณะกรรมการ ยสท.” 
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รายชื่อ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง วันสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง 
1.นายระเฑียร  ศรีมงคล กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ 
วาระที่ 1 วันท่ี 17 ก.ค. 2561 ลาออก 

วันท่ี 25 ม.ิย. 2564 
2.นายณัฐวุฒิ  หนูไพโรจน ์ กรรมการอิสระ วาระที่ 1 วันท่ี 17 ก.ค. 2561 วันท่ี 16 ก.ค. 2564 

3.นายอัญญา  ขันธวิทย ์
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) 

กรรมการอิสระ วาระที่ 1 วันท่ี 17 ก.ค. 2561 วันท่ี 16 ก.ค. 2564 

4.นายลวรณ  แสงสนิท 
(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) 

กรรมการ วาระที่ 1 วันท่ี 17 ก.ค. 2561 ลาออก 
วันท่ี 4 ม.ค. 2564 

5. พล.ต.ต.ศริ์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ กรรมการอิสระ วาระที่ 1 วันท่ี 18 มิ.ย. 2562 วันท่ี 16 ก.ค. 2564 
6.นายธีรัชย์  อัตนวานิช 
(เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

กรรมการ วาระที่ 1 วันท่ี 14 พ.ค. 2562 วันท่ี 16 ก.ค. 2564 

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
    คณะกรรมการ ยสท. ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 12 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ ยสท. คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการก ากับด้านยุทธศาสตร์และ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการก ากับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ 
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ว่าการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ ยสท. 
คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  คณะอนุกรรมการด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดความรู้และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่
มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมในการท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยท าหน้าที่
กลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขอบเขตหน้าที่  ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แต่ละคณะ ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวนครั้งการประชุม และ
จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “สรุปการเข้า
ประชุมคณะกรรมการ ยสท./คณะอนุกรรมการฯ” 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

ยสท. จะก าหนดวันและเวลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี กรรมการแต่ละคนต้องได้รับทราบ
วันประชุมและเข้าร่วมประชุมตามก าหนด รวมทั้งการประชุมกรณีพิเศษตามความจ าเป็น และกรรมการควรเข้า
ประชุมคณะกรรมการ ยสท. อย่างสม่ าเสมอตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่กรรมการทุกท่านจะ
ได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันกอ่นการประชุม เพื่อให้ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าประชุม เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน ทัง้นี ้ในปี 2564 คณะกรรมการ ได้จัดการประชุมตามที่ก าหนด
ตารางประชุมล่วงหน้าทั้งหมด 12 ครั้ง ประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง และการแจ้งเวียนขอมติวาระเร่งด่วน 1 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง 
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 ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกรายมีส่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการ  กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจ านวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการจะลงมติ 
โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการจัดการเรื่อง
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลใน
เรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ 

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการ ยสท. ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ต.ค. 2563  ครั้งที่ 8 วันที่ 20 เม.ย. 2564 
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ย. 2563  ครั้งที่ 9 วันที่ 18 พ.ค. 2564 
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 2563  ครั้งที่ 10 วันที่ 15 มิ.ย. 2564 
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ม.ค. 2564  ครั้งที่ 11 วันที่ 15 ก.ค. 2564 
ครั้งที่ 5 วันที่ 16 ก.พ. 256ภ  ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ส.ค. 2564 
ครั้งที่ 6 วันที่ 16 มี.ค. 2563  ครั้งที่ 13 (เวียนมติฯ) วันที่ 1 ก.ย. 2564 
ครั้งที่ 7 (วาระพิเศษ) วันที่ 23 มี.ค. 2563  ครั้งที่ 14 วันที่ 16 ก.ย. 2564 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

4.1 ยสท. ได้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน โดยมีการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ และโบนัสกรรมการ โดยได้เปิดเผยรายงานการจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายการไว้ในรายงานประจ าปีและเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์กร ทั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ” 

4.2 ยสท. ได้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ว่าการ เป็นรายเดือน โดยอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตาม
สัญญาจ้าง โดยในระหว่างอายุสัญญาผู้ว่าจ้างจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในปีงบประมาณถัดไป ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้ว่าการได้รับ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินที่คณะกรรมการ ยสท. ก าหนด และการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้
อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามกรอบที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้ และผู้ว่า
การมีสิทฺธิรับผลประโยชน์ตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างและ
เอกสารแนบท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการของ ยสท. และผลการ
ประเมินฯ มีการรายงานผลการประเมินและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ น าเสนอคณะกรรมการ ยสท. 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
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5. การประเมินผลคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ ยสท. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลปีละครั้ง เพ่ือใช้เป็นกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ 
ยสท. ซึ่งใช้รูปแบบการประเมินและค าถามตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับปรุงแบบสอบถามให้สอดคล้องกับบริบทของ ยสท. และแนวทาง
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้ เพ่ือน าผลการประเมินคณะกรรมการไปใช้ในการประกอบการพิจารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการและการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการในวาระถัดไป  โดยปี 2564 
ยสท. ได้มีการปรับปรุงแบบประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจละเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
และน าเสนอขอรับความเห็นชอบแบบประเมินตนเองในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10 วันที่ 15 
มิถุนายน 2564 โดยมีการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ทราบสรุปผลการประเมนิตนเองในคราวประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการ ยสท. ให้ความส าคัญกับการเข้าอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการหมุนเวียนต าแหน่งภายในองค์กร และส าหรับการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งจัด
ให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพ่ือพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร และทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ยสท. ได้จัดเตรียมข้อมูลและก าหนดให้มีการปฐม นิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพ่ือ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อที่น าเสนอ ได้แก่ โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร ปฏิทินและวาระการประชุมคณะกรรมการ  ข้อมูลการด าเนินงานของ 
ยสท. นโยบายของภาครัฐ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ ยสท.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การประเมินผล
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ในปี 2564 มีการอบรม สัมมนา ของกรรมการและผู้บริหารในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง หลักสูตร วันที่อบรม 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช กรรมการ ยสท.

  

1.Core Business Enablers ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร    21 กันยายน 2564 

2. Role of the Chairman Program (RCP Online) รุ่นที่ 
48/2021 (สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

13-14 กันยายน 
2564 

พลต ารวจตรี ศริ์ธัชเขต  

ครูวัฒนเศรษฐ์ 

กรรมการ ยสท. หลักสตูรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 8 

(ของส านักงบประมาณ) 

เดือนมิถุนายน – 

กันยายน 2564 

นายภาณุพล 

รัตนกาญจนภัทร 

ผู้ว่าการ  

กรรมการ ยสท. 
และเลขานุการ 

(โดยต าแหน่ง) 

1. Role of the Chairman Program (RCP Online) รุ่นที่ 

48/2021 

วันท่ี 13-14 

กันยายน 2564 

2. Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE Online) รุ่นที่ 36/2021 (สมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

วันท่ี 27-28 

กันยายน 2564 
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7. นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการ จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
หน่วยงานก ากับดูแล (กระทรวงการคลัง) อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย 
และแผนงานที่ส าคัญ มีระบบการ ติดตาม/วัดผลการด า เนินงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการก า กับดูแล
กิจการที่ด ีโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

• เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของหน่วยงานภาครัฐ และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้
องคก์รมีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ ยสท. ควบคู่ไปกับ
การค านึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  

• เป็นเครื่องมือการวัดผลการด าเนินงานขององค์กร และตรวจสอบการท างานต่างๆ เพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขการด า เนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็น
การสร้าง พันธะผูกพัน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจภายในขอบเขตที่ก าหนด ดังนั้น คณะกรรมการ จึงได้ก าหนด
นโยบายการก ากับ ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ยสท. ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และมุ่งม่ันพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ การค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้
มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของ ยสท. ทุกคน ต้องศึกษาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยละเอียดและปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ฝ่าฝืนหรือละเว้น ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยและให้
ด าเนินการลงโทษตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัยพนักงานยาสูบ หรือกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กับความผิดทางวินัย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในทุกหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลให้พนักงาน
ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. ปี 2564 อย่างทั่วถึง 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการ ยสท. ได้ก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลการด าเนินงานของ ยสท. ให้เป็นไปตาม

แนวนโยบายของรัฐและหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือการสร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและ
ตอบสนองความต้องการการบริโภคยาสูบที่ยังมีอยู่  การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ ยสท. ยังคงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศให้สามารถเติบโต
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงานตามภารกิจและ
นโยบายองค์กรอย่างเคร่งครัดและเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. เป็น
แนวทางส าหรับปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการ
ด าเนินงานของ ยสท. จึงก าหนดเป็นนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  

1. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการบริหารงานที่ดี เป็นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ ต้องให้ความส าคัญในการบริหารตามแนวทางระบบการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิและความเท่า
เทียมกันของทุกภาคส่วน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดย
แสดงให้พนักงานเห็นถึงความมุ่งมั่นตอ่การปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการและการยาสูบฯ ให้
เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาความสอดคล้องตามนโยบาย/ทิศทาง/ยุทธศาสตร์ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอ
ของทรัพยากร 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบหน้าที่ โดยยึดถือประโยชน์
สูงสุดขององค์กรเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าการใดๆ อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
ด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีกลไกการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน ยสท. ปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มี
กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

5. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนด าเนินงานขององค์กร 
ที่ค านึงถึงการปฏิบัติที่น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย
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และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7. คณะกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ด้านการด าเนินงานตามแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานทุกคน เพ่ือให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คู่มือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการท างานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 
7.1 รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง (Accountability) 
7.2 ส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
7.3 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยสุจริต อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม 

(Equity/Equitable Treatment) 
7.4 ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อสาธารณะ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินขององค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา (Transparency) 

7.5 มุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation) 

7.6 ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการส่งเสริมและพัฒนาการก ากับดูแลและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินการ (Ethics) 

7.7 ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมด าเนินการหรือการตัดสินใจขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ ยสท. (Participation) 

8. คณะกรรมการ ก ากับดูแลให้มีระบบงานด้านบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนติดตามผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เป็นรายเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
8.1 ระบบการตรวจสอบภายใน 
8.2 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
8.3 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
8.4 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.5 รายงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ รายงานทางการเงิน 

รายรับ-รายจ่าย ก าไร การบริหารสินทรัพย์ การเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือน รายงานประมาณ
การทางการเงินรายไตรมาส ผลการด าเนินงานของ ยสท. แยกตามกลุ่มภารกิจ ผลด าเนินงาน
ตามระบบ EVM ผลด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล  

8.6 รายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   
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8.7 รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ ยสท. รายงานการตรวจติดตามและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม รายงาน
ผลด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ยสท. 

8.8 รายงานผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility in Process : 
CSR in Process)  

 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement & CSR in Process Policy) 
ยสท. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และ

รับผิดชอบต่อสังคม มีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร มี
แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ยสท. ด้วยสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านความต้องการ ความ
คาดหวัง และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการด าเนินการในเรื่องที่มี
ผลกระทบจากการด าเนินงานของ ยสท.  

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของ ยสท. จึงได้จัดท านโยบายและแนวทางในการด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของ ยสท. ดังนี้   

1. คณะกรรมการ ต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจโดยการเคารพสิทธิและมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ความผาสุก ผลประโยชน์ของ
สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้บริหาร ต้องจัดให้มีระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in 
Process) ตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (มาตรฐาน ISO 26000) 

3. ผู้บริหาร ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการระบุชุมชนที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ ยสท. 
และก าหนดให้มีแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่ส าคัญตามความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นส าคัญ  

4. ยสท. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ให้ความส าคัญในการรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือรับทราบปัญหา ผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร รับทราบ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

5. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติงานและด าเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม หรือแผนกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องพิจารณาน าเข้าปัจจัย
ด้านความยั่งยืนขององค์กร ความสามารถพิเศษขององค์กร ความต้องการ ความคาดหวัง ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการ 
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6. ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการให้การด าเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ
ที่เพียงพอ ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม มีการติดตามและการประเมินผล การด าเนินงานด้าน CSR in Process 
น าเสนอต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ยสท. มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของ
องค์กร ผู้ถือหุ้น/หน่วยงานก ากับดูแล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการ จึงได้ก าหนดนโยบาย
จัดการข้อมูลภายในที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญของ ยสท. อันเป็นความลับหรือยังไม่ได้เผยแพร่แก่
สาธารณะ ป้องกันการน าข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือสร้างความเสียหายให้กับ
องค์กร เช่น ข้อมูลสูตรการผลิตบุหรี่ ข้อมูลการวางแผนงานด้านการตลาดและการขาย ข้อมูลราคาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ก่อนประกาศให้แก่สาธารณชน ข้อมูลการลงทุนโครงการก่อสร้างและการบริหารโครงการ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้าและคู่ค้าได้มอบให้แก่ ยสท. ด้วยความ
ไว้วางใจในการรักษาความลับ เป็นต้น ซึ่ง ยสท. ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้  

1. ยสท. มีการก าหนดขั้นตอนชั้นความลับของข้อมูล และวิธีการที่พนักงานต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระดับชั้นความลับ และการปฏิบัติเพ่ือรักษาความลับ พนักงานต้องรักษาความลับในส่วนที่ตน
รับผิดชอบ ไม่ให้ความลับเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งพนักงานผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของ ยสท. ทั้งข้อมูลลับ ข้อมูล
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ต้องยึดถือจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน  

3. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ข้อมูลภายในที่เป็น
ข้อมูลในการด าเนินการและการบริหารจัดการอันเป็นข้อมูลลับ ข้อมูลส าคัญของ ยสท. และของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งหากมีการเปิดเผยแล้วอาจส่งผลเสียหายต่อเจ้าของ
ข้อมูล ต้องไม่น าข้อมูลที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินการอันใดไปบอกผู้อ่ืน หรือ
น าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท าให้ประโยชน์ของ ยสท. ลดลง 

4. ยสท. มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารการยาสูบแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่ก ากับดูแลการอนุญาตให้
เปิดเผยข้อมูลภายในของ ยสท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดย
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เคร่งครัด เช่น ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการฯ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการด าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของ ยสท. เป็นต้น 

5. หาก ยสท. สงสัยว่าบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับได้รู้หรืออาจรู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารลับหรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารของราชการ ยสท.จะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  

6. กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและข้อ พึงปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูลภายใน และท าให้องค์กรได้รับความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย จะต้องได้รับโทษตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยวินัยพนักงานยาสูบ ที่บังคับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานก ากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 
นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง 

คณะกรรมการ ให้ความส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก าหนดนโยบายการท าธุรกรรมของ ยสท. ดังนี้ 

1) การท าธุรกรรมระหว่างกันของหน่วยงานภายใน ยสท.  
การด าเนินงานที่ต้องท าธุรกรรมระหว่างกันของส่วนงานต่าง ๆ ภายใน ยสท. เช่น การบริการ การ

โอนย้ายพัสดุ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ นั้น 
ในการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกันของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึงกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ระเบียบและอ านาจด าเนินการของ ยสท. ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

2) การท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก  
2.1) การท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ 

ก าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ ยสท. รวมถึงได้รับ
การอนุมัติตามขอบเขตอ านาจด าเนินการที่ ยสท. ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อตกลงที่ท ากันไว้อย่างตรงไปตรงมา ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  โดยหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งต่อ ยสท. หรือบุคคลภายนอก  

2.2) ยสท. ได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) 
และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยก าหนดให้ปฏิบัติตามแนวทางการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 
พิจารณาราคาซือ้ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ ได้รับ 
รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เม่ือมีการตรวจสอบ  

2.3) ยสท. ได้ก าหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการท ารายการ ระหว่างกัน 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารจะแจ้งให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อน และบุคคลภายนอกพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่
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จะต้องขออนุมัติน าเสนอต่อคณะกรรมการ ยสท. รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกทราบอย่างโปร่งใส โดย
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนไดส้่วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ แตอ่ย่างใด   

3) นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย จะต้อง

เป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง  

4) รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  
4.1) กรรมการ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือรายการระหว่างกัน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4.2) ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่การท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ยสท. มีนโยบายให้ยึดถือด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบั ติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน กฎหมาย 
ข้อบังคบั ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   

 

 

นโยบายการป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ยสท. เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ให้ความส าคัญต่อนโยบายของรัฐ บริหาร
จัดการองค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักและยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรม โดยไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ ยสท. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยยึด
หลักปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ค าสั่งฯ เรื่องมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติให้ผู้บริหารหรือพนักงานถือ
ปฏิบัติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งมีในองค์กร หรือธุรกรรมใด ๆ ที่
จะขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ยสท. 

2. ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยความลับ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ ยสท. 
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3. ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องไม่กระท าการใด ๆ  โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยงานในต าแหน่ง
หน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ยสท. 

4. ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องไม่เอ้ือประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับคู่สัญญา คู่แข่งขัน หรือกับฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใด อันเป็นเหตุให้ ยสท. เสียผลประโยชน์หรือเสียหาย 

5. ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่
เรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท้ังทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าหรือคู่ค้า 

6. ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก าลังมี
การพิจารณาอนุมัติ ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ 

7. ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงจะได้ผลประโยชน์กับรายการที่ขอรับการ
อนุมัติหรือสนับสนุนของ ยสท. ต้องแจ้งให้ ยสท. ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่ใช้อ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ  

8. ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใด ๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ยสท. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ฯลฯ ของ ยสท. ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

9. ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องปฏิบัติสอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ ยสท. 

 นอกจากระเบียบและค าสั่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทุกคนแล้ว  ยสท. ยังจัดการ
อบรมเพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติม โดยก าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานเข้ารับการอบรมและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนหากพบว่าหน่วยงานใดมีการด าเนินการที่อาจเข้าข่ายต้องห้ามตามระเบียบและค าสั่งดังกล่าวข้างต้น   
จะได้ชี้แจงและท าความเข้าใจกับส่วนงานต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแล
องค์กรที่ดี และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

นโยบายด้านการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร์  
ยสท. มุ่งมั่นบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ขององค์กรในการคงความเป็นผู้น าในธุรกิจบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยและขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนให้องค์กรสืบไป โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติงานสู่การด าเนินงานในระดับ
บริหารและระดับบุคลากร มีการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืน
เชิงยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนด  

คณะกรรมการ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือให้
ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการ ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิง
ยุทธศาสตร์ของ ยสท. อย่างเป็นระบบ โดยมีความสอดคล้องกับกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ 
รัฐวิสาหกิจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals 
2030: SDGs) โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความเชื่อมโยงกัน  

2. ยสท. ต้องก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย ก าหนดกรอบ ทิศทางและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งการบริหาร
จัดการด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยยั่งยืน โดยพิจารณาปัจจัยน าเข้าด้านต่าง ๆ 
เช่น ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผลการวิเคราะห์ SWOT สมรรถนะหลัก
ขององค์กร ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และสัญญาณการบ่งชี้การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดปัจจัยความยั่งยืนในการด าเนินงานของ ยสท. 

4. ยสท. ต้องมีการถ่ายทอดปัจจัยความยั่งยืนองค์กรสู่การปฏิบัติและก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการ
ด าเนินงานรองรับปัจจัยความยั่งยืนแต่ละด้านสู่ระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้การติดตามการด า เนินงาน
ด้านความยั่งยืนขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความ
ยั่งยืนกับการด าเนินแผนยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร  

5. ผู้บริหาร ท าหน้าที่ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความ
ยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ กรอบแนวทางการปฏิบัติ แผนปฏิบัติ
การระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

6. ยสท. ต้องจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ยสท. ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพ่ือการก ากับ
ดูแลและติดตามอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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นโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  
 

ยสท. บริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน มุ่งมั่นที่จะด าเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
โดยได้จัดท านโยบายฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคาดหวังให้บุคคลที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ ยสท. คู่ค้า ตัวแทนที่ปรึกษา และตัวกลางทางธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือ
กระท าการในนามขององค์กร ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม โดย ยสท. ได้ก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง สินบน และการ ให้–รับของขวัญ นโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)  

 ทั้งนี้ นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ ยสท. ได้รวบรวมไว้ในคู่มือพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ
ที่ด ีและเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร 
 
 
 
 
 
  คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
8. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ยสท. มุ่งมั่นพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
(กระทรวงการคลัง) การให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ยสท. ในปีงบฯ 2564 คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดี กาน าองค์กร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ    
พลต ารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ อนุกรรมการฯ และผู้ว่าการ ยสท. อนุกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ครบถ้วนตามกฎบัตร คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดีฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ยสท. โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพ่ือก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการ ยสท. เป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการฯ และผู้บริหารจะเป็นผู้น าในด้านจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ ยสท. ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และทบทวน เพ่ือให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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 8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ยสท. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็น

เจ้าของ ยสท. แทนรัฐ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 4 

หมวดที่ 1 บทบาทหน้าที่ของ ยสท. ที่มีต่อหน่วยงานก ากับดูแล และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้  

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ยสท. 
และกระทรวงการคลัง เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 จัดท าบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ ยสท. และ
กระทรวงการคลัง  

 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส และรายปี  เสนอต่อกระทรวงการคลัง 
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) และหน่วยงานก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 จัดประชุมคณะกรรมการ ยสท. ซึ่งท าหน้าที่แทนกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าของ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือการก ากับดูแลให้มีการบริหารงานที่ดี โดยเป็นไปตามแผนการประชุมที่
ก าหนดล่วงหน้าในแต่ละป ี 

 จัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม 

 อ านวยความสะดวกให้กรรมการ ยสท. ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ สามารถด าเนินการไปได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ ยสท. เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  โดยก าหนด
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง  นโยบาย
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีกลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์องค์กร และได้ปรับปรุง
แบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแบบเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กรรมการ ยสท. โดยเริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป  

 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ยสท. ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 
มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับของ ยสท. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ก าหนดมาตรการ
รักษาความลับของเอกสารของ ยสท. และสื่อสารให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติตามใน
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เรื่องการห้ามน าข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ยสท. มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
(Anti-corruption Policy)  นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เรื่อง สินบน และการให้-รับของขวัญ รวมทั้งได้จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นลาย
ลักษณ์ เผยแพร่ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและ
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือให้การป้องกันการทุจริตของ ยสท. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ ยสท. ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยมีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
ยสท. ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ด ีแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่ง
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์องค์กร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้าน 
Compliance ในเชิงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด (Impact & Likelihood) โดยส่งเสริม
การน าหลักการบริหารองค์กรแบบบูรณาการทั้งการก ากับดูแล (Governance) การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) และการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) หรือ GRC เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งในการก ากับดูแลองค์กร เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยง การติดตาม และการ
แจ้งเตือนความเสี่ยงของการด าเนินงานให้มีความคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

8.2 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ยสท. ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตามภารกิจและสนองนโยบาย

ภาครัฐ และรักษาความสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามนโยบายและและข้อพึงปฏิบัติในการท างานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 “บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยได้เปิดเผยในเว็บไซต์องค์กร
ส าหรับใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการด าเนินงานและการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  โดยสรุปได้ดังนี้  

 การปฏิบัติต่อพนักงาน ยสท. ให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี
ระบบบริหารงานบุคคลที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ ภายใต้ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของ
พนักงานเป็นรายบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี 
ซึ่งในรอบปี 2554 ที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  ยสท. ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดไม่ให้มีผลกระทบกับชีวิตและการปฏิบัติงานของพนักงาน ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานให้
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สามารถพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้ช่วยเหลือการครองชีพเพ่ือบรรเทาผล กระทบให้กับ
พนักงานและครอบครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน
เพ่ือให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาความรู้ตาม  Competency Base ของแต่ละต าแหน่งงาน 
การจัดท า Training Road Map การพัฒนากลุ่ม Young Talent การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแต่ละ
ต าแหน่ง การฝึกอบรมที่สอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มภารกิจ เป็นต้น ด้านบรรยากาศการ
ท างาน ยสท. ได้ดูแลสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างานและมีความปลอดภัย โดยก าหนดมาตรการความ
ปลอดภัยที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การด าเนินการตามแนวคิด Green Factory เพ่ือพ้ืนที่สีเขียว
และคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 

 การปฏิบัติต่อตัวแทนจ าหน่าย ยสท. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับ พันธมิตร
ทางธุรกิจไว้อย่างครบถ้วน ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด และให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตัวแทนจ าหน่ายและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ ยสท. เพ่ิมศักยภาพของตัวแทนจ าหน่ายในการบริหารด้านการตลาดและการ
ขาย การกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
กระบวนการท างานและน าเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาช่องทางการติดต่อผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวก เช่น ระบบ E-Commerce ระบบการติดต่อสื่อสารออนไลน์ ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน การรับ
ฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของตัวแทนจ าหน่ายให้ได้รับประโยชน์และสร้างความพึงพอใจแก่ตัวแทนจ าหน่าย 

 การปฏิบัติต่อชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระ  ยสท. มีการส่งเสริมชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระใน
การผลิตใบยาสูบตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ตาม
แนวทาง GAP ของ CORESTA เพ่ือสร้างคุณภาพของผลผลิตใบยาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูกใบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ก าหน รวมทั้งการด าเนิน
โครงการยาสูบยั่งยืน เพ่ือพัฒนาความรู้ ให้ความช่วยเหลือในการเพาะปลูกใบยา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ โดยมีส านักงานยาสูบส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล
เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 

 การปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบ  ยสท. ยึดถือการปฏิบัติกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งในปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานองค์กรด้วยความเสมอภาค ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
ปฏิบัติตามกระบวนการ ข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ก าหนด เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันบน
ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน จัดท าสัญญาตามรูปแบบที่ก าหนดโดยกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา มี
การช าระเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช าระเงินที่ตกลงกัน  อีกทั้ง ยสท. มีนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่ยึดถือเพ่ือปฏิบัติงานและการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด และจัด
ให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
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 การปฏิบัติต่อผู้บริโภค  ยสท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตและจัด
จ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูป เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 
และเพ่ือการรักษาดุลการค้ากับบุหรี่ต่างประเทศที่มีสิทธิในการน าเข้าและจ าหน่ายภายในประเทศได้โดยไม่มีการ
กีดกันทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อน ารายได้ส่งรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง ยสท. ด าเนินการค้าโดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยด าเนินกระบวนการผลิตบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ท าการตลาดที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสูบ
บุหรี่ รวมทั้ง สนับสนุนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามกฎหมายและข้อก าหนดเพ่ือปกป้อง
เยาวชนจากการบริโภคบุหรี่ และผู้บริโภคที่อาจถูกหลอกลวงจากบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมาย/บุหรี่ปลอมแปลง โดย
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ค้ายาสูบและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการเฝ้าระวัง การป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท าผิด มีการจัดตั้งส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมายของ ยสท. เพ่ือประสานการด าเนินการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและคู่ค้า เพ่ือป้องกันการจ าหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการบริโภคบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอมหรือ
สินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ยสท. มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (Stakeholder Engagement & CSR in Process Policy) เพ่ือใช้บริหารจัดการเพ่ือความสมดุลระหว่าง

การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้องกัน
และควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการด าเนินงานขององค์กร มีการด าเนินแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบด้าน Corporate Social Responsibility in Process (CSR in 
Process) ที่มีองค์กระกอบตามหลักการของมาตรฐานสากล ISO 26000 ทั้งด้านธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน 
ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การน าองค์ความรู้ของ
องค์กรมาพัฒนาโครงการเพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยในปี 2564 ยสท. ได้บรรลุผล
ส าเร็จตามกิจกรรมและเป้าหมายการด าเนินงาน ทั้ง 12 แผนงาน/โครงการ อย่างครบถ้วน 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  ยสท. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วม
กิจกรรมขององค์กรในหลายวาระและโอกาส ทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระใน
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจองค์กรด้านตาง ๆ เช่น การประชุมร้านค้ายาสูบ ผู้ส่งมอบ/ผู้ค้าวัตถุดิบ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ การสอบถามความคิดเห็นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสายาสูบ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยสท, ยังสนับสนุนอย่างให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม CSR in Process ของ ยสท.ที่ขับเคลื่อนโดยส่วนงานต่าง ๆ ของ ยสท.  

 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ยสท. ให้ความส าคัญของการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้นตามความต้องการ ความ
คาดหวังของทุกภาคส่วน โดยจัดให้มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ใน
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ การร้องเรียนผ่านกองลูกค้า
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สัมพันธ์ รวมทั้งการร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆ  ของ ยสท. โดยตรง และการร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนระบบ Globaleaks (ไม่เปิดเผยตัวตน) ที่สามารถน าเสนอข้อมูลถึงผู้ที่รับฟัง 2 คน โดยตรง คือ ประธาน
กรรมการ ยสท. และผู้ว่าการการ ซึ่งระบบจะปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน เพ่ือโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ร้องเรียนได้อย่างเต็มที่ โดย ยสท. เปิดรับทุกความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

- Call Center  โทรศัพท์ หมายเลข 0-2229-1000 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์)  

และ 0 2229 1616 (ฝ่ายขาย) 

- โทรสาร         หมายเลข   0-2229-1299 

- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง ติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ชั้น 2 การยาสูบแห่ง

ประเทศไทย ส านักงานใหญ ่คลองเตย และผ่านทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- หนังสือ/จดหมาย  : การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง 184 ถนนพระราม 4  

แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 

- ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (1111) http://www.1111.go.th/ (ยสท. รับ

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพ่ือด าเนินการฯ) 

- Website : http://www.thaitobacco.or.th/  

- สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook Fan page บ้านเราชาวยาสูบ ยสท.  กลุ่ม Line ห้องรับ

เรื่องร้องเรียนลูกค้า (ส าหรับตัวแทนจ าหน่าย ร้านขายส่งยาสูบในประเทศ)  We Chat / 

Whatsapp / Line (ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายต่างประเทศ) 

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนฯ แนวปฏิบัติ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ยสท. 

8.3 การการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ยสท. ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสในการก ากับดูแลกิจการ
ที่ด ีมีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีดังนี้  

 การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ยสท. ซึ่งข้อมูลมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ใน
รายงานประจ าปีของ ยสท. ซึ่งได้จัดท าและถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจ และและข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดย
ผู้บริหารสูงสุด นโยบายการก ากับดูแลที่ดี การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ แผนงานที่ส าคัญ ข้อมูลโครงการลงทุน
ที่ส าคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการด าเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่ส าคัญ โดยมีคณะท างานที่ได้รับการ
แต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท. ยสท.) 

http://www.1111.go.th/
http://www.thaitobacco.or.th/
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คณะจัดท ารายงานประจ าปี ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง   

 การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ยสท. ตามดัชนีชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และเป็นกลไกในการตรวจสอบ
การด าเนินงาน ซึ่ง ยสท. ให้ความส าคัญและมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาค

รัฐวิสาหกิจของ ยสท. (ศปท.ยสท.) ตามแนวทางของ ป.ป.ช. โดยทุกส่วนงานได้จัดท าแผนปฏิบัติงานป้องกันการ
ทุจริตฯ ที่สอดคล้องกับแผนงานองค์กร รวม 26 แผนงาน ซึ่งทุกแผนงานสามารถบรรลุผลส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดตัวชี้ร่วมขององค์กร (Co-KPI) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งผลส ารวจ
ความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริตของพนักงาน มีคะแนนร้อยละ 97.81 และผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)       
ปี 2564  ยสท. ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 95.07 คะแนน อยู่ในระดับ AA ตามเกณฑ์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
และได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ประกาศ เกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นว่า ยสท. เป็น
องค์กรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ยสท. มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานด้านข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร ให้เป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง  

 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ยสท. ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง วิธีการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่อสารภายใน เว็บไซต์ของ ยสท. เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง การปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
ที่ท าการของ ยสท. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ  รวมทั้งส่งเอกสารเผยแพร่ถึงบุคคลหรือหน่วยงานโดยตรง โดย
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในปีงบฯ 2564 ยสท. ได้เน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และสร้างการตระหนักรู้ ทัศนคติ รับทราบความคิดเห็น การให้ความส าคัญในการร่วมมือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของ ยสท. ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นการก ากับติดตามการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด ออกมาตรการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ก าหนดให้ทุกส่วนงานจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจของ ยสท. (ศปท.ยสท.) และสามารถขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

8.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ ยสท. ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ ไว้ในนโยบายและคู่มือการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้  

 ทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณการด าเนินงาน 
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) นอกจากนี้ คณะกรรมการ ยสท.มีหน้าที่
ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน
ต่าง ๆ ได้มีการเห็นชอบในการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติโดย
ก าหนดให้มีการรายงาน ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของ ยสท. ทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการฯ  

 ประชุมร่วมก าหนดยุทธศาสตร์องค์กรประจ าปีร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์
และก าหนดเป้าหมายองค์กร  

 ก าหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ ยสท. ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการด าเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารของ ยสท.  

 มีการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ยสท. ตามแบบประเมินทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบทั้งคณะ  

 จัดให้ ยสท. มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล และมีการติดตามการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

 ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ยสท. การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ค าแนะน าและติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบด้านกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ติดตาม ดูแลให้ทุกส่วนปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน  

คณะกรรมการ ยสท. คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ได้ก ากับดูแลกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลให้ ยสท. มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการก ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็น
พ้องร่วมกันว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการด าเนินงานอย่างยั่งยืน เพื่อให้ ยสท. ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 


