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สารจากประธานกรรมการ
การยาสูบแหงประเทศไทย

            การยาสบูแหงประเทศไทยตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารจดัการตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี อนัเปนปจจยัสาํคัญในการพัฒนาองคกร บคุลากร ขบัเคล่ือนการดําเนนิกจิการใหบรรลผุล

สําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อคงความเปนผูนําในธุรกิจยาสูบในประเทศไทยและการขยาย

สูธุรกิจอื่นสรางความยั่งยืนใหองคกร โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการ

ดําเนินกิจการบนพื้นฐานของการเติบโตอยางสมดุล จึงไดกําหนดเปนนโยบายเพื่อสงเสริมให ยสท.

เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่ดี 

             การยาสูบแหงประเทศไทย ไดประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ยสท. และจัดทํา

เปนคูมือเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลและการบริหารองคกรที่เปนการสอดคลองกับมาตรฐานสากล กอใหเกิดความโปรงใส

เปนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สามารถรักษา

สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

เพื่อสนับสนุนสงเสริมความสามารถในการดําเนินงานของ ยสท. 

             ทั้งนี้ ผมขอผูบริหารและพนักงาน ยสท. ใหรวมกันตระหนักถึงความสําคัญ โดยทําความ

เขาใจและมุงมั่นในหลักปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการยาสูบ

แหงประเทศไทยสูการเปนองคกรชั้นนําและเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป

               (นายอัญญา  ขันธวิทย)

              ประธานกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป

               การยาสูบแหงประเทศไทย หรือ ยสท. เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได โดยจัดอยู

ในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายบุหรี่สําเร็จรูป ยสท. ไดรับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่

ซิกาแรตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความตองการบริโภคยาสูบรูปแบบตาง ๆ 

ของผูบรโิภคในประเทศ พรอมทัง้มุงขยายสูธรุกิจอืน่ เชน การสงออก และการรับจางคูคาตางประเทศในการผลติ เพือ่เพิม่รายไดใหองคกร

               วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยรวมกับผูบริหารระดับสูง ไดกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม

และยุทธศาสตรการดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 - 2570 ดังนี้ 

      ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�    (Vision)

เปนผูนําธุรกิจยาสูบในประเทศ

        และมุงสูธุรกิจอื่น

     ¾Ñ¹¸¡Ô ̈   (Mission)

รักษาสวนแบงตลาดยาสูบไทย

ขยายสูตลาดตางประเทศ

ดวยผลิตภัณฑคุณภาพ 

พรอมพฒันาธรุกจิ เพือ่การ

เตบิโตอยางยั่งยืน

        ¤‹Ò¹ÔÂÁ    (Value)

สรางสรรคนวัตกรรม ทํางาน

เปนทีม มุงเนนลูกคา

เห็นคุณคาบุคลากร

        จากการกําหนดยุทธศาสตรระดับชาติสูการกําหนดยุทธศาสตรภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรแยกตาม

กลุมรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินงานท่ีแตกตางกันใหสามารถเปนกลไกที่ขับเคล่ือนยุทธศาสตร และบรรลุสูการเปนประเทศไทย

ที่มั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนได โดยยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจกลุมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมุงเนนใหยึดถือแนวทาง คือ 

พจิารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับบรบิทท่ีเปลีย่นแปลงไป เพือ่สนับสนนุยทุธศาสตรของประเทศ เพิม่ศกัยภาพ

ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

        ทิศทางการพัฒนาองคกรสําหรับรัฐวิสาหกิจกลุมนี้ในปจจุบันควรมุงเนนการสรางความแข็งแกรงทางการเงินดวยการสราง

รายไดเพิม่เพือ่ยกระดบัองคกรใหมีฐานะทางการเงินทีม่ัน่คง ตองมีการพจิารณาพฒันาการลงทนุดวยการวเิคราะหความคุมคาของ

การลงทนุตาง ๆ เชน การลงทนุดานเคร่ืองจักร การลงทนุดานเทคโนโลย ีประกอบการพฒันาผลติภัณฑและการปรบักลยทุธดานการตลาด

เพือ่รองรบัการแขงขันทีจ่ะสงูขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้การพฒันาองคกรจะตองควบคูไปกบัการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมเขามาประยกุตกบั

การผลติ การพฒันาสนิคาและบริการ ชองทางการเขาถึงบรกิารลกูคาและประชาชนโดยคํานงึถึงการเปลีย่นแปลงของโลกเปนสาํคญั 

ภายใตหลกัธรรมาภบิาลและการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

        การยาสบูแหงประเทศไทย ไดกาํหนดวตัถปุระสงคเชิงยทุธศาสตร ปงบประมาณ 2565 – 2570 โดยถายทอดจากวสิยัทศัน

และพันธกิจองคกรสูการดําเนินงานตามประเด็นหลัก 4 ขอ ดังนี้ 
1. ชวงชิงตลาด

   ประเด็นหลัก : การจําหนายบุหรี่ในประเทศ  

     ดําเนินธุรกิจหลักขององคกรคือการจําหนายบุหรี่ซิกาแรต

   ในประเทศโดยมุงเนนการรักษาความเปนผูนําในตลาดยาสูบ

   ดานกลยุทธการตลาดผานชองทางการจําหนายดวยกลยุทธ

   ดานผลิตภัณฑและราคาท่ีตอบสนองความตองการของผูบรโิภค

2. เพิ่มศักยภาพการแขงขัน

   ประเด็นหลัก : กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ  

    พัฒนาประสทิธภิาพกระบวนการผลิตโดยการลดตนทนุและ

 ปรบัปรงุคณุภาพเพือ่สรางความสามารถในการแขงขนัทัง้ในดาน

   ผลิตภณัฑในทองตลาดและตนทุนภายในองคกร

 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�

 

            

3. พัฒนาและตอยอดธุรกิจ

ประเด็นหลัก : เพิ่มรายไดใหองคกร  

    ลดความเสี่ยงขององคกรจากการมีรายไดหลักแหลงเดียวจาก

การขายบุหร่ีในประเทศดวยการพัฒนาธุรกิจอื่นจากศักยภาพใน

กระบวนการผลติและการใชสนิทรพัยและความชาํนาญอืน่ใหเกดิ

ประโยชนสูงสุด

4. บริหารสูความยั่งยืน

ประเด็นหลัก : การบริหารองคกรและบุคลากร  

    บริหารจดัการการดําเนนิงานองคกรและบุคลากรใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

ใหสามารถตอบสนองตอการแขงขันทางธุรกิจ
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พระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม

พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2562

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบหอผลิตภัณฑยาสูบและ

ผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคําหรือขอความที่อาจกอให

เกิดความเขาใจผดิหรือจงูใจใหบรโิภคในฉลากของบหุรีซ่กิาแรต บหุรีซ่กิาร ยาเสน หรอืยาเสนปรงุ พ.ศ. 2561

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ ประเภท

ยาเสนหรือยาเสนปรุง พ.ศ. 2562

• กฎกระทรวงหรือประกาศตางๆ ของการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษียาสูบ

• พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

• กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

• พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นเพื่อราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

กฎหมายและกฎระเบียบดานการตลาด 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการแสดงชือ่ ราคา และการแสดง การเปน

สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2561

กฎหมายและกฎระเบียบดานการจัดซื้อจัดจาง 

• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

• พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

• ระเบียบการยาสูบแหงประเทศไทย วาดวยการจัดหาและซื้อใบยาในประเทศ พ.ศ. 2561

• กฎกระทรวงกาํหนดใหหนวยงานอืน่เปนหนวยงานของรฐัตามพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจางและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

• กฎกระทรวงการคลังและประกาศตางๆ

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ ยสท.

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป
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กฎหมายและกฎระเบียบดานการเงิน 

• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548

• ประมวลรัษฎากรและกฎกระทรวงการคลังตาง ๆ ดานบัญชีและการเงิน

• กฎกระทรวงการคลังและประกาศตางๆ

กฎหมายและกฎระเบียบดานแรงงาน 

• พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543

• พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

• ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

กฎหมายและกฎระเบียบดานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

• มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        การจัดผังโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมและการยายฐานการผลิตของการยาสูบแหงประเทศไทยไปยัง

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหการยาสูบแหงประเทศไทยตองปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังตอไปนี้ 

• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

   -  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 (บัญชีประเภท โรงงาน) 

   -  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

• หมวดที่ 1 ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน

• หมวดที่ 4 การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

• หมวดที่ 5 ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน

   -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบาย ออกจาก

      ปลองของหมอนํ้าของโรงงาน พ.ศ. 2549

   -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) เรื่อง กําหนดมคุณลักษณะของนํ้าทิ้งที่ระบายออก

      จากโรงงาน 

   -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

 -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปในการระบายนํ้าเสีย

      เขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

   -  ประกาศบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

• ประกาศฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การปลอยนํ้าเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

• ประกาศฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การควบคุมและจัดสรรอัตราการระบายมลสารทางอากาศ

• ประกาศฉบับที่ 3/2557 เรื่อง การกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเตา

• ประกาศฉบับที่ 4/2557 เรื่อง การกําหนดคาปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน

• ประกาศฉบับที่ 5/2557 เรื่อง การคิดคาบริการบําบัดนํ้าเสีย

• ประกาศฉบับที่ 6/2557 เรื่อง การปลอยนํ้าเสียลงรางระบายนํ้าฝน

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.

               ผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder) หมายถงึ บคุคลหรอืกลุมบคุคลทีไ่ดรบัผลกระทบจากการดาํเนนิธรุกจิของ ยสท.

โดยทางตรงหรอืทางออม หรอืมผีลประโยชนใด ๆ กบัการดาํเนนิงาน หรอืมอีทิธพิลเหนอืบคุคลใดทีอ่าจทาํใหเกดิผลกระทบกับ

การดําเนินธุรกิจของ ยสท. ประกอบดวย

1.   ลูกคา

2.   บุคลากร

3.   คูคา

4.   หนวยงานกํากับดูแล

5.   หนวยงานภาครัฐ

6.   ชุมชน

 

ยีสเนว่ส้ดไนว่สีม้ผูมุ่ลก

้ดไนว่สีม้ผูมุ่ลก
ยีสเนว่ส 

บุคลากร

คูคา

หนวยงานกํากับดูแล

ลูกคา

หนวยงานภาครัฐ

ชุมชน
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       การกํากับดูแลกิจการ หมายถึง กระบวนการในการกํากับดูแลกิจการท่ีมีการจัดโครงสรางและการบริหารจัดการองคกร
โดยเชือ่มโยงความสมัพนัธระหวางคณะกรรมการ ผูบรหิาร พนกังานและผูมสีวนได สวนเสยี มกีลไกในการกาํหนดวตัถปุระสงค
และการกําหนดวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจการ เพื่อการสรางคุณคา
ใหกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับองคกร

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)

       การจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการ ตองสอดคลองกับหลักการสําคัญ ดังนี้
1. Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ ทั้งการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง

สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได มีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นทั้งทางดานบวกและดานลบ
2. Responsibility หมายถึง ความสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equity/Equitable Treatment หมายถึง การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยสุจริต จะตองพิจารณา

ใหเกิดความเทาเทียมกัน และมีความเปนธรรม
4. Transparency หมายถงึ ความโปรงใสในการดําเนนิงานท่ีสามารถตรวจสอบได และมกีารเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
5. Value Creation หมายถึง การสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยการเปล่ียนแปลงหรือ

             เพิ่มมูลคาใด ๆ นั้น จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
6. Ethics หมายถึง การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงาน มีการสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและ

จรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินการ
7. Participation หมายถึง การมสีวนรวมในการดาํเนนิการหรอืการตดัสนิใจขององคกร เชน การสงเสรมิใหผูมสีวนได

สวนเสยีมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการดาํเนนิการใด ๆ ทีอ่าจสงกระทบตอผูทีเ่กีย่วของการกํากับดแูล
กิจการเปนปจจัยสําคัญในการสรางความยั่งยืน และเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ
การกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผูที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ใหไปทําหนาที่ทางการบริหาร เพื่อ
ใหทรัพยากรขององคกรไดถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเปาหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการของ ยสท.

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองพัฒนาคุณภาพงาน
  -  กองความปลอดภัย
  -  กองสิ่งแวดลอม

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองพัฒนาคุณภาพงาน
  -  กองความปลอดภัย
  -  กองสิ่งแวดลอม

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองงบประมาณ
  -  กองบริหารและควบคุม

   งบประมาณ
  -  กองวิเคราะหและประเมินผล
  -  กองกํากับติดตามและพัฒนา

   ระบบงบประมาณ
  -  หนวยงบประมาณ *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองงบประมาณ
  -  กองบริหารและควบคุม

   งบประมาณ
  -  กองวิเคราะหและประเมินผล
  -  กองกํากับติดตามและพัฒนา

   ระบบงบประมาณ
  -  หนวยงบประมาณ *

   -  กองบริหารทั่วไป
   -  กองมาตรฐานใบยา
   -  กองจัดการใบยาและพัสดุไร
   -  กองประสานงานภูมิภาค

  -  สํานักงานยาสูบ (1)
   -  กองธุรการและบัญชี
   -  การจัดหาใบยา

  -  โรงอบใบยาเดนชัย
   -  กองธุรการและบัญชี
   -  กองอบใบยา
   -  กองซอมบํารุงรักษา

  -  สถานีทดลองยาสูบแมโจ
   - กองธุรการและบัญชี
   - กองเกษตรกรรม
   - กองดินและปุย
   - กองกีฎวิทยา
   - กองโรควิทยา
   - กองเกษตรวิศวกรรม

   -  กองบริหารทั่วไป
   -  กองมาตรฐานใบยา
   -  กองจัดการใบยาและพัสดุไร
   -  กองประสานงานภูมิภาค

  -  สํานักงานยาสูบ (1)
   -  กองธุรการและบัญชี
   -  การจัดหาใบยา

  -  โรงอบใบยาเดนชัย
   -  กองธุรการและบัญชี
   -  กองอบใบยา
   -  กองซอมบํารุงรักษา

  -  สถานีทดลองยาสูบแมโจ
   - กองธุรการและบัญชี
   - กองเกษตรกรรม
   - กองดินและปุย
   - กองกีฎวิทยา
   - กองโรควิทยา
   - กองเกษตรวิศวกรรม

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองแผนยุทธศาสตร
  -  กองระบบประเมินคุณภาพองคกร
  -  กองบริหารความเสี่ยง
  -  หนวยยุทธศาสตรองคกร *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองแผนยุทธศาสตร
  -  กองระบบประเมินคุณภาพองคกร
  -  กองบริหารความเสี่ยง
  -  หนวยยุทธศาสตรองคกร *

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองจัดการผลิตภัณฑ
  - กองพัฒนาการตลาด
  - กองบริหารชองทางการ
   จําหนาย

  - กองสื่อสารการตลาด  
  - หนวยตลาด *

  - กองธุรการและบริการขอมูล
  - กองวิเคราะหวัตถุหอมวน
  - กองวิเคราะหผลิตภัณฑยาสูบ
  - กองทดลอง
  - กองวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ
  - กองวิเคราะหสารจากการ
   เผาไหมบุหรี่ 
  - หนวยวิจัยและพัฒนา * 

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล
  -  กองผลิตชิ้นสวนอะไหล

   และอุปกรณ
  -  กองซอมบํารุงเครื่องจักร
  -  กองซอมบํารุงระบบ

   พลังงานและสาธารณูปโภค 
  -  กองควบคุมการกอสรางและ

   สํารวจ
  -  กองพัฒนาระบบวิศวกรรม
  -  หนวยวิศวกรรมและพัฒนา **

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล
  -  กองผลิตชิ้นสวนอะไหล

   และอุปกรณ
  -  กองซอมบํารุงเครื่องจักร
  -  กองซอมบํารุงระบบ

   พลังงานและสาธารณูปโภค 
  -  กองควบคุมการกอสรางและ

   สํารวจ
  -  กองพัฒนาระบบวิศวกรรม
  -  หนวยวิศวกรรมและพัฒนา **

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองบัญชีประมวล
  -  กองบริหารตนทุน
  -  กองบัญชีรายไดและภาษี
  -  กองบริหารการเงิน
  -  กองบัญชีตรวจจาย
  -  กองรับและจายเงิน
  -  หนวยบัญชีและการเงิน *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองบัญชีประมวล
  -  กองบริหารตนทุน
  -  กองบัญชีรายไดและภาษี
  -  กองบริหารการเงิน
  -  กองบัญชีตรวจจาย
  -  กองรับและจายเงิน
  -  หนวยบัญชีและการเงิน *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองจัดหาในประเทศ
  -  กองจัดหาตางประเทศ

   และออกของ
  -  กองคลังสินคา
  -  กองบริหารพัสดุ
  -  กองขนสง 
  -  หนวยจัดหาและรักษาพัสดุ *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองจัดหาในประเทศ
  -  กองจัดหาตางประเทศ

   และออกของ
  -  กองคลังสินคา
  -  กองบริหารพัสดุ
  -  กองขนสง 
  -  หนวยจัดหาและรักษาพัสดุ *

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองวางแผนทรัพยากรบุคคล
  - กองบริหารผลตอบแทน
  - กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - กองบุคลากรสัมพันธ
  - กองบริหารจัดการกองทุนสํารอง
   เลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ

  - หนวยทรัพยากรบุคคล *

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองวางแผนทรัพยากรบุคคล
  - กองบริหารผลตอบแทน
  - กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - กองบุคลากรสัมพันธ
  - กองบริหารจัดการกองทุนสํารอง
   เลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ

  - หนวยทรัพยากรบุคคล *

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองรักษาความปลอดภัย
  - กองบริการยานพาหนะ
  - กองการสถานที่
  - หนวยบริการกลาง *

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองรักษาความปลอดภัย
  - กองบริการยานพาหนะ
  - กองการสถานที่
  - หนวยบริการกลาง *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  งานปองกันและ  

   ปราบปราม
  -  หนวยปองกันบุหรี่ผิด  

   กฎหมาย *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  งานปองกันและ  

   ปราบปราม
  -  หนวยปองกันบุหรี่ผิด  

   กฎหมาย *

  -  กองวิเคราะหสารสนเทศ
  -  กองพัฒนาระบบสนับสนุน
  -  กองเทคนิคและเครือขาย
  -  กองแผนงานสารสนเทศ
  -  กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
  -  หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ *

  -  กองธุรการ
  -  ผูตรวจสอบ
  -  หนวยตรวจสอบภายใน *  

  -  กองธุรการ
  -  ผูตรวจสอบ
  -  หนวยตรวจสอบภายใน *  

โครงสรางการบริหารงานการยาสูบแหงประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand   (TOAT)

ผูวาการ 
Governor

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กลุมภารกิจดานการผลิต*
รองผูวาการดานการผลิต (ระดับ 13)

Deputy Governor for Production 

สํานักปองกันบุหรี่
ผิดกฎหมาย
(ระดับ11) 

กลุมภารกิจดานการตลาด
รองผูวาการดานการตลาด (ระดับ 13)
Deputy Governor for Marketing

ฝายตรวจสอบภายใน
(ระดับ 12) กลุมภารกิจดานใบยา

รองผูวาการดานใบยา (ระดับ 13)
Deputy Governor for leaf 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ระดับ 11) 

ฝายบริการกลาง
(ระดับ 12) 

สายงานผูชํานาญการปรุง ****
(ระดับ 12) 

ผูตรวจการ ****
 (ระดับ 12) 

สํานักคุณภาพ
ความปลอดภัย

 และสิ่งแวดลอม*
(ระดับ 11)

สํานักงบประมาณ
(ระดับ 11) 

ฝายทรัพยากรบุคคล
(ระดับ 12) ฝายจัดหาและรักษาพัสดุ

(ระดับ 12) 

ฝายบัญชีและการเงิน
(ระดับ 12) 

ฝายวิจัยและพัฒนา
(ระดับ 12) 

ฝายตลาด
(ระดับ 12) 

ฝายยุทธศาสตรองคกร
 (ระดับ 12) 

ฝายผลิตดานใบยา*
(ระดับ 12) 

ฝายวิศวกรรมและพัฒนา*
 (ระดับ 12) 

ฝายใบยา 
(ระดับ 12) 

(1)  สํานักงานยาสูบ มี 8 แหง ไดแก
   -  สํานักงานยาสูบเชียงใหม
   -  สํานักงานยาสูบเชียงราย
   -  สํานักงานยาสูบสุโขทัย
   -  สํานักงานยาสูบแพร
   -  สํานักงานยาสูบบานไผ
   -  สํานักงานยาสูบเพชรบูรณ
   -  สํานักงานยาสูบนครพนม
   -  สํานักงานยาสูบหนองคาย

(1)  สํานักงานยาสูบ ม ี8 แหง ไดแก
   -  สํานักงานยาสูบเชียงใหม
   -  สํานักงานยาสูบเชียงราย
   -  สํานักงานยาสูบสุโขทัย
   -  สํานักงานยาสูบแพร
   -  สํานักงานยาสูบบานไผ
   -  สํานักงานยาสูบเพชรบูรณ
   -  สํานักงานยาสูบนครพนม
   -  สํานักงานยาสูบหนองคาย

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองเลขานุการ
  - กองการประชุม
  - กองสื่อสารองคกร
  - กองสงเสริมภาพลักษณ
  - หนวยอํานวยการและ
   สื่อสารองคกร *

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองเลขานุการ
  - กองการประชุม
  - กองสื่อสารองคกร
  - กองสงเสริมภาพลักษณ
  - หนวยอํานวยการและ
   สื่อสารองคกร *

ฝายอํานวยการ
และสื่อสารองคกร 

(ระดับ12) 

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองบริหารขาย
  -  กองปฏิบัติการขาย
  -  กองคลังผลิตภัณฑ
  -  กองวางแผนกลยุทธการขาย
  -  กองลูกคาสัมพันธ
  -  หนวยขาย *
  -  งานบริหารการขายภาคเหนือ***

ฝายขาย
 (ระดับ 12) 

ปรับปรุง 7 ตุลาคม 2564ปรับปรุง 7 ตุลาคม 2564

 - กองบริหารทั่วไป
 - กองผลิตยาเสน
 - กองผลิตยาเสนพอง
 - กองซอมบํารุง

สายงานผูชํานาญการใบยา ****
(ระดับ 12) 

กลุมภารกิจดานบริหาร
รองผูวาการดานบริหาร (ระดับ 13)

Deputy Governor for Administration

กลุมภารกิจดานบริหารจัดการผลิต
รองผูวาการดานบริหารจัดการผลิต (ระดับ 13)

Deputy Governor for Production 
Management 

ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป*
(ระดับ 12) 

  - กองบริหารทั่วไป
  - กองมวนและบรรจุ
  - กองผลิตกนกรอง
  - กองจัดเตรียมวัสดุ
  - กองซอมบํารุง

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ
  -  กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและ   

   วัตถุดิบ

ฝายวางแผนการผลิต* 
(ระดับ 12)   -  กองบริหารทั่วไป

  -  กองเตรียมการพิมพ
  -  กองพิมพ
  -  กองซอมและรักษาพัสดุ
  -  หนวยการพิมพ **

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองเตรียมการพิมพ
  -  กองพิมพ
  -  กองซอมและรักษาพัสดุ
  -  หนวยการพิมพ **

ฝายการพิมพ*
 (ระดับ 12) 

สํานักกฎหมาย
(ระดับ 11) 

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองนิติการ
  -  กองสัญญา
  -  กองพัฒนากฎหมายและระเบียบ
  -  หนวยกฎหมาย *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองนิติการ
  -  กองสัญญา
  -  กองพัฒนากฎหมายและระเบียบ
  -  หนวยกฎหมาย *

คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย
Board of Directors

สํานักงานโครงการยาย
โรงงานผลิตยาสูบฯ*

(ระดับ 11)

*  มีสถานที่ตั้งที ่ยสท.อยุธยา 
**    มีสถานที่ตั้งที่ ยสท.คลองเตย
***  มีสถานที่ตั้งที่ จ.ลําปาง
**** ไมมีฐานะเปนสวนงาน

ฝายการแพทย 
(ระดับ 12) 

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองบัญชีและการเงิน
  -  กองอายุรกรรม
  -  กองศัลยกรรม
  -  กองสูตินรีเวช
  -  กองทันตกรรม
  -  กองพยาธิวิทยา
  -  กองจักษุ โสต คอ นาสิก
  -  กองกุมารเวช
  -  กองรังสี
  -  กองเภสัชกรรม
  -  กองพยาบาล
  -  หนวยการแพทย *

  -  กองบริหารทั่วไป
  -  กองบัญชีและการเงิน
  -  กองอายุรกรรม
  -  กองศัลยกรรม
  -  กองสูตินรีเวช
  -  กองทันตกรรม
  -  กองพยาธิวิทยา
  -  กองจักษุ โสต คอ นาสิก
  -  กองกุมารเวช
  -  กองรังสี
  -  กองเภสัชกรรม
  -  กองพยาบาล
  -  หนวยการแพทย *

สํานักพัฒนาธุรกิจ
(ระดับ 11)

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของการยาสูบแหงประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติและกลไกเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแล
การดําเนินงานของ ยสท. ใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐและหนวยงานกํากับดูแล โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานขององคกร เพื่อการสรางสมดุลระหวางการบรรลุเปาหมายขององคกรและตอบสนองความ
ตองการบริโภคยาสูบท่ียังมีอยู การดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนได
สวนเสียทกุภาคสวน ซึง่เปนไปตามหลักการและแนวทางการกํากบัดแูลท่ีดีในรัฐวิสาหกจิ เพือ่ให ยสท. ยงัคงเปนศูนยกลางในการ
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมยาสูบในประเทศใหสามารถเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน
       ดังนั้น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยสท. ยึดถือเปนหลักปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายองคกร
อยางเครงครดัและเปนไปอยางท่ัวถึงท้ังองคกร โดยมคีูมอืการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ยสท. เปนแนวทางสาํหรบัปฏบิตัหินาที่
ของตนใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินงานของ ยสท. จึงกําหนดเปนนโยบาย
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการและผูบรหิาร มหีนาท่ีกาํกบัดแูลใหมกีารบริหารงานทีด่เีปนไปตามพนัธกจิ วตัถปุระสงค และนโยบาย
ของภาครฐั ตองใหความสาํคญัในการบรหิารตามแนวทางระบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละปฏบิตังิานอยางเต็มความสามารถ
บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกันของทุกภาคสวน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและเปนแบบอยางที่ดี
(Role Model) โดยแสดงใหพนักงานเห็นถึงความมุงมั่นตอการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

2. คณะกรรมการและผูบรหิาร กาํกบัดแูลโครงสรางและการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและการยาสบูแหงประเทศไทย
ใหเหมาะสมตอการบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายหลักในการประกอบธรุกิจอยางมปีระสิทธภิาพ โดยพิจารณาความสอดคลอง
ตามนโยบาย ทศิทาง ยุทธศาสตร ลักษณะการดําเนินธุรกิจ และความเพียงพอของทรัพยากร

3. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยยึดถือประโยชนสูงสุด
ขององคกรเปนที่ตั้ง ไมกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน ดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

4. คณะกรรมการและผูบริหาร กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีกลไกการปฏิบัติที่เหมาะสมแกผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมถึงสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน ยสท. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมดวยความ
รับผิดชอบโดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับผูมีสวนไดสวนเสีย

5. คณะกรรมการและผูบริหาร กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนดําเนินงานขององคกร ที่คํานึงถึงการ
ปฏิบัติที่นําไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหมีการพัฒนา
และนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหบริการ และการบริหารจัดการภายในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ

       ผูบริหาร และพนักงานของ ยสท. ทุกคน ตองศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยละเอียดและปฏิบัติตามอยาง

เครงครดัโดยใหถือเปนวินัยในการปฏิบัติงาน ผูฝาฝนหรือละเวน ใหถือเปนความผิดทางวินัยและใหดําเนินการลงโทษตาม

ระเบียบการยาสูบแหงประเทศไทย วาดวยวินัยพนักงานยาสูบ หรือกฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวของกับความผิดทางวินัย ท้ังนี้ ผูบังคับ

บัญชาตามลําดับชั้นในทุกหนวยงาน มีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลใหพนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของ ยสท. ป 2565 ฉบับนี้อยางทั่วถึง

6. คณะกรรมการและผูบริหาร กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตางๆ อยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อให
สาธารณชนและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการเผยแพรขอมูล
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

7. คณะกรรมการและผูบริหาร มีหนาที่สงเสริมและสรางการรับรูดานการดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีแกพนักงานทุกคน เพื่อใหรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คูมือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการ

ทํางานอยางเครงครัด ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก

          7.1  รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ ทั้งการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง (Accountability)

          7.2  สํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)

          7.3  ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยสุจริต อยางเทาเทียมกัน และมีความเปนธรรม 

                (Equity/Equitable Treatment)

 7.4  ปฏิบัติงานดวยความสุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ตอผูมีสวนไดสวนเสีย

 และตอสาธารณะ โดยเปดเผยขอมลูสารสนเทศ ท้ังดานการเงนิและไมใชการเงนิขององคกรอยางถกูตอง ครบถวน

                ทันเวลา (Transparency)

 7.5  มุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมความ

                สามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน (Value Creation)

 7.6  ดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี

                ในการดําเนินการ (Ethics)

 7.7  ใหความสําคัญในการมีสวนรวมดําเนินการหรือการตัดสินใจขององคกร รวมท้ังสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย

                มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของ ยสท. (Participation)

8. คณะกรรมการ กาํกบัดแูลใหมรีะบบงานดานบรหิารจัดการองคกร ตลอดจนตดิตามผลการดาํเนนิงานของฝายบรหิาร

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด เปนรายเดือนหรืออยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง ตามความเหมาะสม ประกอบดวย

           8.1  ระบบการตรวจสอบภายใน

           8.2  ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

           8.3  ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

           8.4  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 8.5  รายงานดานการเงินและไมใชการเงิน เชน คากําไรเชิงเศรษฐศาสตร รายงานทางการเงิน รายรับ-รายจาย

 กําไร การบริหารสินทรัพย การเบิกจายงบลงทุนรายเดือน รายงานประมาณการทางการเงินรายไตรมาส 

 ผลการดําเนินงานของ ยสท. แยกตามกลุมภารกิจ ผลดําเนินงานตามระบบ EVM ผลดําเนินงานตามบันทึก

                 ขอตกลงประเมินผล 

 8.6  รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การบรรลุผลสําเร็จตาม

                 วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัด ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข  

 8.7  รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.

 รายงานการตรวจติดตามและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม รายงานผลดําเนินงานปองกันและปราบปราม

                 การทุจริตของ ยสท.

 8.8  รายงานผลการปฏบิติัตามแนวทางการกํากบัดแูลทีดี่ตามมาตรฐานสากล โดยครอบคลมุประเดน็สําคัญ ประกอบ

 ดวย บทบาทหนาที่ของ ยสท. ที่มีตอหนวยงานการกํากับดูแล การปฏิบัติตอคณะกรรมการอยางเทาเทียม บท

 บาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายใน
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1
       การยาสูบแหงประเทศไทยนําหลักการบริหารจัดการองคกรดวยความรับผิดชอบตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management, and 

Compliance : GRC) เปนกลยุทธในการดําเนินงาน เพื่อขับเคล่ือนองคกรไปสูการบริหารองคกรแบบบูรณาการอยางมีคุณคา 

(Business Integrity) มีคุณธรรมในการบริหาร และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ท้ังนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ยสท. 

ตองทราบและพงึทาํหนาทีป่ลกูฝง รวมถงึผูบรหิารทกุระดับมหีนาท่ีปลูกฝงจิตสํานกึดานการบริหารงานตามแนวทาง GRC ใหเกิด

เปนวัฒนธรรมในการทํางาน นําไปสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคและการสรางมูลคาที่เปนการเงินและมิใชการเงินของ ยสท. 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Governance Risk and Compliance : GRC)

       การยาสบูแหงประเทศไทยกําหนดใหการบรหิารจดัการองคกร ตามแนวทาง GRC ทีเ่ปนสากล ทัง้นี ้คณะกรรมการ ยสท.

กําหนดนโยบาย ดังนี้

1. ใหการกํากับดูแลองคกรเช่ือมโยงการจัดการท่ีดี (Good Governance) เขากับกระบวนการบริหารความเสี่ยง

(COSO-ERM) ทัว่ทัง้องคกร และการควบคมุความเส่ียงของกจิกรรมตาง ๆ ในลักษณะเชิงรุก คอื การปองกันปญหาท่ีอาจเกดิขึน้

และกระทบกบัการสรางคณุคาเพิม่ อยางมปีระสทิธภิาพใหกบัองคกร รวมท้ังการบริหารความเส่ียงดานการกาํกับการปฏบัิตติาม

กฎเกณฑ (Compliance Risk Management)

2. เช่ือมโยง GRC เขากับการดําเนินการและมีการวัดผลท่ีตรงประเด็น เพื่อใหการบูรณาการ GRC ลดการดําเนินงานที่

ซํ้าซอนซึ่งเกิดขึ้นจากการแยกกันทํางาน ในขณะที่พรอมสนับสนุนและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค กลยุทธ และแผนงาน 

3. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนแนวทาง ควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยใหความสําคัญ

กับการสรางวัฒนธรรมในองคกร สื่อสารและดําเนินกิจกรรมใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร การมีจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และความเชื่อมั่นใหแก ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้ง

สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต การเพิ่มมูลคาในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอยางมีเสถียร

ภาพและย่ังยืน ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผล

ประโยชน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ คํานึงถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

4. สนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบ มุงเนนความเสี่ยงท่ีตรงประเด็น และสามารถจัดกระบวนการทํางาน

เพือ่ใหมกีารปฏบัิตติามระเบยีบหรอืการควบคมุภายในไดอยางเหมาะสม การดาํเนนิงานทีส่มเหตสุมผล รวมถงึการนาํเทคโนโลยี

มาสนบัสนุนการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพ และการสือ่สารขอมลูอยางถกูตองเหมาะสมทนัเวลา รวมทัง้กํากับใหมกีารปฏบัิตติาม

กฎเกณฑตอผูเกี่ยวของทุกระดับ จนไดผลลัพธที่สามารถวัดประสิทธิภาพของคุณคาเพิ่มไดอยางเปนรูปธรรม

5. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ ยสท. ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ยสท. ทุกคนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต นาเชื่อถือ ตามกฎเกณฑ ซึ่งครอบคลุมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ นโยบาย 

มาตรฐาน การปฏิบติังาน ขอพงึปฏบิตัทิีด่ ีในการดาํเนนิธรุกจิ เพือ่ปองกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ทีจ่ะมผีลกระทบตอ ยสท.

6. สือ่สาร สงเสรมิ และสนับสนนุใหเกดิความรูความเขาใจ มกีารกาํหนดแนวทาง และกาํกบัดแูลใหปฏบิตัไิดอยางถกูตอง

รวมทั้งสรางความตระหนักรู และสืบทอดวัฒนธรรม ความซื่อสัตย สุจริต และการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ ยสท.

7. มุงเนนใหมีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย จัดใหมีกระบวนการท่ีใชในการกํากับดูแล

การปฏบิติังานไดอยางมปีระสทิธิภาพ ประสทิธผิล รวมท้ังมกีารปรับปรุงระบบใหดีขึน้อยางตอเนือ่ง สอดคลองกบัสภาพแวดลอม

ในการดําเนินธุรกิจทั้งภายใน ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2

       การยาสูบแหงประเทศไทยเปนองคกรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสและบริหารงานตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน มีความมุงมั่นในการตอ

ตานการทุจริตคอรรัปชัน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยกําหนดนโยบาย

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานการยาสูบแหงประเทศไทยยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด ดังน้ี

2. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

(Anti-corruption Policy)

1. คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของ

ผูบรหิารและพนักงานการยาสบูแหงประเทศไทย รวมถงึนโยบายการปองกนัและตอตานการทจุรติคอรรปัชนัของ ยสท. และไม

ดาํเนนิการละเมดิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ คาํสัง่ ในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

2. คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองไมยอมรับ สงเสริม มีสวนรวมหรือกระทําการใด ๆ ท่ีมีเจตนาในการทุจริต

และคอรรัปชนัเพือ่ประโยชนของตนเองและพวกพองทกุรปูแบบ ทัง้ทางตรงและทางออม ตองยดึถอืประโยชนขององคกรเหนอื

กวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

3. คณะกรรมการและผูบริหาร กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริต

คอรรัปชันขององคกรและของสวนงาน

4. ผูบริหารและพนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย ตองใหความรวมมือกับทุกกิจกรรมท่ีจัดขึ้น เพื่อรณรงคการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชัน โดยถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน

5. ผูบริหารตองจัดทําและทบทวนขั้นตอน คูมือ และระบบปฏิบัติงานท่ีสําคัญ เพ่ือปองกันการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน

โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอตอการถือปฏิบัติ รวมทั้งสอบทานใหมีการถือปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ

6. ผูบรหิารตองสือ่สารนโยบายการปองกันและตอตานการทจุรติ คอรรปัชนั เพือ่ปลกูฝงจติสาํนกึใหทกุคนตองปฏบัิตงิาน

ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ และรวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปชันในทุกรูปแบบ

7. ผูบริหารตองปกปอง คุมครอง ใหความเปนธรรม และใหความมั่นใจแกผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลในการรองเรียน

กลาวโทษเจาหนาที่ อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียนหรือการใหขอมูล

8. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชันของ ยสท. นี้ ใหครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล

ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การเล่ือนตําแหนง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมี

หนาทีส่ือ่สารทาํความเขาใจกบัผูใตบงัคับบัญชา เพือ่นาํไปใชปฏบัิติในกจิกรรมท่ีอยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏบิตัิ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวนโยบายนี้

9. พนักงานทุกระดับช้ัน ตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจใหเกิดการทุจริต

คอรรปัชนัทีเ่กีย่วของกับ ยสท. และตองถือเปนหนาทีท่ีต่องแจงใหผูบงัคับบญัชาหรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบไดรบัทราบและใหความ

 รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
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3
       การยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม และ

รับผิดชอบตอสังคม มีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานและการบริหารองคกร มีแนวปฏิบัติการ

พัฒนาสูความย่ังยืนของ ยสท. ดวยสภาวะทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานส่ิงแวดลอม สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ

ขององคกรและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังดานความตองการ ความคาดหวัง และการมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจและการดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบจากการดําเนินงานของ ยสท. 

3. นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement)

       การปฏบิตัติอผูมสีวนไดสวนเสยีดวยความรบัผิดชอบและเปนธรรม ถอืเปนเร่ืองท่ีมคีวามสําคัญตอการดาํเนนิงานของ ยสท.

จึงไดจัดทํานโยบายและแนวทางในการดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียของ ยสท. ดงันี ้ 

1. คณะกรรมการ ตองกํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจโดยการเคารพสิทธิและมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

เปนธรรม สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ความผาสุก ผลประโยชนของสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

2. ผูบริหาร ตองจัดใหมีหลักเกณฑการคัดเลือกและการระบุชุมชนท่ีสําคัญตอการดําเนินงานของ ยสท. และกําหนดให

มีแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่สําคัญตามความสามารถพิเศษ

ขององคกรเปนสําคัญ 

3. ยสท. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัด

ใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน ขอเสนอแนะ ใหความสําคัญในการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับทราบปญหา

ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร รับทราบความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ

4. หนวยงานท่ีมหีนาทีจ่ดัทาํแผนปฏบิตังิานและดาํเนินการดานการแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมและ สิง่แวดลอม หรอื

แผนกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตองพิจารณานําเขาปจจัยดานความยั่งยืนขององคกร ความสามารถ

พิเศษขององคกร ความตองการ ความคาดหวัง ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม มาเปนสวน

หนึ่งในการดําเนินการ

5. ผูบรหิารมหีนาทีบ่รหิารจดัการใหการดาํเนนิงานตามนโยบายการปฏิบติัตอผูมสีวนไดสวนเสีย ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล โดยจัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสม เชน จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ กําหนดใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและ

มีความรู ความสามารถในการดําเนินงานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม มีการติดตามและการประเมินผลนําเสนอตอ

คณะกรรมการ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. หนวยงานที่เก่ียวของ มีหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบ เพื่อให

เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน สรางความรวมมือ

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ

@

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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4
       การยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึง

จริยธรรมในการประกอบการคา ประโยชนของลูกคาและคูคา รวมถึงความเปนธรรมในการแขงขันกับผูประกอบการคา

ยาสูบรายอื่น ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดกันทางการคาหรือแทรกแซงที่สรางความไมเปนธรรมในการแขงขัน

โดยกําหนดเปนนโยบายและถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนี้

4. นโยบายเพื่อการแขงขันท่ีเปนธรรม

1. คณะกรรมการ กาํกบัดแูลใหการดําเนนิงานของ ยสท. มกีารประกอบธุรกจิอยางเปนธรรม มีจริยธรรม เคารพกฎหมาย

เรื่องการแขงขันทางการคาอยางเครงครัด โดยไมกระทําการใด ๆ อันสงผลใหเกิดความไมเปนธรรมทางการคา ขัดขวางกลไก

ตลาดหรือการแขงขันเสรี หรือมีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย กีดกันหรือจํากัดการประกอบธุรกิจของผูอื่น

2. ผูบริหาร ตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ ยสท. ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ดําเนินการ

แขงขันอยางเปนธรรม อันจะไมกอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภค 

3. พนักงาน ระมัดระวังในการติดตอกับคูแขงและบุคลากรของคูแขงขันทางการคาทุกกรณี ไมเปดเผยหรือละเลยให

ความลับของ ยสท. ตกอยูในมือของคูแขง ตองไมแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจหรือทําความตกลงกับคูแขงอันเปนเหตุใหองคกร

หรือผูบริโภคไดรับผลกระทบ

4. ผูบรหิาร จดัใหมกีารทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจดัทาํแนวปฏิบตัติางๆ ข้ึนเปนลายลกัษณอกัษร โดยใหพนกังาน

ยสท. ทําความเขาใจและถือปฏิบัติอยางเครงครัด

5. หนวยงานท่ีมีหนาที่เก่ียวของกับการทําการธุรกิจท้ังในและตางประเทศ ตองทําความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎเกณฑ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติวาดวยการแขงขันทางการคาของประเทศที่เขาไปทําธุรกิจ 

6. ผูบริหาร จดัใหมกีระบวนการสงเสริมและสรางความตระหนกัของพนกังานถงึความสาํคญัของการปฏบิตัใิหสอดคลอง

ตามกฎหมายดานการแขงขันทางการคา และการแขงขันที่เปนธรรม

7. พนักงาน จะตองตระหนักอยูเสมอวาการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันทางการคาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการ

ดําเนินธุรกิจของ ยสท. ตองใชความระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาการประกอบธุรกิจของ ยสท. เคารพกฎหมายการแขงขัน

ทางการคา มจีริยธรรมทางการคา ตลอดจนใหความรูแกคูคาของ ยสท. เกีย่วกบัความสาํคญัของการปฏบิตัติามกฎหมายแขงขนั

ทางการคา 

8. หนวยงานท่ีมีหนาที่เก่ียวของกับการทําธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน ตองจัดใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบ

เพื่อใหมั่นใจวาไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน

9. ในการปฏิบตังิานใหเปนไปตามนโยบายฉบบันี ้ ใหนาํจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. คูมือการกาํกบัดแูลกจิการทีดี่

และแนวปฏิบัติการแขงขันทางการคาไปใชในการปฏิบัติงานดวย

       10.ผูบรหิาร จดัใหมกีารตรวจติดตาม ประเมนิผลการปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ แนวปฏบัิตท่ีิเกีย่วของกบัการแขงขัน 

ที่เปนธรรม และรายงานตอคณะกรรมการ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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5
       การยาสูบแหงประเทศไทยมีเจตนารมณในการบริหารงานดวยความโปรงใสและเปนธรรม เพื่อปกปองผลประโยชนของ

องคกร ผูถือหุน/หนวยงานกํากับดูแล และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายจัดการขอมูล

ภายในที่มิใชขอมูลสาธารณะ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญของ ยสท. อันเปนความลับหรือยังไมไดเผยแพรแกสาธารณะ ปองกันการนํา

ขอมูลดังกลาวไปแสวงหาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง หรือสรางความเสียหายใหกับองคกร เชน ขอมูลสูตรการผลิตบุหร่ี 

ขอมูลการวางแผนงานดานการตลาดและการขาย ขอมูลราคาสินคาและผลิตภัณฑกอนประกาศใหแกสาธารณชน ขอมูลการ

ลงทนุโครงการกอสรางและการบรหิารโครงการ การจดัซ้ือจดัจาง ขอมลูดานบญัชแีละการเงิน รวมทัง้ขอมลูทกุประเภททีล่กูคา

และคูคาไดมอบใหแก ยสท. ดวยความไววางใจในการรักษาความลบั เปนตน ซ่ึง ยสท. ไดกาํหนดมาตรการปองกนัการใชขอมลู

ภายใน ดังนี้  

5. นโยบายการปองกันการใชขอมูลภายใน

1. ยสท. มกีารกาํหนดขัน้ตอนชัน้ความลบัของขอมลู และวธิกีารทีพ่นกังานตองทาํความเขาใจเกีย่วกบั ระดบัชัน้ความลบั

และการปฏบิตัเิพือ่รกัษาความลบั พนกังานตองรกัษาความลบัในสวนทีต่นรบัผดิชอบ ไมใหความลบัเผยแพรไปยงับคุคลอืน่รวม

ทัง้พนักงานผูทีไ่มมสีวนเก่ียวของ

2. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานทีส่ามารถเขาถงึขอมลูภายในของ ยสท. ท้ังขอมูลลับ ขอมลูดานการเงนิและไมใช

การเงิน ตองยึดถือจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการรับผิดชอบตอหนาท่ี และการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริตและ

เทาเทยีมกนั 

3. คณะกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน ตองรกัษาขอมูลภายในไวเปนความลบั ขอมูลภายในท่ีเปนขอมลูในการดาํเนนิการ

และการบริหารจัดการอันเปนขอมูลลับ ขอมูลสําคัญของ ยสท. และของผูมีสวนไดสวนเสียที่ยังไมเปดเผยสูสาธารณะ ซึ่งหากมี

การเปดเผยแลวอาจสงผลเสยีหายตอเจาของขอมลู ตองไมนาํขอมลูทีต่นลวงรูมาจากการปฏบิติัหนาทีห่รือการดําเนินการอนัใด

ไปบอกผูอืน่ หรอืนําขอมลูไปแสวงหาประโยชนในทางมชิอบ หรอืทาํใหประโยชนของ ยสท. ลดลง

4. ยสท. มคีณะกรรมการขอมลูขาวสารการยาสูบแหงประเทศไทย ทําหนาท่ีกาํกบัดูแลการอนญุาตใหเปดเผยขอมลูภายใน

ของ ยสท. โดยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอบงัคับท่ีเกีย่วของโดยเครงครัด เชน ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของ

ทางราชการฯ พ.ร.บ.ขอมลูขาวสารของทางราชการฯ หลกัเกณฑวาดวยการดาํเนนิงานดานขอมลูขาวสารของ ยสท. เปนตน

5. หาก ยสท. สงสยัวาบคุคลทีไ่มมอีาํนาจหนาทีเ่กีย่วกบัขอมลูขาวสารลบัไดรูหรอือาจรูถงึขอมลูขาวสารลบัหรอืเมือ่สงสยั

วามกีารละเมดิการรกัษาความลบัของขอมลูขาวสารของราชการ ยสท.จะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชกัชา 

6. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่ฝาฝนจริยธรรมและขอ พึงปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายใน

และทาํใหองคกรไดรบัความเสือ่มเสยี หรอืเสยีหาย จะตองไดรบัโทษตามระเบยีบฯ วาดวยวนิยัพนกังานยาสบู ทีบ่งัคบัท่ีใชอยูใน

ขณะนัน้ซึง่รวมถงึการประสานงานกับหนวยงานกํากับดแูลทีเ่กีย่วของเพือ่ดาํเนนิการตามกฎหมายตอไป

e 

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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       คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญตอการพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันหรือรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมของ ยสท. ดังนี้

6. นโยบายการปองกันการเกิดรายการเก่ียวโยง

1. การทําธุรกรรมระหวางกันของหนวยงานภายใน ยสท.

        การดาํเนนิงานท่ีตองทาํธรุกรรมระหวางกนัของสวนงานตาง ๆ ภายใน ยสท. เชน การบริการ การโอนยายพสัดุ ผลติภณัฑ

การใหความชวยเหลอืทางการเงนิ การสนับสนุนทางดานเทคนคิหรอืบคุลากร ฯลฯ นัน้ ในการดาํเนนิธรุกจิหรอืปฏิบัติงานทีเ่ปน

การทําธุรกรรมระหวางกันของหนวยงานตาง ๆ ตองคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ รวมถึง 

ระเบียบและอํานาจดําเนินการของ ยสท. ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไว

2. การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

        2.1 การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและกระบวนการท่ี กําหนดไวตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ และนโยบายของ ยสท. รวมถึงไดรับการอนุมัติตามขอบเขตอํานาจ

ดําเนินการที่ ยสท. กําหนดไวอยางเครงครัด นอกจากนี้ยังตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงท่ีทํากันไวอยางตรงไปตรงมา ดวย

ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายท้ังตอ ยสท. หรือ

บุคคลภายนอก 

        2.2 ยสท. ไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติตอ

ผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ โดยกําหนดใหปฏิบัติตามแนวทางการแขงขันทางการคาที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและ       

การตรวจสอบ 

        2.3 ยสท. ไดกาํหนดแนวปฏบิตัแิละกระบวนการในการพจิารณาอนมุตักิารทาํรายการ ระหวางกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนั

หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดประโยชน ผูบริหารจะแจงใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดสวนเสีย

กอนและบุคคลภายนอกพิจารณารายการตาง ๆ ซึ่งหากเปนรายการที่จะตองขออนุมัตินําเสนอตอคณะกรรมการ ยสท. รวมทั้ง

เปดเผยขอมลูใหบคุคลภายนอกทราบอยางโปรงใส โดยกรรมการหรอืผูบรหิารทีม่สีวนไดสวนเสียจะไมมสีวนรวมในการพจิารณา

อนุมัติรายการนั้น ๆ แตอยางใด  

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

        รายการระหวางกนัของบรษิทัในอนาคตทีอ่าจเกดิขึน้ตาม พ.ร.บ.การยาสบูแหงประเทศไทย จะตองเปนรายการทีด่าํเนนิการ

ตามปกติทางการคา โดยใชนโยบายซ้ือขายตอรองกันตามกลไกราคาตลาดของการดําเนินธุรกิจ ไมมีการถายเทผลประโยชน

ระหวางบริษัทกับกิจการหรือบคุคลที่เกี่ยวของ 

4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน

       4.1 คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองเปดเผยขอมูลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่

เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของ ยสท. หรือมติที่ประชุม

คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย

       4.2 หามคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ที่มีสวนเกี่ยวโยง หรืออาจมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนกับรายการ

ที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุนของ ยสท. มีสวนรวมในรายการการพิจารณาอนุมัติและกรณีที่การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ใหคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมพิจารณาใหความเห็นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

       ยสท. มีนโยบายใหนําแนวทางดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย หลักเกณฑ

ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน กฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

มาประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของ ยสท.  

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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7
       การยาสบูแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงานของรฐั ใหความสาํคญักบัการจดัซือ้จัดจาง การจดัหาพสัด ุซ่ึงเปนกระบวนการ

สําคัญที่สนับสนุนการดําเนินงานของ ยสท. ภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการตรวจสอบอยางรัดกุมและใหความสําคัญ

กับผูคา/ผูสงมอบ โดยปฏิบัติอยางเสมอภาคบนพื้นฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรม โปรงใส และเทาเทียม โดยในการพิจารณา

การจัดซือ้จดัจาง ตองคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คณุภาพและบริการทีไ่ดรับ รวมทัง้ตองสามารถใหเหตผุลทีเ่หมาะสม

ไดเม่ือมีการตรวจสอบ ซึ่งในกรณีที่ผูปฏิบัติงานไมแนใจในขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ใหศึกษากฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 อยางละเอยีด หรอืสอบถามไปยงัหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดซือ้จดัจางหรือผูบังคับบัญชากอนดาํเนินการใด ๆ

7. นโยบายการจัดซื้อจัดจาง

       ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ ยสท. เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงกําหนดแนว

ปฏิบัติเพื่อใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้

1. หนวยงานของ ยสท. ที่ตองจัดซื้อจัดจาง ตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคาดานราคาและ คุณภาพของสินคา

และบริการ ตองดําเนินกระบวนการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดและหลักเกณฑตาง ๆ อยางโปรงใส ใหขอมูลแก

ผูคา/ผูสงมอบอยางถูกตอง เทาเทียมกัน ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติ สรางการแขงขันท่ีเปนธรรมกับผูคา/ผูสงมอบทุกราย ไมทํา

ความตกลงใด ๆ กับผูคา/ผูสงมอบที่มีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการแขงขันทางการคา

2. หนวยงานของ ยสท. ทีต่องจดัซือ้จดัจาง ไมควรดาํเนนิการในระยะเวลาทีก่ระช้ันจนเกนิไป ควรใหเวลาผูคา/ผูสงมอบ

อยางเพยีงพอในการจัดเตรยีมเอกสารหลกัฐาน เอกสารการเสนอราคาและเอกสารทีเ่กีย่วของตาง ๆ เวนแตมเีหตจุาํเปนเรงดวน

ใหนําเสนอเหตุผล ความจําเปน และอางอิงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการ

3. ในการจัดทําขอกําหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดการสงมอบไมควรเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และหากไมแนใจควร

ปรึกษาหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางหรือสํานักกฎหมายในการดําเนินการ 

4. พนกังาน ยสท. ตองไมเรยีกรับผลประโยชนจากการจดัซือ้จดัจาง ตองวางตวัเปนกลาง ไมใชขอมลูภายในทีไ่ดรบัทราบ

อันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจางเพื่อประโยชนสวนตัวหรือแจงใหผูอื่นทราบ  ไมเขาไปเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางกับคูสัญญา

ที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เชน เปนครอบครัว ญาติสนิท หรือที่ตนเปนเจาของหรือหุนสวน ไมใกลชิดกับผูคา/ผูสงมอบจนทํา

ใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และใหปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณวาดวยการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน์

อยางเครงครัด

5. หนวยงานหรอืพนักงานทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการจดัซือ้จดัจาง ตองเก็บเอกสารหลกัฐานตาง ๆ เชน การอนมุตั ิเอกสาร

การเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญา ไวเปนหลักฐานอางอิงตามสมควรแกความจําเปนตามระยะเวลา

ที่กําหนด 

6. ยสท. ตองปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากพบวา ยสท. ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผูคา/ผูสงมอบไม

อาจปฏบัิตติามสญัญา หรอืมเีหตจุาํเปนอืน่ใดทีท่าํใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หากเปนไปไดและไมกอใหเกดิความเสยีหาย

แกกันทั้งสองฝาย ใหรายงานผูบังคับบัญชาหรือปรึกษาสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขหรือยุติการดําเนินการตอไป

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

22



8
       การยาสูบแหงประเทศไทยเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ใหความสําคัญตอนโยบายของรัฐ

บรหิารจัดการองคกรทีม่คีวามโปรงใสและเปนธรรม มนีโยบายมุงสงเสรมิใหคณะกรรมการ ผูบรหิารและพนักงานทกุระดบัตระหนกั

และยดึมัน่ในมาตรฐานทางจรยิธรรม โดยไมใชสถานะหรอืตาํแหนงแสวงหาประโยชนทีม่คิวรได รวมท้ังหลกีเลีย่งการมผีลประโยชน

หรอืสวนไดสวนเสยีในการดาํเนินธรุกจิทีเ่ปนการแขงขนักบั ยสท. ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยยดึหลักปฏิบัติตามระเบยีบและ

คําสั่งที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบฯ วาดวยประมวลจริยธรรมผูบริหารและพนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 คําสั่ง

การยาสูบแหงประเทศไทย เรื่อง มาตรการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict 

of Interest) และคูมือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest : COI) เปนตน 

8. นโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

       คณะกรรมการ ผูบรหิารและพนกังาน ตองปฏบิตังิานโดยคาํนงึถึงผลประโยชนของประเทศชาติและการยาสบูแหงประเทศไทย

เปนทีต่ัง้ ปราศจากอทิธพิลของผูใกลชดิ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วของและถอืปฏบิตัใินเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัความขดัแยงทางผลประโยชน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน จะตองเปดเผยขอมูลในเรื่องผลประโยชนซ่ึงมีในองคกร หรือธุรกรรมใด ๆ ที่จะ

ขัดแยงทางผลประโยชนของ ยสท.

2. คณะกรรมการ ผูบรหิารและพนกังาน จะตองรักษาความลับและไมเปดเผยความลับ อนัอาจกอใหเกดิความเสียหายแก ยสท.

3. คณะกรรมการ ผูบรหิารและพนกังาน จะตองไมกระทําการใด ๆ  โดยอาศัยหรือยอมใหผูอืน่อาศัยงานในตําแหนงหนาที่

ของตน ไมวาทางตรงหรือทางออม ซึ่งเปนความขัดแยงทางผลประโยชนของ ยสท.

4. คณะกรรมการ ผูบรหิารและพนักงาน จะตองไมเอ้ือประโยชนหรอืมสีวนรวมกบัคูสัญญา คูแขงขนั หรือกบัฝายหนึง่ฝายใด

อันเปนเหตุให ยสท. เสียผลประโยชนหรือเสียหาย

5. คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน จะตองรักษาความสัมพันธกับลูกคาหรือคูคาในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค

ไมเรียกรอง หรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดทั้งทางตรงและทางออมจากลูกคาหรือคูคา

6. คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ที่มีสวนเกี่ยวโยง หรืออาจมีสวนไดสวนเสียผลประโยชนกับรายการที่ขอรับการ

อนุมัติหรือสนับสนุนของ ยสท. ตองแจงให ยสท. ทราบถึงความสัมพันธ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตอง

ไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมใชอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ 

7. ในกรณีทีผู่บรหิารหรือพนักงานไดรบัมอบหมายใหปฏบิตังิานใด ๆ ตองพจิารณาอยางรอบคอบ โดยคํานงึถงึผลประโยชน

สูงสดุของ ยสท. ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตวั รวมทัง้ตองปฏบิตัติามกฎระเบยีบ คาํสัง่ ขอบงัคบั และหลกัเกณฑ ฯลฯ ของ ยสท.

ไดอยางครบถวนถูกตอง

8. ผูบริหารหรือพนกังาน จะตองปฏิบตัสิอดสองดแูล และจดัการแกปญหาความขดัแยงทางผลประโยชน ตลอดจนรายงาน

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของ ยสท.

       นอกจากระเบยีบและคาํสัง่ทีเ่ปนแนวทางปฏิบตัขิองผูบรหิารและพนกังานทกุคนแลว ยสท. ยงัจดัการอบรมเพือ่ใหความรู

เพ่ิมเติม โดยกําหนดเปนนโยบายใหพนักงานเขารับการอบรมและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจนหากพบวาหนวยงานใดมี

การดําเนินการที่อาจเขาขายตองหามตามระเบียบและคําสั่งดังกลาวขางตน จะไดชี้แจงและทําความเขาใจกับสวนงานตาง ๆ 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลองคกรท่ีดี และเพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

อีกทางหนึ่งดวย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

23



9

       การยาสบูแหงประเทศไทยไดใหความสาํคญักับเทคโนโลยีดิจทิลั โดยมเีปาหมายเปนองคกรดิจิทลั ใชชวยขบัเคลือ่นยุทธศาสตร

องคกร ตอบสนองตอผูมสีวนไดสวนเสยีและลกูคา และมกีารบริหารจัดการท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม เปนไปตามกรอบการดาํเนนิงาน

ที่มีมาตรฐาน สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการสรางคุณคา จากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม มีความโปรงใส และ

ตรวจสอบได จึงกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนแนวทางดังตอไปนี้ 

9. นโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัล

1. ใหมกีารกาํกบัดแูลและบรหิารจดัการท่ีดดีานเทคโนโลยดีจิทิลั อยางมปีระสทิธภิาพและมคีวามโปรงใส โดยครอบคลมุ

ถึงการจัดทํา/ทบทวนกระบวนการตามรูปแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ใหมีความสมดุล เช่ือมโยง 

และสอดคลองกับทุกหนวยงาน รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (Digital Roadmap) และแผนปฏิบัติการ

ประจําป ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ ยสท. 

2. ใหมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลขอมูลใหครอบคลุมทุกหนวยงาน โดยสามารถนําขอมูลที่มีอยู ชวยใหผูบริหาร

นําไปใชในการตัดสินใจแบบเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียของ ยสท. 

3. ใหมมีาตรการ/แนวทางการบริหารการจดัการความปลอดภัยของขอมลู และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยางเครงครดั

เพื่อใหขอมูลสารสนเทศของ ยสท. มีความปลอดภัยจากการโจมตีจากภายนอก

4. ใหมกีารบรหิารจัดการความเสีย่ง ตดิตามและควบคมุในดานเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่ให ยสท. มกีารบรหิารความตอเนือ่ง

ทางธุรกิจและความพรอมใชของระบบ

5. สนบัสนนุใหทกุหนวยงาน ใชเทคโนโลยท่ีีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม และมกีารบรหิารจัดการการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางเหมาะสม มีแนวปฏิบัติที่ครบถวนและเปนระบบ

6. สงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะความเขาใจของบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) และการถายทอด

ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง ใหกับบุคลากรของ ยสท. เพ่ือใหครอบคลุมทักษะดานการใช (Use) 

เขาใจ (Understand) การสราง (Create) และการเขาถึง (Access)

10
       การยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญกับการจัดการความรูขององคกร เพ่ือสรางกระบวนการท่ีมุงสงเสริมให ยสท. 

พฒันาไปสูการเปน “องคกรแหงการเรียนรู (The learning organization)” โดยพนกังานทกุคนในองคกรมโีอกาสรบัรูขอมูล

ขาวสาร สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ และนาํมาประยกุตใชในการดาํเนนิงานไดอยางถกูตอง รวดเรว็เหมาะสมกับ

สถานการณ รวมทั้งพัฒนาความรูและปรับเปลี่ยนทัศนคติการทํางานของพนักงาน ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

แนวทางดังตอไปนี้

10. นโยบายการจัดการความรูของการยาสูบแหงประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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1. เสรมิสรางทศันคตขิองบคุลากรในการบรหิารจดัการความรู กอใหเกดิองคความรูใหม ๆ ท่ีเปนทุนทางปญญา สามารถ

สรางคุณคาใหกับองคกร ตลอดจนมีทักษะ และทัศนคติท่ีดีในการเรียนรูรวมกันจนสามารถยกระดับความรูท่ีเกิดข้ึนเปนคลัง

ความรูขององคกร

2. สนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินการดานการจัดการความรู รวมทั้งการนําองคความรูที่มีไปประยุกตใช โดยมุงหวัง

ใหเปนการเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน

3. สรางระบบการจัดการความรู ใหเปนเคร่ืองมือพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ ควบคูไปกับการสรางองคความรูและ

นวัตกรรมใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. สนับสนุนใหทุกหนวยงาน สรางความมีสวนรวมของบุคลากรใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อมุงสู

องคกรแหงการเรียนรู
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       การยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญในการสงเสริมดานนวัตกรรม เพื่อกาวสูการเปน “องคกรแหงการสรางสรรค

นวัตกรรมอยางยั่งยืน” โดยบุคลากรของการยาสูบแหงประเทศไทยมีสวนรวมริเริ่มใหเกิดความคิดสรางสรรค ปรับปรุง

กระบวนการทีม่อียูเดมิ พฒันาผลติภณัฑ/บรกิาร เพ่ือนาํไปประยกุตใชในการปฏบิติังานจริงไดอยางถูกตอง รวดเร็วเหมาะสม

กับสถานการณ ตอยอดใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนบุคลากร

ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังตอไปนี้  

11. นโยบายการจัดการนวัตกรรมของการยาสูบแหงประเทศไทย

1. เสรมิสรางทศันคตขิองบุคลากรในการจดัการนวตักรรม กอใหเกดิความคดิสรางสรรคจากองคนวตักรรมทีเ่ปนทนุทาง

ปญญา สามารถสรางคุณคาใหกับ ยสท. ตลอดจนมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการสรางสรรคนวัตกรรมรวมกัน จนสามารถยก

ระดับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเปนนวัตกรรมของ ยสท. อยางยั่งยืน

2. สนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินการดานการนวัตกรรม รวมทั้งการนําองคนวัตกรรมที่มีไปสรางสรรคนวัตกรรมใช

ประโยชน มุงหวังใหเปนนวัตกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน

3. สรางระบบการจัดการนวตักรรม ใหเปนเครือ่งมอืพฒันาปรบัปรงุกระบวนการผลติ หรอืพฒันากระบวนการดาํเนนิงาน

ที่มีอยูเดิม หรือพัฒนาผลิตภัณฑ หรือพัฒนากระบวนการบริการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ

มุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. สนับสนุนใหทุกหนวยงาน ใหสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม จากองคความรู

มงุสูการยาสบูแหงประเทศไทยแหงการเรยีนรู

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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       การยาสูบแหงประเทศไทยมุงมั่นบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ สอดคลองกับ

วิสัยทัศนขององคกรในการคงความเปนผูนําในธุรกิจบุหร่ีซิกาแรตในประเทศไทยและขยายสูธุรกิจอื่นเพื่อสรางความยั่งยืนให

องคกรสบืไป โดยกาํหนดเปนยทุธศาสตรถายทอดเปนแผนปฏบิตังิานสูการดาํเนนิงานในระดบับรหิารและระดบับคุลากร มกีาร

บริหารจัดการเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายดานการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตรตามที่กําหนด 

12. นโยบายดานการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร

       คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือใหคณะกรรมการผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการ กาํกับดูแลใหมกีารดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางในการพฒันาความยัง่ยนืเชงิยทุธศาสตรของ ยสท.

อยางเปนระบบ โดยมีความสอดคลองกับกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิแผนยทุธศาสตรรฐัวสิาหกจิ เปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(Sustainable 

Development Goals 2030: SDGs) โดยมองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ใหมี

ความเชื่อมโยงกัน 

2. ยสท. ตองกําหนดใหมหีนวยงานรบัผดิชอบในการขับเคลือ่นนโยบาย กาํหนดกรอบ ทศิทางและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่อดคลอง

กับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป รวมท้ังการบริหารจัดการดานความยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับองคกรอยาง

เปนรูปธรรม

3. ผูบริหารระดบัสงู จดัใหมกีระบวนการวเิคราะหปจจยัยัง่ยนื โดยพจิารณาปจจยันาํเขาดานตาง ๆ เชน ผลการวเิคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ผลการวิเคราะห SWOT สมรรถนะหลักขององคกร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความ

ทาทายเชงิยทุธศาสตร และสญัญาณการบงชีก้ารเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญ เพือ่กาํหนดปจจัยความยัง่ยืนในการดําเนนิงานของ ยสท.

4. ยสท. ตองมีการถายทอดปจจัยความยั่งยืนองคกรสูการปฏิบัติและกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการดําเนินงานรองรับปจจัย

ความยัง่ยืนแตละดานสูระดบัปฏบิตักิาร เพือ่ใหการตดิตามการดาํเนนิงานดานความยัง่ยนืขององคกรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

และมีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยความยั่งยืนกับการดําเนินแผนยุทธศาสตรตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ

ขององคกร 

5. ผูบริหาร ทําหนาที่กํากับและติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร

ตามที่กําหนดใหเปนไปตามนโยบาย คูมือ กรอบแนวทางการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําป 

6. ยสท. ตองจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความ

ยั่งยืนขององคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ยสท. ตองมีการรายงานผลการดาํเนนิงานดานตาง ๆ ท่ีเกีย่วของตอคณะกรรมการ เพือ่การกาํกับดูแลและติดตามอยาง

สมํ่าเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

26
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       ดวยการยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนหัวใจหลักขององคกร 

พนักงานที่มีศักยภาพยอมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสงผลใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย และสราง

ความยัง่ยนื นโยบายดานทรพัยากรบคุคลจึงมคีวามสําคัญเชนกนัจึงกาํหนดเปนแนวทางในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล

ในดานตางๆ ดังนี้  

13. นโยบายดานทรัพยากรบุคคล

1. การวางแผนยุทธศาสตร /กลยุทธดานบริหารและพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพ โดยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ

กลยุทธทางธุรกิจขององคกรรวมถึงความทาทายในดานตางๆ การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังตองสอดรับ

กับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของ สคร. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

2. โครงสรางองคกรและอัตรากําลังตองสอดรับกับภารกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก การ

หมุนเวียนบุคลากรท่ีเปนระบบ และการทดแทนอัตรากําลังท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ กําหนดระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหสอดรับกับยุทธศาสตรและตัวชี้วัดขององคกร เชื่อมโยงผลการประเมินกับการบริหารผลตอบแทน รวมถึงสิทธิ

ประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนแนวทางของระบบการสืบทอดตําแหนง การจัดการคนเกง และการ

จัดการความกาวหนาในสายอาชีพ 

3. การพัฒนาพนักงานตองทําอยางเปนระบบ คํานึงถึงความแตกตางของกลุมบุคลากรใหมีทั้งความรู ทักษะที่สอดคลอง

กับภาระหนาที่ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงภาวะการแขงขันขององคกร มุงเนนใหเปนการพัฒนาที่เกิด

จากการปฏบิตังิานจรงิ และสงเสรมิการพฒันาพนกังานดวยตนเองตามสือ่ออนไลน ตามกระบวนการพฒันาสมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะรายตําแหนง เชื่อมโยงถึงการสืบทอดตําแหนงการจัดบริหารจัดการคนเกงและการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ 

4. สภาพแวดลอมบรรยากาศในการปฏบิติังาน และเทคโนโลยดีจิทัิลดานทรัพยากรบคุคลตองสนบัสนนุใหพนกังานสามารถ

เขาถึงขอมูลไดดวยตนเอง เสริมสรางคานิยม/วัฒนธรรมองคกร การปลูกฝงใหพนักงานมีวินัยและจริยธรรมท่ีดี รวมถึงจัดการ

สภาพแวดลอมในการทาํงานใหเกิดความปลอดภัย มสีวสัดภิาพ และมสีขุภาพทีด่ซีึง่เชือ่มโยงถงึการสะทอนผานความผูกพันของ

พนักงาน และการสนับสนุนจากผูบริหาร

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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       การยาสบูแหงประเทศไทยมภีารกิจหลกัคอืการผลิตและจาํหนายบหุรี ่โดยนาํเงนิสงรฐัในรปูของผลกาํไร เงินภาษ ีและเงิน

บาํรุงกองทนุตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และโดยทีป่จจบุนัสภาพแวดลอมทางธรุกจิมคีวามเปลีย่นแปลงทัง้จากปจจยัภายใน

และภายนอกองคกร ยสท. จึงตองปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการในดานรายรับ-รายจาย เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันในธุรกิจยาสูบ และความสามารถในการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลัก

       ในการดําเนินโครงการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ การเสริมสภาพคลองขององคกร หรือการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลคาให

กบัองคกร ลวนตองอาศยัแหลงเงินทนุ โดย ยสท. สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนโดยการกูเงนิหรอืยมืเงินได ซึง่เปนไปตามมาตรา 8 

แหงพระราชบญัญตักิารยาสบูแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 และในการดาํเนนิการกูเงนินัน้ ยสท. ตองปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ

การบรหิารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ เนือ่งจาก ยสท. เปนรฐัวสิาหกจิตามนยัมาตรา 4 แหงพระราชบญัญตัิ

การบริหารหนี้ฯ

14. นโยบายการเขาถึงแหลงเงินทุนอยางโปรงใสและเปนธรรม

       ดังนัน้ เพือ่ใหการเขาถงึแหลงเงินทนุเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม มกีารปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงกําหนดนโยบายการเขาถึงแหลงเงินทุนอยางโปรงใสและเปนธรรม ดังนี้

1. คณะกรรมการกํากับดูแลใหฝายบริหารบริหารจัดการสภาพคลองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดระดับ

เงินสดขั้นตํ่าที่ตองคงไวสําหรับประกอบกิจการ และใหรายงานสถานการณสภาพคลองใหคณะกรรมการรับทราบเปนประจํา

ทุกเดือน

2. คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหฝายบรหิารมกีารปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอบังคับ

ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเครงครัด กรณีการกูยืมเงินเปนจํานวนเกินคราวละหนึ่งรอยลานบาท ตองไดรับ

ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรกีอนจึงจะดําเนินการได ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญตักิารยาสบูแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2561

3. คณะกรรมการกํากับดูแลใหฝายบริหารนําเสนอแผนการกูเงินและการบริหารหนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาใหความ

เหน็ชอบหรอือนุมัตกิอนดาํเนนิการ ประกอบดวยเหตผุล ความจาํเปน รายละเอียดของการกูเงนิ แผนการดาํเนนิงาน (Timeline) 

แผนการใชจายเงิน และแผนการบริหารหนี้

4. คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการประกาศเชิญชวนธนาคารพาณิชยตาง ๆ เขารวมการประมูลเพื่อเสนออัตราดอกเบี้ย

เงินกู และใหฝายบริหารจัดการประชุมเพื่อเปดซองขอเสนออัตราดอกเบ้ียเงินกู ท้ังนี้ อาจเชิญผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของเขารวมสังเกตการณ ฝายบริหารรายงานผลการเปดซองขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกูใหคณะกรรมการรับทราบ

5. คณะกรรมการกํากับดูแลให ยสท. มีการบริหารจัดการหนี้ท่ีดี เนื่องจากการกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก ไมวาจะ

เพ่ือนํามาเปนคาใชจายหลักที่สําคัญสําหรับใชในการดําเนินกิจการ หรือเพ่ือรักษาสภาพคลองทางการเงินของ ยสท. ใหคงอยู

ตอไป จะกอใหเกิดหนี้ที่ตองบริหารจัดการใหดี

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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       การยาสบูแหงประเทศไทย (ยสท.) ใหความสาํคญัตอการบรหิารจดัการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี่  โดยตระหนกั

ถงึความสาํคญัของการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั และมาตรฐานการปฏบิติังานท่ีเกีย่วของ เพ่ือขบัเคลือ่นการ

ดาํเนนิงานใหบรรลผุลสาํเรจ็ตามวิสัยทัศน พนัธกจิ และเปาหมายทีก่าํหนด จงึไดกาํหนด “นโยบายการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน

ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ของ ยสท. (TOAT Compliance Policy)” เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน

ทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารองคกรที่เปนระบบตามมาตรฐานสากล 

สรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ดังนี้ 

15. นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย

กฎ ระเบียบ ของการยาสูบแหงประเทศไทย

       ผูบรหิารและพนกังาน ยสท. มุงมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายตาง ๆ ของ ยสท. ไมวาจะเปนนโยบายปจจุบัน หรือท่ีจะกําหนดขึน้

ในอนาคต โดยปฏบิตังิานใหสอดคลองเปนไปตามกรอบนโยบาย ทิศทางยทุธศาสตรของ ยสท. 

        นโยบายการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ ยสท. (TOAT Compliance Policy)

1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานผูปฏิบัติงานทุกคน ตองตระหนักถึงความสําคัญในการรับผิดชอบและยึดมั่นท่ี

จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท่ีบังคับใชสําหรับการดําเนินงานในทุก

ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

2. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานผูปฏิบัติงาน พึงมีจิตสํานึกและสงเสริม สนับสนุน ซ่ึงกันและกันในการปลูกฝง

จิตสํานึกใหมีความตระหนักรูและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบในการดําเนินงานทุกกระบวนการท่ีกําหนด รวมถึงการ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

3. คณะกรรมการ ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ

ระเบียบ ของ ยสท. (TOAT Compliance Policy) อยางเครงครัดและตอเนื่อง และจัดใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงจาก

การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอยางเหมาะสม 

4. คณะกรรมการ จัดใหมีกระบวนการการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัด

ใหมีชองทางการรายงานหรือการแจงการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบใหแกผูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม

5. คณะทาํงานประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ การกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานใหเปนไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)

เปนหนวยงานกลาง ทาํหนาทีต่ามคาํสัง่การยาสบูแหงประเทศไทย ในการกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ของ ยสท. 

6. ผูบริหารและพนักงาน ยสท. มุงมั่นท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ ของ ยสท. ไมวาจะเปนนโยบายปจจุบัน หรือท่ีจะ

กําหนดข้ึนในอนาคต โดยปฏิบัติงานใหสอดคลองเปนไปตามกรอบนโยบาย ทิศทางยุทธศาสตรของ ยสท. 

7. คณะกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน มีหนาท่ีศึกษา ทําความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยว

ของกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบสําหรับการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

8. การไมปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ ถอืเปนความผดิทางวนิยั และตองไดรบัการจดัการอยาง

เปนระบบโดยเรงดวน ดวยความโปรงใส โดยการพิจารณาลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาที่ละเลยไมดําเนินการลงโทษ

ทางวินัยกับผูไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ใหถือวาผูบังคับบัญชามีความผิดทางวินัย

9. ผูทีใ่หขอมลูหรอืรายงานเกีย่วกบัการกระทาํหนาท่ี หรืออาจเปนการกระทําฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบัตาง ๆ

จะไดรบัการคุมครองและไดรับความเปนธรรมตามมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส ตามระบบบรหิารจดัการเรือ่งรองเรยีนของ ยสท.

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

       การยาสบูแหงประเทศไทยไดกาํหนดใหหลกัการกาํกบัดแูลกจิการเปนปจจยัสาํคญัในการสรางความยัง่ยนื และเสรมิสราง

ประสิทธิภาพขององคกร โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้

01
.ทสย งอข่ีทานหทาบทบ

ที่มตีอหนวยงานกํากับดูแล

02
การปฏบิัตติอคณะกรรมการ

อยางเทาเทยีมกัน

03
บทบาทตอผูมี

สวนไดสวนเสยี

04
การเปดเผยขอมูล

และความโปรงใส

05
ความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการ

       การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเปนผูถือหุนหรือ

เปนเจาของ ยสท. แทนรฐั มหีนาทีแ่ละอาํนาจในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของ ยสท. ตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยกระทรวง

การคลังไดแตงตั้งคณะกรรมการ ใหทําหนาที่แทนตนในฐานะผูถือหุนและมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญเพื่อกําหนด

นโยบาย ทศิทางการดาํเนนิงานของ ยสท. ผานการประชมุคณะกรรมการทีก่ระทรวงการคลังแตงต้ังเขามาทาํหนาที ่การประชุม

คณะกรรมการจึงเปนเวทสีาํคญัในการแสดงความคดิเหน็ การซกัถาม และการลงมติตดัสนิใจดําเนนิการหรือไมดาํเนนิการของ

องคกร คณะกรรมการจงึมสีทิธทิีจ่ะไดรบัขอมลูอยางเพียงพอ ถูกตอง มเีวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและตัดสินใจ รวมทัง้

การรบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญัของ ยสท. ดงันัน้ ยสท. จงึใหความสาํคญัในสทิธขิองคณะกรรมการและปฏบัิติ

ตอคณะกรรมการอยางเทาเทียมกัน รวมถึงไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของคณะกรรมการ
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ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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       การยาสูบแหงประเทศไทยมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตอกระทรวงการคลังในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และ

การปฏิบัติตอหนวยงานกํากับดูแล ที่ตองดําเนินการภายใต กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ดังนี้

       1.1 ยสท. จดัทาํและนาํเสนอแผนธรุกจิ / แผนกลยทุธ / แผนวสิาหกจิ ตอสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ

(สคร.) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลัง 

       1.2 คณะกรรมการ ยสท. หารือรวมกับกระทรวงการคลัง หนวยงานกํากับดูแล ในการทําขอตกลงการประเมินผลการ

ดําเนินงาน (Performance Agreement) จัดทําบันทึกขอตกลง และประเมินผลการดําเนินงานเสนอตอกระทรวงการคลัง 

เพื่อพิจารณาแผนธุรกิจ / แผนกลยุทธ / แผนวิสาหกิจ กําหนดตัวช้ีวัด นํ้าหนักและเปาหมาย และจัดทําบันทึกขอตกลงฯ

       1.3 คณะกรรมการ ยสท. ทาํหนาทีแ่ทนกระทรวงการคลังในฐานะเจาของรัฐวสิาหกิจ กาํกับดูแลให ยสท. มีการบรหิารงาน

ทีด่ ีมกีารประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการบริหารงานองคกร เพ่ือสงเสริมใหการดําเนนิงานสามารถบรรลพุนัธกจิ

วตัถปุระสงค และขอตกลงการประเมนิผลงานตามทีต่กลงรวมกนั ไมกระทาํการใด ๆ อนัเปนการละเมดิตอกระทรวงการคลงั

       1.4 ยสท. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส และรายป เสนอตอกระทรวงการคลัง คณะกรรมการประเมิน

ผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) และหนวยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ณ สิ้นป ตามหลักเกณฑที่กําหนด

       1.5 คณะกรรมการ และผูบริหาร ยสท. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พ.ศ. 2562 อยางนอยปละ 1 คร้ัง และบันทึกการพิจารณาไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการฯ รวมท้ังเปดเผยขอมูลใน

รายงานประจําปและนําสงกระทรวงการคลัง สคร. เพื่อทราบ
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       2.1  ยสท. ตองรกัษาสทิธแิละปฏบัิตติอคณะกรรมการทกุรายอยางเทาเทยีมกนั โดยคณะกรรมการ  ทกุรายยอมมีสทิธิ

รบัขอมลูหรอืเอกสารระเบียบวาระการประชุมท่ีมขีอมลูถูกตอง ครบถวน โดยระบวุาเปนวาระเพือ่ทราบหรอืเพ่ืออนมุตั ิรวมทัง้

แบงเปนเรื่อง ๆ อยางชัดเจน พรอมระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม

       2.2  ยสท. เปดโอกาสใหคณะกรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม รวมท้ังเสนอรายชือ่บคุคลท่ีเห็นวาเหมาะสม

เขารับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทํางานฯ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

       2.3  ยสท. สงเสริมใหมกีารนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมลูผานหลายชองทาง เชน เวป็ไซตของ ยสท. 

และระบบ Intranet อยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งนําเสนอขอมูล ที่เปนปจจุบัน 

32



คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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       การยาสบูแหงประเทศไทยตระหนกัถงึสทิธแิละบทบาทของผูมสีวนไดสวนเสยีกลุมตาง ๆ ซึง่มคีวามสาํคญัในการดาํเนนิงาน

ขององคกรใหเปนไปอยางยัง่ยนื จึงกาํหนดใหมกีารบรหิารจดัการทีเ่ปนธรรมเพือ่ความสมดุลระหวางการดําเนนิธรุกจิกับความ

รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมอยางเปนธรรม คํานึงถึงสิทธิ

ตามกฎหมายหรอืขอกําหนดทีเ่กีย่วของ กาํกบัดแูลใหมีกลไกและการปฏบิตั ิ ท่ีเหมาะสม รวมถงึสงเสรมิใหเกดิการมีสวนรวม

ในการพฒันาการดาํเนนิงาน เปดโอกาสรบัฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะหรอืความกงัวลตอการดาํเนนิงานขององคกร เพือ่ให

ยสท. สามารถดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืน   จึงไดกําหนดนโยบายและขอพึงปฏิบัติในการทํางานที่เปนลายลักษณอักษร โดย

ไดเปดเผยในเว็บไซตองคกร สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติใน

การดําเนินงาน โดย ยสท. ไดจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเปน 6 กลุม  ไดแก  1.ลูกคา  2.บุคลากร  3.คูคา  4.หนวยงาน

กํากับดูแล  5.หนวยงานภาครัฐ  6.ชุมชน โดยมีแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ สรุปไดดังนี้

3.1 นโยบายการปฏิบัติตอหนวยงานกํากับดูแล

       การยาสบูแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงานรัฐวสิาหกจิของภาครัฐ มภีารกจิในการผลิตและจาํหนายบหุรีซิ่กาแรต รวมถงึ

การประกอบอุตสาหกรรมและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑจากพืชอื่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อ

ตอบสนองความตองการผูบริโภคที่ยังไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได การดําเนินงานของ ยสท. เพื่อหารายไดนําสงรัฐในรูปแบบ

เงนิภาษแีละผลกาํไรจากการประกอบการ โดยใหความสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอกาํหนด และประกาศ

ตาง ๆ จากหนวยงานกํากบัดแูลอยางเครงครดั ใหความรวมมอืและประสานกบัหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของเปนอยางด ีโดยมี

คณะกรรมการเปนตัวแทนของหนวยงานกํากับดูแลในการกํากับดูแล ยสท. เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจ วัตถุ

ประสงค และนโยบายของภาครัฐ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐและสังคม โดยมี

แนวปฏิบัติดังนี้

        1. บริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

เปาหมายขององคกร และนโยบายของภาครัฐ สนับสนุนยุทธศาสตรของประเทศ

        2. เสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน  มุงมั่นดําเนินงานใหมีผลประกอบการที่ดี สามารถสรางการเติบโตใหกับองคกร

อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

        3. กําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

        4. เปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ขององคกร รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา

และโปรงใสนาเชื่อถือ เพื่อใหทราบถึงสถานการณดําเนินงานของ ยสท. อยางสมํ่าเสมอผานชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลได

อยางเหมาะสม

        5. บริหารงานดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร รวมถึงบริหาร

จัดการองคกรใหทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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3.2 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน

       การยาสบูแหงประเทศไทยตระหนกัถงึคณุคาของพนกังานทกุคนทีเ่ปนทรพัยากรสาํคญัขององคกร เปนปจจยัแหงความ

สําเร็จของการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน  ยสท. จึงใหการดูแลตลอดจนใหความเปนธรรมในดานโอกาสผลตอบแทน การ

แตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้

       1.  ปฏบิตัติอพนักงานดวยความเปนธรรม เคารพและปกปองสทิธเิสรภีาพสวนบคุคลมใิหถกูลวงละเมดิ รวมทัง้สนับสนนุ

และเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานไดอยางอิสระ

       2. ใหความสาํคญัตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะทีจํ่าเปนตอการปฏบิติังานของพนกังาน โดยมกีารพฒันา

ศักยภาพพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การฝกอบรม การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทํากิจกรรมรวมกันเปนทีม 

รวมทั้งสรางจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมความโปรงใสในการทํางานใหแกพนักงาน

       3. บรหิารจัดการตามระบบจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดานสิง่แวดลอมตามมาตรฐาน

สากล โดยดแูลสขุภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทาํงานใหมคีวามปลอดภยัตอชวิีตและทรพัยสนิของพนกังานอยูเสมอ

       4. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและบรหิารคาตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกบัหนาที ่ความรบัผดิชอบ ความ

สามารถของพนักงานเปนรายบุคคล และกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม

       5. การแตงตัง้และโยกยาย รวมถงึการใหรางวัลและการลงโทษพนกังาน กระทาํดวยความสจุรติใจ และตัง้อยูบนพืน้ฐาน

ของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแตละคน

       6. จดัใหมีระบบการรองเรยีน แจงเบาะแส รบัฟงขอคดิเห็นและขอเสนอแนะรวมถงึการปกปองพนกังานไมใหถกูกล่ันแกลง

หรือไดรับโทษจากการรองเรียน (Whistleblower Policy)

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

3.2 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน

       การยาสบูแหงประเทศไทยตระหนกัถงึคณุคาของพนกังานทกุคนทีเ่ปนทรพัยากรสาํคญัขององคกร เปนปจจยัแหงความ

สําเร็จของการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน  ยสท. จึงใหการดูแลตลอดจนใหความเปนธรรมในดานโอกาสผลตอบแทน การ

แตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้

       1.  ปฏบิตัติอพนักงานดวยความเปนธรรม เคารพและปกปองสทิธเิสรภีาพสวนบคุคลมใิหถกูลวงละเมดิ รวมทัง้สนับสนนุ

และเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานไดอยางอิสระ

       2. ใหความสาํคญัตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะทีจํ่าเปนตอการปฏบิติังานของพนกังาน โดยมกีารพฒันา

ศักยภาพพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การฝกอบรม การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทํากิจกรรมรวมกันเปนทีม 

รวมทั้งสรางจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมความโปรงใสในการทํางานใหแกพนักงาน

       3. บรหิารจัดการตามระบบจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดานสิง่แวดลอมตามมาตรฐาน

สากล โดยดแูลสขุภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทาํงานใหมคีวามปลอดภยัตอชวิีตและทรพัยสนิของพนกังานอยูเสมอ

       4. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและบรหิารคาตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกบัหนาที ่ความรบัผดิชอบ ความ

สามารถของพนักงานเปนรายบุคคล และกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม

       5. การแตงตัง้และโยกยาย รวมถงึการใหรางวัลและการลงโทษพนกังาน กระทาํดวยความสจุรติใจ และตัง้อยูบนพืน้ฐาน

ของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแตละคน

       6. จดัใหมีระบบการรองเรยีน แจงเบาะแส รบัฟงขอคดิเห็นและขอเสนอแนะรวมถงึการปกปองพนกังานไมใหถกูกล่ันแกลง

หรือไดรับโทษจากการรองเรียน (Whistleblower Policy)

3.3 นโยบายการปฏิบัติตอตัวแทนจําหนาย  

       การยาสูบแหงประเทศไทยเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวแทนจําหนาย มุงมั่นใหบริการบริหารดานการตลาดและการขาย

เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของตัวแทนจําหนาย ในการจัดจําหนายและกระจายสินคาใหครอบคลุมตลาด

ในประเทศไดอยางรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ รวมทัง้เสรมิสรางความสามารถในการแขงขนัเพือ่ประโยชนทางธรุกิจของตวัแทน

จําหนายและการเติบโตอยางยั่งยืนรวมกันกับ ยสท. โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

       1.  ดาํเนนิการตามกฎ ระเบียบในการคดัเลอืกและประเมนิตวัแทนจาํหนายอยางเครงครดั จดัทาํสญัญาการเปนตวัแทน

จําหนายของ ยสท. อยางเหมาะสมและเปนธรรม ไมเอาเปรียบคูสัญญา

       2.  จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวอยางครบถวน ดําเนินงาน

ดวยความโปรงใส ไมเรียกรับทรัพยสินหรือผลประโยชนใด ๆ จากตัวแทนจําหนาย โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ตน

       3. พฒันากระบวนการทํางานและนาํเทคโนโลยมีาใชอยางเหมาะสม รวมถึงพัฒนาชองทางการตดิตอผานเทคโนโลยตีาง ๆ

เพื่ออํานวยความสะดวก สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของตัวแทนจําหนายใหไดรับประโยชนและสราง

ความพึงพอใจแกตัวแทนจําหนาย

       4. จัดใหมีชองทางการรองเรียน การรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะและดําเนินการแกไขปญหาดวยความถูกตองรวดเร็ว 

       5. ใหความชวยเหลอืในการประกอบการและเยีย่มเยยีนของตัวแทนจาํหนายอยางสมํา่เสมอ เพ่ือแลกเปลีย่นขอมลูความ

คิดเห็น รับทราบปญหาอุปสรรคทางการคา สภาวะการตลาด และรับฟงขอเสนอแนะหรือขอควรปรับปรุงตาง ๆ 
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3.4 นโยบายการปฏิบัติตอชาวไรยาสูบ/ผูบมอิสระ

       การยาสูบแหงประเทศไทยมนีโยบายในการสงเสริมชาวไรยาสูบและผูบมอสิระในการผลิตใบยาสูบตามแนวทางการปฏิบัติ

ทางการเกษตรทีด่ ี(Good Agricultural Practices : GAP) ตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพือ่สรางคณุภาพของผลผลิต

ใบยาควบคูไปกับการอนรุกัษธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม มคีวามปลอดภยัตอเกษตรกร ผูบรโิภค สตัว พชืและสิง่แวดลอม รวมถึง

ใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี คุมคาในการลงทุน เกิดการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาไปสูระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและ

มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

       1. มีการคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติตามขอกําหนดจําเปนที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกใบยาสูบ รวมทั้งการจัดสรร

โควตาการผลิต/การรับซื้อใบยาจากเกษตรชาวไรยาสูบ/ผูบมอิสระ ใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม

       2. สงเสริมการเพาะปลูกใบยาตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพื่อใหการผลิตใบยาของการยาสูบแหงประเทศไทย

เปนไปตามคุณภาพที่กําหนด และเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับของตลาดใบยาระดับสากล ประกอบดวย 11 ขอดังนี้

           2.1  การจัดการดินและนํ้า (Soil and Water Management)  

           2.2  ความสมบูรณของพันธุและการคัดเลือกพันธุ (Variety Integrity / Selection)  

           2.3  การจัดการการเพาะปลูก (Crop Management)  

           2.4  การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management)  

           2.5  การจัดการสารเคมีทางการเกษตร (Agrochemical Management)  

           2.6  การอนุรักษธรรมชาติดานปาไม (Forestry)  

           2.7  การจัดการการบมใบยา (Curing and Barn Management)  

           2.8  การเก็บรักษาใบยา (On-Farm Tobacco Storage)  

           2.9  สิง่แปลกปลอมท่ีไมใชยาสบู / วตัถุปลอมปน (Non-Tobacco Related Material (NTRM)/ Foreign Matter)  

           2.10 การฝกอบรมชาวไร (Farmer Training)  

           2.11 ผลของเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Issues)

       3.  พฒันาความรูและใหความชวยเหลอืในการเพาะปลกูใบยา ตรวจตดิตามและเยีย่มเยยีนเกษตรชาวไรยาสบู/ผูบมอิสระ

อยางสมํ่าเสมอ เพื่อสงเสริมการเพาะปลูกใบยาใหเปนไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กําหนด 

       4.  กําหนดระเบียบในการจดัหาและรบัซือ้ใบยาสบูทีช่ดัเจน ดาํเนนิการตามเงือ่นไขในระเบยีบ ขอกาํหนด และขอตกลง

ที่ทําไวกับชาวไรยาสูบ/ผูบมอิสระอยางตรงไปตรงมา 

       5.  จดัใหมชีองทางการรองเรยีน การรบัฟงความเหน็ การสาํรวจความตองการ ความคาดหวงั ขอกงัวล ขอเสนอแนะและ

ดําเนินการแกไขปญหาดวยความถูกตอง รวดเร็ว 

       6. เปดโอกาสหรอืจดัใหมกีจิกรรมทีต่วัแทนจาํหนายไดพบปะกบัผูบริหาร ยสท. และรับฟงขอมลูความคดิเหน็ตาง ๆ เพือ่

ใหการทาํงานเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนดไว

       7. สนบัสนนุใหตวัแทนจาํหนายมกีารพฒันาความรู เพือ่ใหการประกอบการเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

       8. สงเสรมิและติดตามใหตวัแทนจาํหนายดําเนนิธรุกิจดวยความรับผิดชอบตอสงัคมและปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ

ท่ีเกีย่วของ

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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3.5 นโยบายการปฏิบัติตอผูสงมอบ  

       การยาสบูแหงประเทศไทยยดึถอืการปฏบิตักัิบผูสงมอบ คูคา คูสัญญา ซ่ึงถอืเปนสวนหน่ึงในปจจัยแหงความสาํเรจ็ของ

การดาํเนนิงานองคกรดวยความเสมอภาค คาํนงึถงึผลประโยชนรวมกนั โดยปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอกาํหนด สญัญา

หรือขอตกลงที่กําหนดไวอยางเครงครัด ดังตอไปนี้

       1. คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับจัดซื้อจัดจาง 

อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงขั้นตอนที่กําหนดไวในคูมือปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด

       2. ผูบริหารและพนักงาน จัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางเปนระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้

           2.1 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา

           2.2 พจิารณาราคาซือ้ทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม โดยคาํนงึถงึความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพและบริการทีไ่ดรบั

รวมถึงสามารถใหเหตุผลที่เหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ

           2.3 มกีารแขงขนับนขอมลูทีเ่ทาเทยีมกนั จดัทาํสญัญาตามรปูแบบทีก่าํหนดโดยกฎหมาย ซ่ึงมคีวามเหมาะสมไมเอา

เปรียบคูสัญญา

           2.4 จัดใหมรีะบบการจดัการและติดตาม เพือ่ใหมัน่ใจวามกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอยางครบถวน และปองกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

           2.5 ชําระเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินที่ตกลงกัน

       3. ผูบริหารและพนกังาน ดาํเนนิการจดัซือ้จดัจางดวยความคุมคา โปรงใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตรวจสอบได

โดยไมเรียกรับทรัพยสินหรือผลประโยชนใด ๆ จากคูคา ปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยู

บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไวโดยเครงครัด

       4. ผูบริหารและพนักงาน พัฒนาศักยภาพและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา โดยมีวัตถุประสงคชัดเจน

ในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

       5. คณะกรรมการและผูบรหิาร จดัใหมชีองทางการรองเรยีน การรบัฟงความเหน็ ขอเสนอแนะและดาํเนนิการแกไขปญหา

ดวยความถูกตอง รวดเร็ว 

       6. คณะกรรมการ ผูบรหิารและพนักงาน สนบัสนนุการจดัหาทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม ไมซ้ือสนิคาจากทีคู่คาละเมดิสทิธิ

มนุษยชน ละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี 
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3.6 นโยบายการปฏิบัติตอผูบริโภค  

       การยาสูบแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได ประกอบธุรกิจการผลิตและ

จัดจําหนายบุหรี่สําเร็จรูปโดยไดรับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต โดยองคกรมีภารกิจหลักคือการตอบสนองความตอง

การบริโภคยาสบูรปูแบบตาง ๆ ของผูบรโิภคในประเทศ และมุงขยายสูธรุกจิอืน่ เชน การสงออก การรบัจางคูคาตางประเทศ

ในการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดใหองคกร และนํารายไดสงรัฐในรูปแบบตาง ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ ดวยความรับผิดชอบตอ

สังคม โดยมีแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอผูบริโภคดังนี้

       1.  ดาํเนินกระบวนการผลติบหุรีซ่กิาแรตและผลติภัณฑยาสบูทีไ่ดมาตรฐาน โดยเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ

ที่กําหนดอยางเครงครัด

       2. มุงมัน่สรางสรรคนวตักรรมและงานวจิยัและพัฒนาอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหไดสินคาท่ีมคีณุภาพ ตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคในหลากหลายมิติ มีความปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานกฎหมายที่กําหนด 

       3. ไมทาํการตลาดท่ีเปนการกระตุนใหประชาชนสูบบหุร่ี รวมทัง้ดําเนนิการตามกฎหมายและขอกาํหนดทีเ่กีย่วของเพือ่

ปกปองเยาวชนจากการบริโภคบุหรี่

       4. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูบริโภคและผูคายาสูบ เพ่ือปองกันการจําหนายบุหร่ีผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการ

บริโภคบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอมหรือสินคาที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค 

3.7 นโยบายการปฏิบัติตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม  

       การยาสบูแหงประเทศไทยมนีโยบายบรหิารจดัการทีเ่ปนธรรมเพือ่ความสมดลุระหวางการเตบิโตขององคกรอยางยัง่ยนื

ควบคูความรบัผดิชอบตอชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอม โดยนาํองคความรูขององคกรมาพฒันาโครงการเพือ่เสรมิสรางประโยชน

ตอชุมชนและสังคมโดยรวม มีการบริหารจัดการดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา ปองกันและควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมอันเนื่องจากการดําเนินงานขององคกร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

       1. เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูรอบสถานประกอบการของ ยสท. สนับสนุนกิจกรรม

โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนสุขของชุมชนและสังคม ภายใตขอบเขตของกฎหมายหรือขอบังคับ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

       2.  ใหความรวมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงาน

ดานสังคมและสิ่งแวดลอมเกิดผลรูปธรรมและเปนประโยชนอยางแทจริง

       3.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

       4.  บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และวัตถุดิบ อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด โดยพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตใหทันสมัย ลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดคาใชจายดานพลังงาน 

       5.  ลดและควบคมุการจดัการของเสยีอยางเปนระบบและมปีระสทิธภิาพ ดวยการลดมลภาวะทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ

 จัดการของเสียเพื่อใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดโดยเปนไปตามมาตรฐานกฎหมายที่กําหนดกอนปลอยสูภายนอก

โรงงานผลิต

       6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน และนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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       การยาสูบแหงประเทศไทยจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินงานอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

เช่ือถือได และเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ  ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชการเงิน เผยแพรผาน ทาง

เว็บไซตของ ยสท. ซึ่งขอมูลจะมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดรายงานประจําปของ ยสท. ได  ซึ่งจะทํา

ใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวมท้ังการเปดเผยขอมูลท่ีเปนดัชนีชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ ยสท. (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความ

เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส และเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน ยสท. จึงใหความสําคัญในการ

เปดเผยขอมูลขององคกร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

       1. ผูบรหิาร กํากบัดแูลกระบวนการเปดเผยขอมลูทีส่าํคญัของ ยสท. ท้ังทีเ่ปนขอมลูทางการเงนิและขอมลูทีม่ใิชการเงนิ

อยางถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได ทันเวลา เปนไปตามแนวทางการเปดเผยขอมูลของรัฐวิสาหกิจ หรือตามกฎหมาย ขอบังคับ

ที่กําหนด รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ

       2. ยสท. ตองดําเนินการจัดทําและเปดเผยรายงานประจําป ใหแลวเสร็จ และทําการเผยแพรรายงานประจําปภายใน 

1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน หรือภายใน 1 เดือนนับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปงบประมาณแลว สตง. ยังไมได

รับรองงบการเงิน

       3. ขอมูลสําคัญที่ ยสท. เปดเผยในรายงานประจําป 

           3.1 ดานการเงิน ประกอบดวย

                1) งบการเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการแสดง

                    ความเห็นของผูสอบบัญชี

                2) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการตรวจสอบ อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงาน

                    ทางการเงิน

           3.2 ดานที่ไมใชการเงิน ประกอบดวย

                1) โครงสรางของกลุมธุรกิจ/โครงสรางผูถือหุนเพื่อสะทอนผูมีอํานาจควบคุมที่แทจริง 

                2) ประวัติของคณะกรรมการ ยสท.

                3) ขอมูลประวัติผูบริหาร

                4) การอธิบายเชิงวเิคราะหเก่ียวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนนิงาน การเปล่ียนแปลงทีส่าํคัญ รวมทัง้ปจจยัทีเ่ปน

                    สาเหตุ หรือมีผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

                5) การเงินที่ไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี

                6) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบตอรายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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                7) ความเสี่ยงหลักของการดําเนินธุรกิจ

                8) นโยบายและการจายคาตอบแทนกรรมการ

                9) นโยบายและการจายคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง

                10) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนรายบุคคล

                11) การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

                12) การดาํเนนิงานดานการแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมตามมาตรฐาน สากลอยางนอย ไดแก 

    มาตรฐาน ISO 26000

                13) นโยบายและผลการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน

                14) สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ

       ขอมูลการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ การเปดเผย หากกรณีคณะกรรมการไมมีการถือครองหลักทรัพยใหระบุวา 

“ไมมี” เทาน้ัน รวมถึงตองเปดเผยข้ันตอน/แนวทาง การรวบรวมขอมูลหลักทรัพยจากคณะกรรมการที่ทําใหมั่นใจไดวาการ

เปดเผยดังกลาวมีความถูกตอง เชื่อได และทันกาล

       4. การเปดเผยขอมูลผาน Website ของ ยสท. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ดานการเงินและมิใช

การเงินที่สําคัญขององคกร ดังนี้ 

           1) การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหารสูงสุด 

           2) นโยบายการกํากับดูแลที่ดี 

           3) การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ 

           4) แผนงานที่สําคัญ 

           5) ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ 

           6) การจัดซื้อจัดจาง 

           7) ผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไมใชการเงินที่สําคัญ 

           8) รายงานประจําป

       5. การเปดเผยขอมลูขาวสารตามพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  ยสท. มกีารแตงต้ังคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสาร ทําหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารขององคกร ใหเปนไปตามบัญญัติ

ของกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ โดยมีศูนยขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ ทําหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารกับผูมี

สวนไดสวนเสยีและประชาชนทัว่ไป รวมทัง้เผยแพรขอมลูผานชองทางสือ่สารตาง ๆ เพือ่ประโยชนในการเขาถงึขอมูลขาวสาร

ขององคกรไดอยางทั่วถึง

       6.  การเปดเผยขอมลูการจดัซือ้จัดจาง ยสท. กาํหนดใหมกีารเผยแพรขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจาง เชน ประกาศ

แผนการจัดซือ้จัดจาง ประกาศราคากลาง วิธกีาร ผลการจัดซือ้จดัจาง ผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบสือ่สารภายใน เวบ็ไซต

ของ ยสท. เวบ็ไซตของกรมบญัชกีลาง การปดประกาศโดยเปดเผย ณ ทีทํ่าการของ ยสท. สือ่สิง่พมิพ สือ่วทิยุ  รวมท้ังสงเอกสาร

เผยแพรถึงบุคคลหรือหนวยงานโดยตรง โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

                

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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5.1 โครงสรางคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ

       1.  โครงสรางคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย

           1.1 คณะกรรมการการยาสบูแหงประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.การยาสบูแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 มาตรา 13 บญัญตัิ

ใหคณะรฐัมนตรเีปนผูแตงตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่อกีไมเกิน 9 คน และมาตรา 15 บญัญตัใิหประธานกรรมการ

และกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 ป และเมือ่พนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรบัแตงตัง้อกีได แตไมเกิน 2 วาระ

ติดตอกัน 

           1.2 ตามหลกัการและแนวทางการกาํกบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ กาํหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ

ทีเ่ปนอิสระ เวนแตกรณทีีมี่กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวของกาํหนดไวเปนอยางอืน่ และกรรมการทีเ่ปนอิสระจากภายนอก

อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน ที่แตงต้ังจากบัญชีรายชื่อกรรมการ

รฐัวสิาหกจิทีก่ระทรวงการ คลงัจดัทําข้ึน ซึง่กรรมการอสิระ หมายถงึ ผูทรงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษา หรอืภาคเอกชน หรอื

กรรมการซึง่เปนผูไมมสีวนไดสวนเสยีกบัรฐัวสิาหกจิ ซึง่หมายถงึไมมตีาํแหนงในรฐัวสิาหกจิหรอืในหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไมสงักัด

หนวยงานในกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการ ยสท. ประกอบ ดวยประธานกรรมการที่เปนกรรมการอิสระ กรรมการที่

เปนกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน และมีกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังที่เปนขาราชการประจํา จํานวน 2 คน ทําหนาท่ี

เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการแตง

ตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

       1.3 ยสท. อางอิงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ในการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น

ของกรรมการ โดยพจิารณาถึงประสทิธภิาพการทํางานของกรรมการทีด่าํรงตาํแหนงหลายบริษทั และเพ่ือใหมัน่ใจวากรรมการ

สามารถทุมเทเวลาในการปฏบิตัหินาทีใ่หกับ ยสท. ไดอยางเพียงพอ จึงไดกาํหนดการดํารงกรรมการในรฐัวิสาหกจิ และ/หรอื

นิติบุคคลไดดังนี้

            1.3.1 ตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลไดไมเกิน 3 แหง

            1.3.2 ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดไมเกิน 5 แหง ทั้งนี้ การ

ดํารงตําแหนงกรรมการตามความในขอ 1.3.2 นี้ จะตองไมขัดตอหลักเกณฑในขอ 1.3.1

            อนึ่ง การดํารงตําแหนงกรรมการตามความในขอ 1.3.1 และขอ 1.3.2 รวมกันตองไมเกิน 5 แหง  ทั้งนี้ เนื่องจาก

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ ยสท. อาจลดลง หากจํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนงมีมาก

เกินไป 

       คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ไดรับการเสนอแตงต้ังจากกระทรวงการคลัง โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง

ซึ่งประกอบดวยผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อกํากับ

ดูแลแนวทางดําเนินงานของ ยสท. ใหบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของภาครัฐ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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            1.3.3 กรรมการแตละคนตองมาจากผูทรงคณุวฒุหิลากหลายสาขาอาชพีท่ีมคีณุลักษณะจําเปนเฉพาะดานมคีวามจาํ

เปนตอการดําเนินธุรกิจและจําเปนตอการบรรลุเปาหมายหลักและ พันธกิจของ ยสท. และมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เพ่ือทําหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผนการ

ดาํเนินงานรวมกับผูบรหิาร ตลอดจนกํากบัดูแลการดาํเนนิงานของ ยสท. ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรลวุสิยัทัศน

ขององคกร ผลักดนัการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวนโยบายทีไ่ดรับจากผูถอืหุน/ภาครฐั (Statement of Directions : SOD)

            1.3.4 กรรมการแตละคนตองมคีณุสมบตั ิและไมมลีกัษณะตองหามตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสาํหรบั

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

       2.  การสรรหากรรมการ

           2.1 การสรรหาคณะกรรมการการยาสบูแหงประเทศไทย จะตองมคีวามโปรงใสและชดัเจน เปนไปตามพระราชบัญญัติ

คุณสมบตัมิาตรฐานสําหรบักรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. 2518 รวมทัง้จะตองเปนไปตามมติคณะ รฐัมนตรเีมือ่วนัที่

18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรือ่ง แนวทางการแตงตัง้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ทีไ่ดเหน็ชอบในหลกัการการกาํหนดทกัษะ ความรู

ความเชีย่วชาญ ของกรรมการรัฐวิสาหกจิ (Skill Matrix) และกฎหมาย กฎระเบยีบท่ีเกีย่วของ เพือ่นาํไปใชในการประกอบการ

พจิารณาสรรหากรรมการ ยสท.

            2.2 คณะกรรมการควรจดัตัง้คณะอนกุรรมการสรรหา ซ่ึงประธานและอนกุรรมการสรรหา สวนใหญควรเปนกรรมการ

ท่ีเปนอิสระ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาควรนําผลการประเมินผลงานของกรรมการในปท่ีผานมา มารวมใชในการพิจารณา

ทบทวนคดัเลอืกกรรมการ

            2.3 ยสท. อางองิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 ทีก่าํหนดวา คณะกรรมการสรรหา

ควรจัดใหมีการประชุมเพือ่พิจารณาหลักเกณฑและวธิกีารสรรหาบุคคล เพ่ือใหไดกรรมการท่ีมคีณุสมบติัท่ีจะทําใหคณะกรรมการ

มีองคประกอบความรูความชํานาญที่เหมาะสม รวมท้ังมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกลาว และเสนอความเห็นตอคณะ

กรรมการกอนจะนาํเสนอกระทรวงการคลงัใหเปนผูแตงต้ังกรรมการ นอกจากนี ้ผูถือหุนควรไดรับขอมลูอยางเพียงพอเกีย่วกบั

บคุคลทีไ่ดรบัการเสนอช่ือเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ

            2.4 กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรือ่ง ไมสามารถดาํรงตาํแหนงเกนิ 9 ปตอเนือ่ง

            2.5 กรรมการการยาสบูแหงประเทศไทย ตองมอีายไุมเกิน 65 ปบริบรูณ

            2.6 กรรมการการยาสบูแหงประเทศไทย ทีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหม ควรไดรบัฟงการบรรยายสรปุเกีย่วกับขอมลูทีมี่ความ

จาํเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัตหินาท่ีกรรมการ ยสท. ภายในเวลา 3 เดอืนนบัจากทีไ่ดรบัการแตงตัง้

            2.7 การยาสบูแหงประเทศไทยมกีารเปดเผยประวตัขิองกรรมการทกุราย ในรายงานประจาํป และเวบ็ไซตองคกร

 5.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการ

       1.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

           ตาม พ.ร.บ.การยาสบูแหงประเทศไทย พ.ศ.2561 มาตรา 17 กาํหนดใหคณะกรรมการมหีนาท่ีและอาํนาจวางนโยบาย

และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ยสท. มีบทบาทในการบริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานในภาพรวมของ ยสท. ที่

สาํคญั ดงันี้

   1.1 กํากับดูแลให ยสท. มีการบริหารงานที่ดี ใหความสําคัญในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธ

ของ ยสท. ทีส่อดคลองกบัพนัธกจิ วตัถุประสงค และนโยบายของรฐั โดยมกีารทบทวนและอนมุตัเิปนประจาํทกุป
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           1.2 พจิารณาและใหความเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร แผนการดาํเนินงานประจําป แผนงานตาง ๆ ของ ยสท. ตลอดจน

ทรัพยากรสําคญั เพือ่ใหบรรลวุตัถุประสงคและเปาหมาย พรอมท้ังติดตามใหมกีารปฏิบติัตามแผนงานทีก่าํหนดไวอยางสมํา่เสมอ

           1.3 กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและไมใชการเงิน การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุม

ภายในการตรวจสอบภายใน การบรหิารจดัการสารสนเทศ การบรหิารทรพัยากรบคุคล การบรหิารจดัการสารสนเทศ รวมทัง้

ระบบบริหารจดัการตามแนวทางการประเมนิผลการดําเนนิงานรฐัวสิาหกจิ ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล โดยมกีรรมการ

ยสท. เขารวมเปนคณะกรรมการในชุดตาง ๆ ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล การดูแลการรายงานผลการดําเนินงานและ

การเปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

           1.4 ติดตามผลการดําเนินงานท้ังในดานการเงินและไมใชการเงิน ในการประชุมคณะกรรมการ ยสท. อยาง

สมํ่าเสมอ ดังนี้ 

                 - ดานการเงนิ ไดแก คากาํไรเชงิเศรษฐศาสตร (EP) เปนรายไตรมาส การเบกิจายงบลงทุนเปนรายเดือนรายงาน

          ทางการเงิน เปนรายเดือน

                 - ดานไมใชการเงนิ ไดแก ตดิตามผลการดาํเนินงานตามกลุมภารกจิหลกั เชน ดานโรงงานผลติยาสบู ดานตลาด

ดานใบยา และดานบริหารจัดการผลิต เปนรายเดือน ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ตามบันทึกขอตกลงประเมินผล

การดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน เปนรายไตรมาส  ติดตามผลการดําเนินงานในการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา

เชงิเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และระบบการประเมนิกระบวนการปฏบิติังานและการจดัการ

(Enablers) มาใช เปนรายไตรมาส

           1.5 กาํกบัดแูลใหมนีโยบายและการจดัการ เพ่ือปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน (Confilict of Interest) ทีอ่าจ

เกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

           1.6 จัดใหมีระบบการประเมินและจายคาตอบแทนผูบริหารสูงสุดของ ยสท. ที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับผล

การดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และคณะกรรมการตองมีการประเมินผลตนเองรายปเพื่อ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของตน 

       2.  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

           เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ยสท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการพิจารณากล่ันกรองการ

ดาํเนนิงานทีส่าํคญัอยางรอบคอบ จงึไดมกีารจดัต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้ 9 คณะ ทีม่คีวามรูความชาํนาญในดานตาง ๆ

โดยแตละคณะมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้

           2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

แตงตั้งจากคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และอยางนอย 1 คนตองมีความรู

ดานบัญชี/การเงิน มีบทบาทหนาที่ดังนี้

                 (1) จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับขอบเขตความ

                      รับผิดชอบในการดําเนินงานของ ยสท. โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะ กรรมการ ยสท. และมีการสอบทาน

                       และปรบัปรงุกฎบตัรอยางนอยปละคร้ัง

                  (2) สอบทานการจดัทําหรอืการทบทวนกฎบตัรวาดวยการตรวจสอบภายในของฝายตรวจสอบภายใน โดยใหความ

                       เหน็ชอบกอนนาํเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพือ่อนมุตัิ

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย 42



                  (3) พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณถัดไป กอนนําเสนอ

                       คณะกรรมการ ยสท. เพื่อทราบ

                  (4) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดีและ

                       กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ยสท.

                  (5) สอบทานให ยสท. มีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ

                  (6) สอบทานการดําเนินงาน ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะ รัฐมนตรี ประกาศ

                       หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.

                  (7) สอบทานให ยสท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน

                  (8) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต

                       ที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ ยสท.

                  (9) การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานประจําปของฝายตรวจสอบภายใน 

                       - ตําแหนงผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบ โดยพิจารณารวม

                         กับผูบริหารสูงสุดกอนนําเสนอคณะกรรมการการ ยสท. เพื่อพิจารณา

                       - ตําแหนงพนักงานในฝายตรวจสอบภายใน อยูภายใตการดําเนินการของผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน

                         โดยการหารือกับผูบริหารสูงสุดกอน และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและดําเนินการ

                         ตามขั้นตอน

                  (10) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบ

                        รายการใดที่เห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะ กรรมการ ยสท.

                  (11) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะ กรรมการ

                        ยสท. อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวนรายงานผล

                        การดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมทั้งสงรายงานดังกลาว

                        ใหกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณของ ยสท.

                  (12) ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปงบ

                        ประมาณละหนึ่งครั้ง รวมทั้ง รายงานผลการประเมินปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการ

                        ดําเนินงานใหคณะกรรมการการ ยสท. ทราบ

                  (13) เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

                        ในรายงานประจําปของ ยสท.

                  (14) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการการ ยสท. มอบหมาย
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           2.2 คณะกรรมการกิจการสัมพันธของการยาสูบแหงประเทศไทย 

                อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 หมวด 2 คณะ กรรมการกิจสัมพันธ 

มาตรา 23 มีดังนี้

                (1)  พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริม

                     และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ

                (2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น

                (3) พจิารณาปรบัปรุงระเบียบขอบังคบัในการทาํงานอนัจะเปนประโยชนตอนายจาง ลกูจาง และรฐัวสิาหกิจนัน้

                (4) ปรกึษาหารอืเพือ่แกปญหาตามคาํรองทกุขของลกูจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทกุขทีเ่ก่ียวกับการ

                     ลงโทษทางวินัย

                (5)  ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

                (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

           2.3 คณะกรรมการบริหาร

                (1) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนงานนโยบาย และแผนงบประมาณประจําป

                (2) พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบในเรื่องการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการบริหารตามที่คณะกรรมการ 

                     บริหารเห็นวาจําเปน หรือสมควรไดรับการพิจารณาเปนการเรงดวนเพื่อปองกัน และ/หรือเพื่อแกไขปญหา

                     ทีอ่าจเกดิข้ึน ซึง่หากไมดาํเนนิการแลวอาจจะเกดิความเสียหายแก ยสท. แลวรายงานใหคณะกรรมการ ยสท.

                     ทราบโดยเร็ว

                (3) ติดตามความคืบหนาของงานที่มีความสําคัญตามที่คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย

                (4)  ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําการใด ๆ ไดตามที่จําเปนและเห็นสมควร

                (5) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการ ยสท. มอบหมาย

          2.4 คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง

                (1) พิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบแผนที่สําคัญขององคกร เชน แผนยุทธศาสตร แผนบริหารความเสี่ยง 

                     แผนการควบคมุภายใน แผนปฏบิติัการ แผนจดัการความเสีย่งและบนัทกึขอตกลงประเมนิผลการดําเนนิงาน

                     ของการยาสบูแหงประเทศไทย กอนเริม่ปงบประมาณรวมถงึแผนการดําเนนิงานอืน่ขององคกร และทบทวน

                     แผนงานดงักลาวเปนประจําทกุปหรือเมือ่มเีหตุการณท่ีสําคญัจําเปน กอนนาํเสนอใหคณะกรรมการการยาสบู

                     แหงประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ

                 หากมีความจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือแกไขระหวางปงบประมาณเฉพาะในสวนของ

                     แผนปฏิบัติการ แผนจัดการความเสี่ยง การรายงานควบคุมภายใน และกิจกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

                     รวมถึงการใหความเห็นชอบคูมือการปฏิบัติงานใหอยูในอํานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการ

                     และใหนําเสนอคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยเพื่อทราบ

                (2) พจิารณากล่ันกรองรายงานการควบคมุภายในตามหลกัเกณฑกระทรวงการคลงั กอนนาํเสนอใหคณะกรรมการ

                     การยาสูบแหงประเทศไทยพิจารณาใหความเห็นชอบ ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ
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                (3) กํากบัและตดิตามงานในสวนของการประเมนิผลการดาํเนนิงาน/หรอือืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตรองคกร

                     การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดในการ

                     ดําเนินงานหรือการตัดสินใจท่ีผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเส่ียงในการ

                     ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในธุรกิจ ความเส่ียงในดานสารสนเทศ ความเส่ียงในการดําเนินการท่ีสําคัญ ฯลฯ ให

                     อยูในระดับที่เหมาะสมและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหการยาสูบแหงประเทศไทยใหสูงขึ้น

                (4)  พิจารณาความเพียงพอ เหมาะสม และติดตามผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาตร แผนบริหารความเสี่ยง

                     แผนการควบคมุภายใน และแผนงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของรวมถงึบนัทึกขอตกลงประเมนิผลการดําเนนิงานของ

                     การยาสูบแหงประเทศไทยใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี พรอมทั้งใหความเห็น ขอเสนอแนะ ที่

                     เปนประโยชนในการดําเนินงานของการยาสูบแหงประเทศไทย

                (5)  รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยเพ่ือทราบอยางสมํ่าเสมอตามความ

                     เหมาะสม หรืออยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

                (6)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยมอบหมาย

           2.5 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลบริหารการปองกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย

                (1) กําหนดนโยบายและวิธีการเพื่อปองกัน แกไขและปราบปรามปญหาใบยา ยาเสน และบุหรี่ผิดกฎหมาย

                (2)  กํากับ/ดูแลการปองกันและปราบปรามปญหาใบยา ยาเสน และบุหรี่ผิดกฎหมายใหเปนไปตามนโยบายและ

                     แผนปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ยสท. กําหนดและใหความเห็นชอบ

                (3) กําหนดหรอืปรบัปรงุโครงสราง อํานาจหนาทีข่องสาํนกัปองกนับุหรีผ่ดิกฎหมาย คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/

                     คณะทํางานชดุตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ รวมทัง้แตงต้ังหรอืปรบัปรุง หรอืยกเลกิคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

                     คณะทาํงานชดุตาง ๆ เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ เพ่ือใหการดําเนนิงานปองกนัและปราบปรามปญหาใบยา ยาเสน

                     และบุหรี่ผิดกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

                (4) กํากับดแูลกระบวนการผลติใบยาของผูเพาะปลูกยาสูบ และกระบวนการจัดซ้ือใบยาในประเทศใหเปนไปอยาง

                     เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

                (5) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องที่ตองเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ

                (6)  รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ ยสท. เพื่อทราบและพิจารณา

                (7)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ ยสท. หรือ คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย
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           2.6 คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย

                (1) กํากับดูแลการดําเนินการปรับปรุง แกไขระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับการยกฐานะองคกรเปน

                     นิติบุคคลในนาม ยสท. และเสนอคณะกรรมการการ ยสท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

                 (2) ศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของและ/หรือมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ยสท.

                 (3) พิจารณากลั่นกรองปญหาตามคําอุทธรณหรือขอรองเรียน หรือเรื่องที่คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย ทั้ง

                     ขอเทจ็จรงิและขอกฎหมาย หรือระเบยีบและขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ศกึษาขอกฎหมายทีเ่กีย่วของ และ/

                     หรือมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ยสท. 

                 (4) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

                 (5) พิจารณาใหความเห็นชอบทางกฎหมายในเรื่องที่ตองเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อใหความเห็นชอบหรือ

                      อนุมัติ

                 (6) รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ ยสท.

                 (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ ยสท. หรือคณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย

            2.7 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูวาการ

                 (1) พิจารณากลั่นกรองแผนบริหาร ยสท. ของผูวาการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัดการประเมินผลการ

                      ปฏบิตังิานสาํหรบัรอบการประเมนิผูวาการ และนําเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ

                 (2) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ภายใตขอ

                      ตกลงที่ทําไวกับคณะกรรมการ ยสท. และตามเงื่อนไขสัญญาจางผูบริหาร

                 (3) พจิารณาอตัราคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของผูวาการตามระดับผลการประเมนิผลการปฏบิติังานและพิจารณา

                      อัตราคาตอบแทนพิเศษประจําปของผูวาการ และนําเสนอตอคณะกรรมการ ยสท. เพ่ือพิจารณาใหความ

                      เห็นชอบ

                 (4) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร

                 (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย

           2.8 คณะกรรมการสรรหาผูวาการ

                 มอีาํนาจหนาท่ีตามนัยพระราชบัญญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518

และที่แกไขเพ่ิมเติม สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมท่ีจะเปนผูวาการ และเสนอตอ

คณะกรรมการ ยสท. เพื่อพิจารณาตอไป

           2.9 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูวาการ

                 (1) พิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นของผูดํารงตําแหนงผูวาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนว

                      ทางการจายผลตอบแทนของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามสัญญาจาง 

                 (2) จัดทํารางสัญญาจางบริหารของผูดํารงตําแหนงผูวาการ

                 (3) รายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อพิจารณา 
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5.3 การประชุมคณะกรรมการ
       คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยเห็นสมควรกําหนดใหมีการการประชุมเปนการลวงหนาในแตละป กรรมการ

แตละคนตองไดรับทราบวนัประชมุและเขารวมประชมุตามกําหนด รวมทัง้การประชมุกรณพิีเศษตามความจาํเปน และกรรมการ

ควรเขาประชุมคณะกรรมการ ยสท. อยางสม่ําเสมอ เพือ่ใหสามารถปฏบัิติหนาทีไ่ดอยางตอเนือ่งทนัการณ โดยเลขานกุาร ยสท.

เปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารตามระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่ และประสานงานในการประชุม

       1.  คณะกรรมการควรประชุมทุกเดือนตามกําหนด มีวาระการประชุมท่ีชัดเจนทั้งวาระ เพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

และในกรณีที่มีการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ควรใหคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกอนการประชุม 

       2.  ประธานคณะกรรมการ ยสท. เปนผูใหความเหน็ชอบในการจัดวาระการประชุม และมกีารกําหนดหลักเกณฑเพ่ือให

กรรมการและฝายบรหิารของ ยสท. เสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชมุ โดยทีก่รรมการทกุทานควรไดรบัเอกสารการประชุมลวง

หนาอยางนอย 7 วนักอนการประชมุ เพือ่ใหไดมเีวลาศึกษาขอมลูอยางเพียงพอกอนเขาประชมุ เวนแตเปนการเรียกประชมุเรงดวน

       3. กรรมการทุกคนถือเปนหนาท่ีตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ควรมีกรรมการเขารวมการประชุมโดยเฉลี่ย

ไมนอยกวา รอยละ 80 และกรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมอยางนอย รอยละ 80 ของจํานวนครั้งของการประชุมทั้งป

ในกรณมีีเหตุจาํเปนทีท่าํใหกรรมการคนใดไมสามารถเขารวมการประชมุในคร้ังใดได  ใหกรรมการคนนัน้แจงเหตุจําเปนดงักลาว

ตอประธานกรรมการในโอกาสแรกและกอนการประชุมคร้ังนัน้ และในขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

       4.  ประธานคณะกรรมการ ยสท. ตองมัน่ใจวาคณะกรรมการ ไดจัดสรรเวลาเพยีงพอใหแกผูนาํเสนอขอมลู และเพยีงพอ

สาํหรบัคณะกรรมการแตละคนสามารถอภิปรายและแสดงความเหน็ไดอยางเปดเผย โดยประธานคณะกรรมการเปนผูประมวล

ความเหน็และขอสรปุจากทีป่ระชมุ มกีารบนัทกึการประชมุทีจั่ดทาํเปนลายลักษณอักษรชดัเจนโดยเลขานกุารคณะกรรมการ

ทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใชอางอิง

       5.  ประธานคณะกรรมการ ยสท. ควรกํากับดูแลใหกรรมการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ยสท. หรือมีสวนได

สวนเสยีในการประชมุใด ๆ จะตองงดเวนจากการรวมอภปิรายแสดงความเหน็และงดออกเสยีง หรอืออกจากทีป่ระชมุในวาระ

การประชุมนั้น ๆ 

       6. คณะกรรมการ สามารถขอเอกสารขอมูลท่ีจําเปนประกอบเพ่ิมเติม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจวาระตาง ๆ ในการ

ประชุมแตละครั้งจากผูบริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูประสานงานดําเนินการใหมีการจัดสงโดยเร็ว

5.4 การพัฒนาคณะกรรมการ
       คณะกรรมการมนีโยบายสงเสรมิใหกรรมการพฒันาความรูอยางตอเนือ่ง โดยจดัใหมกีารฝกอบรมและใหความรูทีเ่ก่ียวของ

แกกรรมการอยางสมํา่เสมอ เพือ่เพ่ิมศกัยภาพ ปรบัปรงุการปฏบิติังานและการกาํกบัดูแล ยสท. ใหมปีระสทิธภิาพ โดยทกุครัง้

ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม  ยสท. ไดจัดเตรียมขอมูลและกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม เพื่อใหมีความรู

ความเขาใจในภารกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีหัวขอที่นําเสนอดังนี้

       1. โครงสรางคณะกรรมการ โครงสรางและการบริหารจัดการองคกร

       2. ปฏิทินและวาระการประชุมคณะกรรมการ ยสท.

       3. ขอมลูการดําเนินงานของ ยสท. นโยบายของภาครฐั วสัิยทศัน พนัธกจิ คานยิม วตัถปุระสงค เปาหมาย แผนยทุธศาสตร 

แผนปฏิบัติการ สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.

       4. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

       5. การประเมินผลกรรมการและผูบริหารระดับสูง

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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5.5 การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ

       การยาสบูแหงประเทศไทยไดกาํหนดการจายคาตอบแทนกรรมการทีเ่ปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามมตคิณะรฐัมนตรี

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 เรือ่ง อัตราและหลกัเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชมุกรรมการรฐัวสิาหกจิและ

กรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น โดยมีการกําหนดคาตอบแทนเปน 5 สวนดังนี้

       1. คาตอบแทนรายเดอืนในฐานะกรรมการ 

       2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

       3. คาเบีย้ประชมุคณะกรรมการ 

       4. คาเบีย้ประชมุคณะอนกุรรมการ 

       5. โบนสักรรมการ

       ทั้งนี้ ยสท. ไดเปดเผยรายงานการจายคาตอบแทนของกรรมการแตละรายการไวในรายงานประจําปและเผยแพรใน

เว็บไซตองคกร

5.6 การดําเนินงานเกี่ยวกับผูบริหารระดับสูง และพนักงาน
       คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนในการกาํกับดแูลรฐัวสิาหกิจใหมีการปฏบิตังิานเปนไปตาม พนัธกิจ วตัถปุระสงค 

และนโยบายของภาครฐั ตองดาํเนนิการเพือ่ใหมัน่ใจวา ยสท. มีระบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสิทธภิาพ ดูแลใหฝายบรหิารตลอด

จนพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ กํากับดูแลการจัดโครงสรางองคกรและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามา

รับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญอยางเหมาะสม  โดยแตงตั้งกรรมการเขารวมเปนคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และ

กํากับดูแลการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

       1. คณะกรรมการสรรหาผูวาการ มอํีานาจหนาทีต่ามนยัพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนกังาน

รัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมที่จะเปน

ผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการ ยสท. เพือ่พจิารณาตอไป และเมือ่คณะกรรมการฯ ปฏบิตัหินาที่

แลวเสร็จใหสิ้นสุดหนาที่ตามคําสั่งฯ

       2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหารองผูวาการ มีอํานาจหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะ

เปนรองผูวาการ และเสนอตอคณะกรรมการ ยสท. เพ่ือพิจารณาตอไป และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ปฏิบัติหนาที่แลวเสร็จ 

ใหสิ้นสุดหนาที่ตามคําสั่งฯ

       3. คณะอนุกรรมการดานการบริหารทุนมนุษย มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ พิจารณาแผนยุทธศาสตร/กลยุทธ

ดานบรหิารและพฒันาทนุมนษุย โครงสรางองคกรและอัตรากาํลัง พิจารณาแนวทางในการแกไข/ปรับปรุงระเบียบดานทรพัยากร

มนุษยใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามความ

เหมาะสม มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ ยสท. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ ยสท. หรือ

คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย

       4. คณะอนกุรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานและพิจารณาคาตอบแทนของผูวาการ มอีาํนาจหนาท่ีพิจารณากลัน่กรอง

แผนบริหาร ยสท. ของผูวาการ การกําหนดตัวช้ีวัดและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของผูวาการ และการพจิารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของผูวาการตามระดับผลการประเมนิ และอตัราคาตอบแทน

พเิศษประจาํปของผูวาการ มอีาํนาจแตงตัง้คณะทํางานเพือ่ดําเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของไดตามทีเ่ห็นสมควร มกีารรายงานผล

การดําเนินงานตอคณะกรรมการ ยสท. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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5.7 การประเมินผลคณะกรรมการ

       คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) ทั้งแบบรายคณะและ

รายบุคคลปละครัง้ในเดอืนกนัยายนของทกุป เพือ่ใชเปนกรอบการตรวจสอบการปฏบิติังานในหนาทีค่ณะกรรมการ ยสท. ซึง่

ใชรปูแบบการประเมนิและคาํถามตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการ นโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  โดยปรบัปรงุแบบสอบถามใหสอดคลองกบับริบทของ ยสท. และแนวทางการกาํกับดูแลกจิการทีดี่ มีแนวทาง

ดําเนินการดังนี้

       1.  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 คร้ัง และใหนําผลการ

ปฏิบัติงานและสภาพปญหามาใชในการกําหนดแนวทางในการแกไขปรับปรุงตอไป

       2. คณะกรรมการอาจพจิารณาจดัใหมท่ีีปรกึษาภายนอกมาชวยในการทบทวน กาํหนดแนวทางและเสนอประเดน็ในการ

ประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการอยางนอยทกุ ๆ 3 ป เพือ่ใหเกดิความเปนกลางในการพจิารณาเกณฑการประเมนิผล

และทาํใหหลกัเกณฑมคีวามเปนปจจบุนัทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานของคณะกรรมการมากทีส่ดุ และเปดเผยการดําเนนิการ

ดังกลาวใหสาธารณชนไดรับทราบ

       3.  คณะกรรมการควรนาํผลการประเมนิคณะกรรมการไปใชในการประกอบการพจิารณาความเหมาะสมขององคประกอบ

คณะกรรมการและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการในวาระถัดไป

       4.  ประเด็นการประเมินคณะกรรมการ ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้

           4.1 การประเมินตนเองแบบรายบุคคล (Self Evaluation) จํานวน 6 หัวขอ

                1)  ความโดดเดนในความรูความสามารถ

                2)  ความเปนอิสระ

                3)  ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ

                4)  ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ

                5)  การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ

                6)  การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกภารกิจในระยะยาว

           4.2 การประเมินตนเองแบบรายคณะ (Board Evaluation) จํานวน 6 หัวขอ

                1)  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

                2)  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

                3)  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

                4)  การสื่อสารของคณะกรรมการ

                5)  ความสัมพันธของคณะกรรมการกับฝายบริหาร

                6)  การประชุมคณะกรรมการ

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

     การยาสูบแหงประเทศไทยมุงมัน่ในการดําเนินภารกิจขององคกรใหบรรลุเปาหมายของวตัถุประสงคเชงิยุทธศาสตร

ตอบสนองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียและปจจัยที่มีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ จึงไดนําระบบบริหาร

ความเสีย่ง ตามกรอบ COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission) มาใชบริหารจัดการองคกรเพื่อตอบสนองและลดความเสียหายในการดําเนินงานเปนการเตรียม

ความพรอมในการปองกนัและปรบัตวัรบักบัความเสีย่งในดานตาง ๆ รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสในการดําเนนิธรุกิจ

จากความเสี่ยง เหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดทั่วทั้งองคกร

     การยาสูบแหงประเทศไทยมกีารจดัทําแผนบริหารความเส่ียงและทบทวนเปนประจําทุกป โดยนาํวตัถปุระสงค

เชงิยทุธศาสตร กลยทุธ เปาประสงคของแผนยทุธศาสตร ตัวชีว้ดัองคกร การเปล่ียนแปลง เหตุการณ (Incident) 

ผลการดาํเนนิงานในปทีผ่านมา ใชเปนปจจยันาํเขาในการประเมนิและวเิคราะหความเสีย่ง เพ่ือใหระบบการบรหิาร

ความเสีย่ง มีการบรหิารปจจยัเสีย่งและควบคมุกจิกรรม รวมทัง้กระบวนการดาํเนนิงานตาง ๆ เพือ่ลดมูลเหตขุอง

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ผดิพลาด หรอืเหตกุารณทีไ่มพงึประสงคใหอยูในระดบัทีอ่งคกรยอมรบัได ตลอดจน

เพือ่ปองกนัและบรรเทาความรนุแรงทีอ่าจเกิดขึน้กบัองคกรในอนาคต และจัดใหมแีผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation

Plan) เพื่อรองรับเหตุการณและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

คาํนงึถึงการบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายขององคกรเปนสาํคญั รวมทัง้ การนาํแผนบรหิารความเสีย่งไปใชเปน

เครื่องมือในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรอีกดวย

การควบคุมภายใน (Internal Control)
       การยาสูบแหงประเทศไทยไดจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวโยงกันตาม

แนวทาง COSO ERM การควบคมุภายในเปนกระบวนการซึง่ไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการและผูบรหิาร

ของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุวัตถุประสงค

ดานกลยุทธ (Strategic Objective) กิจกรรมการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operation 

Objective) ไมพบขอบกพรองที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

และมิใชทางการเงิน (Reporting Objective) หนวยงานมีสวนรวมในการประเมินการควบคุมตนเองและมีการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่เกี่ยวของ (Compliance Objective) มีองคประกอบสําคัญดังนี้

       1.  สภาพแวดลอมการควบคมุและการกาํหนดหนาท่ีผูรบัผดิชอบ (Internal Environment) ยสท. กาํหนด

สภาพแวดลอมภายในใหสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของคณะ

กรรมการฯ ในการกํากับดูแลและการมีสวนรวมในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวม

กับผูตรวจสอบภายนอก ดังนี้ 

              •  คณะอนุทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับกลุมภารกิจ

              •  คณะทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

              •  คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง

              •  คณะกรรมการตรวจสอบ

              •  ผูตรวจสอบภายใน
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       2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  ยสท. ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวน

เปนประจําทุกป

       3.  กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities)  ยสท. มกีารดําเนนิการจดัวางระบบการควบคมุภายในของ

ตนเองตามเปาหมาย โดยวเิคราะหกระบวนทาํงานตามมาตรฐานการควบคมุภายในผานกระบวนการ Workflow

การปฏบิตังิานและแบบประเมนิการควบคมุตนเอง (CSA) และวเิคราะหกระบวนการทีเ่ช่ือมโยง กบัตวัช้ีวดัทีสํ่าคญั

ขององคกร / เกณฑการประเมินผลองคกร/ขอสงัเกตตาง ๆ โดยมุงเนนการทบทวนปรบัปรงุกระบวนการเพือ่ให

ไดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดไว

       4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

ขอมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วของกบัองคกรไดรบัการบนัทกึและสือ่สารอยางเหมาะสมและทนัการณ โดยเฉพาะขอมลู

สนับสนุนที่มีความสําคัญเกี่ยวกับการบงชี้ ประเมินผลและการตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

       5.  การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) ผูบรหิารและหนวยงานภายในองคกร ไดจดัใหมกีารติดตามและ

ประเมนิผลการควบคมุภายในเพ่ือประเมินประสทิธิผลของการควบคมุภายในท่ีวางไวอยางตอเน่ืองและสมํา่เสมอ

การติดตามประเมินผล แบงได 2 ประเภทหลัก คือ

            •  การประเมินผลตอเนือ่ง (Ongoing Monitoring) หรอืการประเมนิการควบคมุดวยตนเอง (Control

               Self Assessment : CSA) เปนรายไตรมาสทัง้ในระดบัสวนงานยอย ระดบักลุมภารกจิและระดับองคกร

            •  การประเมนิผลแบบรายครัง้ (Separate Evaluations) หรือประเมนิผลการควบคมุอยางเปนอสิระ

               (Independent Assessment : IA) ซึ่งประเมินโดยผูไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน

               เชน การประเมินผล โดยผูตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบภายนอก

แนวทางการตรวจสอบภายใน

       การตรวจสอบภายในเปนองคประกอบทีสํ่าคญัประการหนึง่ในระบบบริหารเพ่ือสรางความเช่ือมัน่ ยสท. ไดใหความสาํคัญ

ตองานการตรวจสอบภายใน กาํหนดใหฝายตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานระดบัฝาย มีสายบงัคบับญัชาขึน้ตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูวาการ ปฏบัิตงิานภายใตระเบยีบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายใน

ของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.2555 และคูมอืการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกจิ ฉบับปรับปรงุ ป 2555 ของสาํนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทําหนาที่ใหความเชื่อมั่น (Assurance) และใหคําแนะนําปรึกษา (Consulting) 

เพือ่ใหกระบวนการปฏิบตังิานขององคกรบรรลวุตัถปุระสงคท่ีกาํหนด โดยจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจ

สอบระยะยาว 5 ป เปนไปตามวตัถปุระสงคเชงิยุทธศาสตรขององคกร และความเส่ียงสําคญัทีส่งผลกระทบตอการดาํเนนิงาน

โดยครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานของ ยสท.

       การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในสามารถปฏบัิตงิานโดยอสิระ ไมมขีอจํากดัในการแสดงความคิดเห็น

รวมทั้งการใหคําปรึกษาไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารทุกระดับ และไดรับความรวมมือจากหนวย

รับตรวจเปนอยางดีรวมทั้งไมมีขอจํากัดดานการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ  

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายใน

       การยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหภาครัฐซึ่งเปนเจาของกิจการ และ

ผูมสีวนไดสวนเสยีทุกกลุม ไดรบัทราบผลการดาํเนนิงานของ ยสท. อยางโปรงใส จงึไดกาํหนดใหมีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินและการควบคุมภายใน โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้

       1. รายงานทางการเงิน

           1.1 การยาสบูแหงประเทศไทยตองจดัใหมรีายงานทางการเงินทีถ่กูตอง เชือ่ถอืได ทนัเวลา ตามมาตรฐาน

                การรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี และระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของ

                รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 โดย

                1.1.1 จัดทํางบการเงินรายไตรมาสและประจําป และสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายใน

                        45 วัน นับจากวันสิ้นงวด

                1.1.2 รายงานผลการวเิคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน เพ่ือนําเสนอผูบริหารระดบัสงู

                        คณะกรรมการ และกระทรวงการคลัง

           1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สอบทานให ยสท. มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ

                นาเชื่อถือ

           1.3 คณะกรรมการ ยสท. พจิารณารายงานทางการเงิน เชน การเบกิจายงบลงทนุ รายงานสภาพคลอง

                ทางการเงิน ฐานะทางการเงิน เปนประจําทุกเดือน

       2. การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปนอิสระ

           2.1 คณะกรรมการการยาสบูแหงประเทศไทย แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของ ยสท. ท่ีเปนกรรมการ

                อิสระ จาํนวน 3 คน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระการดาํรงตาํแหนงคณะกรรมการ 

                ยสท. 

           2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอคณะกรรมการ ยสท. 

                เปนประจาํเดอืนละคร้ัง และรายงานผลการดาํเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ

                ตรวจสอบอยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง สําหรับรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ไดจัดทํา

                เปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป และจัดสงใหกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 

           2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติ

                การตรวจสอบประจาํป โดยมกีารรายงานผลการตรวจสอบใหผูบรหิารหนวยรบัตรวจและผูวาการฯ 

                ทราบประเด็นที่ตรวจพบและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

           2.4 มกีารตรวจสอบโดยหนวยงานภายนอก คอื สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ เปนรายไตรมาส/รายป 
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 5 : จริยธรรมและจรรยาบรรณ

        จริยธรรมและจรรยาบรรณ

        การยาสบูแหงประเทศไทยเปนรฐัวสิาหกจิท่ีมุงเนนการปฏบัิตติามหลกัการและนโยบายดานการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดใีห

ความสาํคญักบัความโปรงใส คณุธรรมและจริยธรรม โดยมรีะเบยีบฯ ยสท. วาดวยประมวลจรยิธรรม ผูบรหิารและพนกังาน ยสท.

พ.ศ. 2561 เพ่ือใหการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายใน ยสท. เปนไปอยางสอดคลองกับมาตรฐานจริยธรรม และสงเสริมให

ผูบรหิารและพนกังานดาํรงตนอยูในกรอบคณุธรรมและความถกูตอง มกีารดําเนนิงานทีโ่ปรงใส เชือ่ถอืได และเปนสวนหนึง่ใน

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความยั่งยืน

        การยาสบูแหงประเทศไทยไดกาํหนดระเบียบฯ วาดวยประมวลจรยิธรรม ผูบรหิารและพนกังาน ยสท. พ.ศ. 2561 และ

คูมือจรยิธรรม และจรรยาบรรณของผูบริหารและพนกังาน เพือ่เปนแนวทางปฏบิตัติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบรหิาร

และพนักงาน เพื่อใหเปนกรอบในการปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร และเสริมสรางกระบวนการการกํากับ

ดูแลองคกรที่ดี (Good Corporate Governance) ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยาง

จริงจังเพื่อประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจยาสูบตลอดไป

นิยาม - - - - - -

        จรยิธรรม คือ มาตรฐานความประพฤตทิีเ่หมาะสมตอตําแหนงหนาทีซ่ึ่งมุงมัน่ในเร่ืองความยติุธรรม ความถกูตอง ความ

ซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจ

        จรรยาบรรณ คอื หลกัประพฤตปิฏบิติัอนัเหมาะสมทีแ่สดงถึงคณุธรรมและจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตัใินการประกอบวชิาชีพ

ท่ีบคุคลในแตละวิชาชพีไดประมวลขึน้เพือ่ใหสมาชกิในสาขาวชิาชพีนัน้ ๆ ยดึถอืปฏบิติัโดยมุงเนนถงึจริยธรรม ปลูกฝงและเสริม

สรางใหสมาชิกมีจิตสํานึกบังเกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติในทาง ที่ถูกที่ควรและมุงหวังใหสมาชิกไดยึดถือ เพื่อรักษา

ชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสมาชิกและสาขาวิชาชีพของตน

        จริยธรรมและจรรยาบรรณ ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารและพนักงาน ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบใน

การพฒันาองคกรไดมแีนวทางปฏบิตัตินอยางถกูตองเหมาะสม ท้ังความประพฤตใินชวีติสวนตวัและการประกอบอาชีพการงาน

อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดรับความเลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชน

โดยทั่วไป ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีโดยอาศัยวิชาชีพซ่ึงมีการกําหนดประมวลจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของ

วชิาชพีนัน้ไวเปนการเฉพาะ ตองถอืปฏบัิตติามประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแหงวชิาชพีนัน้ดวย เชน จรรยาบรรณของ

แพทย พยาบาล เภสชักร วศิวกร หรอือืน่ ๆ โดยนาํมาใชบงัคบัเพ่ิมเติม สําหรับผูบริหารและพนกังานท่ีประกอบอาชพีดงักลาว

แลวแตกรณี โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยประมวลจริยธรรม ผูบริหารและพนักงาน ยสท. พ.ศ. 2561 ซึ่งมีขอสรุป

หลักการเปนไปตามระเบียบฯ โดยยอไวดังนี้
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1. คานิยมหลักดานจริยธรรมขององคกร

        ผูบริหารและพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมตาม พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. 2562 (มาตรา 5) มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลกัเกณฑการประพฤตปิฏบิตัอิยางมคุีณธรรมของเจาหนาทีข่องรฐั ซึง่ตอง

ประกอบดวย

        1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

        2. ซึ่งสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่

        3. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม

        4. คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ

        5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

        6. ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

        7. ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของราชการ

2. มาตรฐานจริยธรรมขององคกร

        1. ผูบริหารและพนักงาน ตองประพฤติปฏิบัติและวางตนอยูในกรอบประมวลจริยธรรมอยางเครงครัด ตลอดจนเปน

แบบอยางที่ดี ควรแกการยกยอง ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนทั่วไป

        2. ผูบริหารและพนักงาน ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละทุมเทสติปญญา ความรู

ความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

        3. ผูบริหารและพนักงาน ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีและการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับจะกระทํา

ไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่ และไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจหนาที่ หรือเปนไปตามกฎหมาย

        4. ผูบริหารและพนักงาน ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่ไมควรไดสําหรับตนเอง หรือผูอื่นไมวา

จะเปนทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นเพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิด

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน

        5. ผูบริหารและพนักงาน ตองหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ ยสท.

หรอืในกจิการทีม่ลีกัษณะเปนการแขงขันกบั ยสท. ไมวาทางตรงหรอืทางออม อนัเปนการเบยีดบงัเวลา หรอืเบยีดบงัการทุมเท

เอาใจใสในหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอ ยสท. หรืออาจสรางความเสียหายใหกับ ยสท.

        6. ผูบริหารและพนักงาน ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงินหรือผลประโยชน หรือความสัมพันธใด ๆ กับ

ผูอ่ืน รวมทั้งลูกคา ซึ่งจะสงผลให ยสท. ตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือผลประโยชน

หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

        7. ผูบริหารและพนักงาน ครอบครัว หรือบุคคลใกลชิด ตองไมเปนผูถือหุนหรือไดรับผลประโยชนจากนิติบุคคลหรือ

ผูอื่นที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ ยสท. รวมทั้งไมเปนผูจัดหาสินคาหรือบริการใหกับ ยสท. ในฐานะผูคา ผูขาย หรือผูใหเชา

ทรพัยสนิ ทัง้โดยทางตรงและทางออม ตลอดจนไมเปนผูชีนํ้าหรอืมีอิทธพิลหรอืเอือ้ประโยชนใหผูอืน่ตอการดําเนนิธรุกจิดงักลาว

        8. ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับการ

ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
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3. กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

        ผูวาการ ทําหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

        1. กรณกีารรองเรยีนหรอืปรากฏเหตวุา มผีูบรหิารหรอืพนักงานประพฤติปฏบิติัฝาฝนประมวลจรยิธรรม ใหรองผูวาการ

ผูมีหนาที่รับผิดชอบงานของฝายหรือหนวยงานท่ีผูบริหารหรือพนักงาน ผูนั้นสังกัดอยูในขณะนั้น เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

        2. กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา รองผูวาการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูวาการเปนผูรับผิด

ชอบดําเนินการ 

        3. กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ผูวาการ ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการ เปนผู

รับผิดชอบดําเนินการ

        ในการดําเนินการ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมจํานวนไมนอยกวา 

3 คน แตไมเกนิ 5 คน เปนผูดาํเนนิการสอบสวนทางจรยิธรรม ถาหากไดดําเนนิการสอบสวนแลวไมปรากฏขอเทจ็จรงิวามกีาร

ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสั่งยุติเรื่องของผูรับผิดชอบดําเนินการใหถืนเปนที่สุด เวนแตจะ

ปรากฏขอเท็จจรงิในภายหลงัทีท่าํใหผลการสัง่การเปล่ียนแปลงไป แตหากปรากฏขอเท็จจริงวามกีารฝาฝนประมวลจรยิธรรม

ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสั่งลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรม

4. มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

        คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย มีหนาที่กํากับดูแลใหการยาสูบแหงประเทศไทยปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน

ตามกรอบวิสัยทัศน เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางสมดุล ถูกตอง และ

เปนธรรม ดงัน้ัน คณะกรรมการ จงึมีบทบาทหนาทีแ่ละความสําคญัอยางยิง่ในการนาํพา ยสท. ใหประสบความสําเร็จในทกุดาน

ทัง้น้ี เพือ่ใหการดาํเนินงานของคณะกรรมการ เปนไปตามหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) จงึไดกําหนดใหมีมาตรฐาน

จรยิธรรมของ ยสท. เพือ่ใหคณะกรรมการ ไดทราบและเขาใจมาตรฐานในการประพฤตปิฏิบตัติน และยดึถอืปฏบิติัจนเปนหลัก

ประจําใจในการทํางานและเปนแบบอยางใหแกพนักงานและผูปฏิบัติงานของ ยสท. ดังนี้

        1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

        2. บรหิารงานดวยความซือ่สตัยสจุรติ โดยไมฝกใฝการเมอืง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครดั รวมทัง้มคีวามเปนอสิระ

ทั้งในการตัดสินใจและการกระทํา

        3. บริหารงานเพื่อประโยชนของ ยสท. และพนักงาน ทั้งในปจจุบัน และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณของ ยสท.

        4. บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง

        5. ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีเกี่ยวของกับ ยสท. หรือในกิจการที่มีลักษณะแขงขันกับ ยสท. ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม

        6. หลกีเลีย่งความขดัแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ ยสท. เพือ่ใหการบรหิารงานเปนไปอยางโปรงใส

และมีประสิทธิภาพ โดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผิด
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        7. ไมแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน ไมวาทางตรงหรือทางออม

        8. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ยสท.

        9. ไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะเปนการเขาไปบริหารจัดการใด ๆ ใน ยสท. ที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของ ยสท. 

หรือเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น

       10. อุทิศเวลา และทุมเทความสนใจที่เปนประโยชนและจําเปนใหกับ ยสท. อยางเต็มที่

       11. มุงม่ันทีจ่ะปองกนัและขจดัการกระทาํทีส่อไปในทางทจุริต โดยถอืเปนเรือ่งทีต่องดาํเนนิการอยาง รวดเรว็ เพือ่สราง

คานิยม และภาพลักษณที่ดีของ ยสท.     

5. มาตรฐานจริยธรรมของผูบริหาร

        1. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และระเบียบขอบังคับของ ยสท. 

        2. ตองบรหิารงานอยางเตม็ความสามารถเพือ่ผลประโยชนสงูสดุของ ยสท. และพนกังานทัง้ในปจจบุนัและอนาคตตลอด

จนรักษาภาพลักษณของ ยสท.

        3. ตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัดโดยไมฝกใฝการเมือง และไม

สรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนเองในภายหลัง

        4. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ ยสท. เพื่อใหการบริหารงาน

เปนไปอยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง

             4.1 ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรง หรือทางออม

             4.2 ไมใชความลับของการยาสูบแหงประเทศไทยในทางที่ผิด

             4.3 ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาตางๆ ของ ยสท. 

        5. พงึดแูลเอาใจใสพนักงานทัง้ในดานการปฏบิติังาน ขวญักาํลังใจ สวสัดกิาร และยอมรับฟงความคิดเหน็ของพนักงาน

ตลอดจนปกครองพนักงานดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม

        6. ตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ ยสท. หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับ

ยสท. ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

        7. ตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร หรือจัดการใดๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของ

ยสท. หรือเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น

        8. ตองมุงมัน่ท่ีจะปองกนั และขจดัการกระทําทจุรติทกุประเภทโดยตองรบีดําเนนิการอยางรวดเรว็ จรงิจงั และเดด็ขาด

ใหเห็นผลที่ปรากฏชัดเจน เพื่อสรางคานิยม และภาพลักษณที่ดีของ ยสท.

        9. ตองมีความอสิระทัง้ในดานการตดัสินใจ และการกระทาํการ รวมถงึการสรางความพอใจในความถกูตองของการตดั

สนิใจ โดยคณะกรรมการการ ควรใหอาํนาจผูบริหารในการดําเนนิงานของ ยสท. อยางเต็มท่ี ไมเขาไปชีน้าํการดําเนนิงานอยาง

ไมมีเหตุผลอันควร
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6. มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน

        1. ยึดมั่นในเกียรติภูมิของการยาสูบแหงประเทศไทย

        2. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และมานะอดทน

        3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน

        4. ประพฤติปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบขอบังคับของ ยสท. อยางเครงครัด

        5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความคิดสรางสรรค และแสวงหาความรู เพื่อเปนการพัฒนาทั้งตนเอง และองคกรไปสู

            ความเปนเลิศ

        6. ใชและรักษาทรัพยสินของ ยสท. อยางประหยัดและคุมคา

        7. รักษาความลับของ ยสท. ลูกคา และคูคาอยางเครงครัด

7. นโยบายปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญ (No Gift Policy)

        การยาสูบแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีบริหารธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม

สิง่แวดลอมและผูมสีวนไดสวนเสยีทุกภาคสวน มุงมัน่ทีจ่ะดําเนนิการดวยความสจุรติ โปรงใส และตอตานการทุจรติคอรรปัชนั

ทุกรูปแบบ จึงไดจัดทํานโยบายปองกันการรับสินบน การใหและรับของขวัญฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

        1. บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ

            1.1 ผูบริหารมหีนาท่ีควบคมุ สนับสนุน และขับเคลือ่นการปฏิบตัติามนโยบายนีอ้ยางจรงิจงัและตอเน่ือง เพือ่ปองกนั

ไมใหเกิดการรับหรือใหสินบน และคอรรัปชันที่อาจเกิดจากกระบวนการทางธุรกิจ หรือกระบวนการอื่นๆขององคกร รวมถึง

ใหความชวยเหลอืและสนบัสนนุการดาํเนนิการตอตานการรบั หรอืใหสนิบนและคอรรปัชนัไปยงั คูคา ตัวแทน ตัวกลาง ทีป่รกึษา

หรือผูที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆขององคกร หรือกระทําการในนามขององคกร

            1.2 ผูบรหิารทุกคนมหีนาทีรั่บผดิชอบทาํใหมัน่ใจวาผูใตบงัคบับัญชาของตนไดตระหนกัถึงและมคีวามเขาใจนโยบาย

ฉบับนี้ โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ และจะตองปฏิบัติเปนแบบอยางแกพนักงานในการตอตานการรับ 

หรือใหสินบน และคอรรัปชัน

            1.3 ผูบรหิารและพนกังาน จะตองศกึษาและปฏบัิตหินาท่ีใหสอดคลองกบันโยบายนี ้กรณมีขีอสงสัยหรือพบเหน็การ

ฝาฝนนโยบายนี้ จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว

            1.4 คูคา ตัวแทน ตวักลาง ท่ีปรกึษา หรอืผูทีม่คีวามเกีย่งโยงทางธรุกจิอืน่ ๆ ขององคกร หรอืกระทาํการในนามของ

องคกร องคกรจะปฏบัิตกิบับุคคลเหลานีใ้หสอดคลองกับนโยบาย  ฉบบันีต้ัง้แตเริม่ตนความสมัพนัธและในภายหลงัตามความ

เหมาะสม รวมทัง้บคุคลเหลานีจ้ะตองใหความรวมมอืในการตรวจสอบสถานะ หรอืใหคาํมัน่ในการตอตานการรบั หรอืใหสนิบน

 และคอรรัปชัน
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2. แนวทางปฏิบัติ

            2.1 ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตามนโยบาย โดยไมเขาไปมีสวนรวม หรือเกี่ยวของกับเรื่องการรับ หรือให

สินบนและการคอรรัปชัน ทั้งทางตรงและทางออม

            2.2 ผูบรหิาร และพนักงาน จะตองไมเรยีกรอง จดัหา หรอืรบัสนิบนเพือ่ประโยชนสวนตน หรือประโยชนขององคกร

หรอืประโยชนของผูทีม่คีวามเกีย่วของกบัองคกร หรอืประโยชนของ ผูทีม่คีวามเกีย่วของกบัตน ทัง้ในลกัษณะของญาต ิเพือ่น

หรือผูเกี่ยวของในลักษณะอื่น ๆ

             2.3 หามมใิหผูบรหิาร และพนกังาน รบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดจากบคุคล นอกเหนอืจากทรพัยสนิ หรอืประโยชน

อันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

             2.4 ขอยกเวน กรณีที่ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับทรัพยสินได

                   2.4.1 ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดเมื่อมี กฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ

                           ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

                   2.4.2 ผูบริหาร และพนกังาน สามารถรบัทรัพยสินหรอืประโยชนอืน่ใดได ตามประกาศคณะ กรรมการปองกนั

                           และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอืน่ใดโดยธรรมจรรยา

                           ของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. 2543

                            •  รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

                            •  รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น ซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

                              บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท

                            •  รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป

              2.5 การรบัทรพัยสนิหรือประโยชนอืน่ใด โดยไมเขาขอยกเวนตามขอ 2.4.2 ซ่ึงผูบรหิารและพนกังาน ไดรับมาแลว

โดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูบริหาร และพนักงาน

ผูนั้น ตองแจงรายละเอียด ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอผูบังคับบัญชาที่สังกัดโดยทันทีที่สามารถ

กระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหผูบริหาร และพนักงานผูนั้นรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม

              ในกรณทีีผู่บงัคบับญัชาทีผู่บรหิาร และพนักงานผูน้ันสังกดั มคํีาส่ังวาไมสมควรรับทรัพยสินดังกลาว กใ็หคนืทรพัยสนิ

หรอืประโยชนนัน้แกผูใหโดยทนัท ีในกรณทีีไ่มสามารถคนืใหได ใหผูบริหาร และพนกังานผูนัน้ สงมอบทรัพยสินหรือประโยชน

ดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่ผูบริหาร และพนักงานผูนั้นสังกัดโดยเร็ว

              เมือ่ไดดาํเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถอืวาผูบรหิาร และพนกังานผูนัน้ไมเคยไดรบัทรพัยสนิ หรอืประโยชน

ดังกลาวเลย

              ในกรณทีีผู่บรหิารทีไ่ดรบัทรพัยสนิไวตามวรรคหนึง่เปนผูดาํรงตาํแหนงรองผูวาการ ใหแจงรายละเอยีดขอเทจ็จรงิ

เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูวาการ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

              ในกรณทีีผู่บรหิารทีไ่ดรบัทรพัยสนิไวตามวรรคหนึง่เปนผูดํารงตําแหนงผูวาการ ใหแจงรายละเอยีดขอเทจ็จรงิเกีย่ว

กับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ คณะกรรมการ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง

59



คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 5 : จริยธรรมและจรรยาบรรณ

            2.6 ผูบรหิารและพนกังาน จะใหของขวัญแกผูบงัคบับัญชาหรอืบคุคลในครอบครัวของผูบงัคบับญัชา นอกเหนือจาก

กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได

                 การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยม ผูบริหาร และพนักงาน จะใหของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินจํานวนที่

คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติกาํหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใดโดยธรรมจรรยา

ของเจาหนาทีร่ฐั ตากฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติมไิด (รายละเอยีดตามขอ 2.4.2)

            2.7 ผูบรหิารและพนักงาน จะตองปฏิบัตติามนโยบายนี ้รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ขอบงัคับทีเ่กีย่วของ หากผูบรหิารและ

พนักงานพบเหน็การกระทําใด ๆ ท่ีขัดตอแนวทางการปฏบัิติของนโยบายฉบบันี ้รวมทัง้กฎหมาย กฎ ขอบงัคบัทีเ่กีย่วของหรอื

พบเห็นการกระทําที่สอไปในทางทุจริตสามารถแจงเหตุดังกลาวไดที่ ศูนยบริการขอมูลขาวสารและขอรองเรียน โทรศัพท 

02 229 1000 หรือเว็บไซตของการยาสูบแหงประเทศไทย “เรื่องรองเรียน, เรื่องรองเรียน (ปกปดตัวตน)”

            2.8 ยสท. จะดําเนินการลงโทษทางวินัยกับผูบริหาร และพนักงานท่ีฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผูบังคับ

บัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยตอการกระทําความผิดหรือรับทราบการกระทําความผิด แตไมดําเนินการจัดการใหถูกตอง การไมได

รับรูถึงนโยบายฉบับนี้ หรือกฎหมาย กฎ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสามารถใชเปนขออางในการไมปฏิบัติตามได

8. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง (Transparent Procurement Policy)

        การยาสูบแหงประเทศไทยมคีวามมุงมัน่ในการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล ดานการกาํกบัดแูลทีด่ไีดดาํเนินการตาม

นโยบายปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองตาม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

จึงไดกําหนดหลักเกณฑมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง เปนมาตรการภายใน เพื่อปองกันและตรวจสอบ

เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนอราคาลดโอกาสเกิดการทุจริตและความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผล

ประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) แสดงถึงการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปดเผยขอมูล และเปดโอกาสใหมีการ

แขงขนักนัอยางเปนธรรม สรางความเชือ่มัน่ใหกบัผูมสีวนไดสวนเสยี ยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานดาน

การจัดซื้อจัดจางใหดียิ่งขึ้น

        การยาสูบแหงประเทศไทยไดกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้

        1. ใหเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของกบัการจัดซือ้จดัจาง ปฏบิติัตามพระราชบญัญติัการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐั

พ.ศ.2560 รวมทัง้กฎ ระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ และวางตัวเปนกลางกบัผูขาย ผูรับจาง ผูเสนอราคา/เสนองาน หรือผูชนะการ

เสนอราคาและปฏิบัติตามมาตรการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผล ประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of 

Interest) ของ ยสท. อยางเครงครัด

        2. ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง เขาไปมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นเสนอราคา/เสนองาน หรือคูสัญญา ตอง

ไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดทั้งทางตรงและทางออม ไมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นกอน ขณะ หรือ

หลังการปฏิบัติหนาที่

        3. ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผูเสนอราคา ใหคํามั่นสัญญาในการปฏิบัติตามสัญญาคุณธรรม ซึ่ง

เปนกลไกสําคัญในการรวมปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางในการดําเนินงานแตละขั้นตอนตาง ๆ ปลอดจาก

การทุจริต หรือการกระทําโดยมิชอบทั้งปวง
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        4. ในการดาํเนนิการจดัซ้ือจดัจางแตละคร้ัง ท่ีมวีงเงนิเกิน 1 แสนบาทขึน้ไป (รวมภาษมีลูคาเพิม่) ใหประธานคณะกรรมการ
ตางๆ ทีไ่ดรับการแตงตัง้ใหมหีนาทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการจัดซือ้จัดจาง เชน ประธานคณะกรรมการตาง ๆ อืน่ใด หรอืหากกรณี
ไมมปีระธานฯ ใหเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหมหีนาทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจัดซือ้จดัจาง โดยจะตองยนืยนัวาตนไมมีความ
สัมพันธเกี่ยวของกับผูเสนอราคา/เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจาง ตามรายการ/โครงการ/กิจกรรมนั้น โดยบันทึกขอมูลและลง
ลายมือชื่อในแบบฟอรม “แบบ รร.1 (สําหรับประธานคณะกรรมการฯ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง)” และ
“แบบ รร.2 (สําหรับผูเสนอราคา)” ที่อางอิงตามมาตรการฯ ฉบับนี้ 
        ทั้งนี้ ใหดําเนินการเผยแพรขอมูล แบบ รร.1 แบบ รร.2 และแบบ รร.3 ลงในเว็บไซตของการยาสูบแหงประเทศไทย

9. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ (Discretionary Policy)

        การยาสบูแหงประเทศไทยใหความสาํคญัเกีย่วกบัการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี สงเสรมิพนกังานใหมธีรรมาภบิาลสอดคลอง

กบันโยบายการปองกนัและตอตานการทจุรติคอรรปัชนั โดยยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ความโปรงใสในการดําเนนิงาน และมี

การตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและลดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนการปองกันและเปนแนว

ทางในการตรวจสอบการใชดุลพินิจ จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ดังนี้

        1. ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

กาํกบัดแูล และตดิตามการปฏิบัตงิาน ตลอดจนการใชดลุพนิจิของผูใตบงัคบับญัชาใหเปนไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ 

ขอบังคับ คําสัง่ หลกัเกณฑอืน่ใดทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตังิาน เชน คูมอืหรอืหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏบัิตงิาน สามารถ

ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

        2. ใหผูปฏบิตังิานปรบัปรงุกระบวนการทํางานใหมปีระสทิธิภาพ และจดัใหมคูีมือหรือหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏบัิตงิาน

ท่ีแสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสูการลดการ

ใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน  

            หากพบวายังไมมคีูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏิบตังิาน หรอืคูมือหรอืหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัตงิานน้ัน ๆ

ไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจกอใหเกิดการใชดุลพินิจที่อาจนํามาซึ่งความไมโปรงใส ใหผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงาน

ของสวนงานที่รับผิดชอบหลัก เสนอเพื่อทบทวนคูมือหรือหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อลดการใชดุลพินิจ 

ความโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได

        3. ใหทกุสวนงานดาํเนนิการสาํรวจ วเิคราะห ตรวจสอบ จดัการความเสีย่ง รวมถงึการควบคุมขอบกพรองในการปฏบิติั

งานและใหนาํเทคโนโลยมีาใชในการจดัเกบ็และประมวลผลขอมลูอยางเปนระบบ เพือ่สะดวกในการสบืคนและใชประกอบการตดั

สินใจในการดําเนินงาน 

        4. ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไมเปนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ

คาํสัง่ หลกัเกณฑอืน่ใดทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบัตงิาน หรอืไมเปนไปตามคูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏบิตังิานตอผูบงัคบั

บญัชาตามลาํดบั เพือ่ใหสวนงานทีเ่กีย่วของดาํเนนิการหาขอเท็จจริง วเิคราะห ตรวจสอบ และเสนอแนวทางปองกันและแกไข

ปญหาตอผูบังคับบัญชา

        5. มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับการ

ปฏบิตังิาน นาํมาปรบัปรงุคูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏบัิติงาน รวมท้ังใหมกีารพัฒนาระบบการตรวจสอบ เพือ่ควบคมุ

และตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคกร ใหเปนระบบ โปรงใส มีประสิทธิภาพ และปองกันการใชดุลพินิจท่ีอาจกอใหเกิด

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

        ทัง้นี ้หากพบวามกีารปฏบิตังิานเกีย่วกบัการใชดลุพนิจิอนักอใหเกดิการทจุรติ ความไมโปรงใส และไมเปนธรรม สามารถ

รองเรยีนหรอืแจงเบาะแสผานทางระบบการรบัขอรองเรียนของ ยสท. ซ่ึงสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดทัง้แบบเปดเผย

และไมเปดเผยตัวตน 
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10. มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส (Whistleblower Policy)

        การยาสบูแหงประเทศไทยใหความสาํคญัเกีย่วกบัการกาํกับดูแลทีดี่ ยดึมัน่ตามหลกัธรรมาภบิาล บริหารงานดานความ

โปรงใสและตรวจสอบได โดยมรีะบบการรบัขอรองเรยีน แจงเบาะแส รวมท้ังเสนอขอคดิเหน็ขอเสนอแนะ และการเสนอขอมลู

ขาวสารจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดทั้งแบบเปดเผยและไมเปดเผยตัวตน ทั้งนี้ไดกําหนด

กลไกสําหรับคุมครองผูรองเรียนหรือ ผูแจงเบาะแสที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองตามระเบียบขอกําหนด และการ

กระทําการทุจริต เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการรายงานหรือการใหขอมูลนั้นจะไมทําใหผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลไดรับความ

เดือดรอน 

        การยาสูบแหงประเทศไทยกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส ดังนี้

        1. ยสท. คาํนึงความเปนสวนตวัและความปลอดภัย โดยจะปกปดชือ่ ช่ือสกลุ ทีอ่ยู และขอมูล อืน่ใดทีส่ามารถระบุตวัตน

ของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส รวมถึงผูใหขอมูลหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง ทั้งนี้ผูรองเรียนหรือแจง

เบาะแส สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ 

แตหากมีการเปดเผยตนเองกจ็ะทําให ยสท. สามารถรายงานความคืบหนาและช้ีแจงขอเทจ็จรงิภายหลังการสอบสวนใหทราบได

        2. ยสท. จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียน

เทานัน้ทีจ่ะเขาถงึขอมลูดงักลาวไดเทาท่ีจาํเปน โดยคาํนงึถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูรองเรยีนหรอืผูแจงเบาะแส

ทั้งน้ี ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับขอรองเรียน มีหนาที่เก็บขอมูลขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานของผู

รองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ ไมเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของ เวนแตจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนด

ของกฎหมาย 

        3. ยสท. จะใหความคุมครองพนักงานที่รองเรียน ผูที่ใหขอมูล และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง โดย

จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เชน การเปลีย่นแปลงหรอืโยกยายตําแหนงงานลักษณะงาน สถานทีทํ่างาน 

สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียนหรือแจงเบาะแส
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1. แนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC)    

1. การกาํหนดโครงสราง บทบาท หนาที ่ความรบัผิดชอบ และการบริหารจดัการ

           1.1 การกาํกับดแูลกจิการทีด่ี

                 1) คณะกรรมการ ยสท. และผูบริหาร มีหนาที่กํากับดูแลโครงสรางและการปฏิบัติของคณะกรรมการและโครง

สรางการยาสูบแหงประเทศไทย ใหมีการบริหารงานตามแนวทางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมตอการบรรลุวัตถุ

ประสงคและเปาหมาย โดยพจิารณาความสอดคลองตามนโยบาย/ทศิทาง/ยทุธศาสตร ลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิ ความเพยีงพอ

ของทรัพยากร 

                 2) คณะกรรมการและผูบริหาร กําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

บรบิท วสิยัทศัน พนัธกิจขององคกร แนวนโยบายของภาครัฐ ความตองการและความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสียทกุภาคสวน 

                 3) คณะกรรมการ และผูบริหาร กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีกลไกการปฏิบัติที่เหมาะสมแกผูมีสวนได

สวนเสีย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน ยสท. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมดวย

ความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับผูมีสวนไดสวนเสีย

                 4) ผูบริหาร ยสท. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปดวยความรับผิดชอบหนาท่ี บนพื้นฐานของ

การเคารพสิทธิและความเทาเทียมกันของทุกภาคสวน ไมกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน 

ดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) โดยแสดงใหพนักงานเห็นถึง

ความมุงมั่นตอการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

            1.2 การบรหิารความเสีย่ง

                  1) จดัวางระบบและกระบวนการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องคกรทีส่อดคลองกบัยทุธศาสตรและเปาหมายองคกร

ตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี เพ่ือลดความไมแนนอนในผลการดําเนินงานและเพิ่มโอกาสความสําเร็จ

ใหกบัองคกร

                  2) ผูบรหิารและพนกังานทกุหนวยงาน ถอืเปนผูบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของแต

ละหนวยงาน รวมทั้งตองจัดใหมีการรายงานผลตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่

เกี่ยวของกําหนด โดยมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง และมีความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบ

ทีเ่กีย่วของกับการบรหิารความเสีย่ง

                  3) ใหพนกังานทกุคนตระหนกัถงึความสาํคญัของการบริหารความเสีย่ง โดยสงเสรมิและสรางใหการบรหิารความ

เสีย่งเปนวัฒนธรรมขององคกร

                  4) นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชสนบัสนนุการบริหารความเส่ียง รวมทัง้การส่ือสารขอมูลความเสีย่งภายในอยาง

ทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติที่เหมาะสมและสามารถใชแลกเปลี่ยนขอมูลกับบุคคลภายนอกองคกรไดอยางมี

ประสทิธิภาพ

                  5) สือ่สารความรูความเขาใจในแผนการบรหิารความเสีย่ง การกาํหนดมาตรการจัดการความเสีย่ง ฯลฯ อยางทัว่

ถงึทัง้องคกร และตอเนือ่งเปนประจาํในทกุกลุมภารกิจ ทกุระดบัพนกังาน เพือ่ใหการบรหิารความเสีย่งเปนการบรหิารจดัการ

สวนหน่ึงทีช่วยใหการดาํเนนิงานของ ยสท. มปีระสทิธภิาพสามารถสรางคณุคาเพิม่ใหแกองคกรไดอยางยัง่ยนื
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

        1) มีการจัดวางระบบและกระบวนการควบคุมภายในทั่วทั้งองคกร ตามแนวทางหลักเกณฑกระทรวง การคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

        2) ทุกหนวยงานรับทราบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน เพื่อใช

ประโยชนในการบริหารจัดการองคกร และการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) ตลอดจนการติดตามรายงานผลการ

ดําเนนิงานการปรับปรงุจดุออนตามแผนปรับปรงุการควบคมุภายใน/ขอเสนอแนะ ทีไ่ดจากการรายงานการประเมนิการควบคุม

ดวยตนเอง (CSA) ทั้งในระดับองคกร และสวนงานยอยอยางครบถวน

        3) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีการจัดทํารายงานเปนรายไตรมาสเสนอผูเกี่ยวของดังนี้ 

คณะอนุทาํงานดานยทุธศาสตรและบรหิารความเสีย่งระดบักลุมภารกจิ คณะทาํงานดานยทุธศาสตรและบริหารความเสีย่งระดบั

องคกร คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการยาสูบ

แหงประเทศไทย

        4) มีการจัดทําคูมือ เพื่อสื่อสารใหผูปฏิบัติงานไดรับรูและเขาใจระบบการควบคุมภายในอยางทั่วทั้งองคกร

        แนวทางสําคัญท่ีสุดในการควบคุมภายใน คือ การสรางใหเปนวัฒนธรรมองคกร และสามารถทําใหบุคลากรในองคกร

ตระหนักวาการควบคุมภายในเปนความรับผิดชอบรวมกันของผูบริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อใหการควบคุมภายใน

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

การควบคมุภายใน

       โครงสรางการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประกอบดวยคณะกรรมการชดุตาง ๆ ดงันี้

       1) คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง

           บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. พิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบทิศทางกลยุทธ (ทิศทางยุทธศาสตร) แผนยุทธศาสตรระยะยาว (แผนธุรกิจ)

แผนปฏิบัติการประจําป และแผนที่สําคัญขององคกร เชน แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน ฯลฯ และบันทึก

ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของการยาสูบแหงประเทศไทย กอนเริ่มปงบประมาณ กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ

การยาสูบแหงประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ

          ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับแผนที่สําคัญขององคกรตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาการสามารถนําเสนอ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบได แลวแตกรณี 

 หากมีการทบทวน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแกไขระหวางปงบประมาณ ในสวนของแผนที่สําคัญขององคกรตาม

วรรคหนึ่ง และในสวนของแผนปฏิบัติการประจําปที่ไมกระทบกับเปาหมายของแผนนั้นใหอยูในอํานาจการพิจารณาอนุมัติของ

คณะอนุกรรมการ กอนใหนําเสนอคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยเพ่ือทราบ ยกเวนทิศทางกลยุทธ (ทิศทางยุทธศาสตร)

แผนยุทธศาสตรระยะยาว (แผนธุรกิจ) เปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําป และบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน

ของการยาสูบแหงประเทศไทยใหนําเสนอคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ

          2. พิจารณากลั่นกรองรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ

การยาสูบแหงประเทศไทย พิจารณาใหความเห็นชอบ ภายใน 90 วันหลังส้ินปงบประมาณ
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

           3. กํากับและติดตามการดําเนินงานตามทิศทางกลยุทธ (ทิศทางยุทธศาสตร) แผนยุทธศาสตรระยะยาว (แผนธุรกิจ) 

แผนปฏิบัติการประจําป และแผนที่สําคัญขององคกร ตามขอ 5.1 วรรคหนึ่ง บันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ

การยาสูบแหงประเทศไทย ตลอดจนแผนการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับแผนที่สําคัญขององคกร ตามขอ 5.1 วรรคหนึ่ง 

เพือ่ลดโอกาสหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากความผดิพลาดในการดาํเนนิงาน หรอืการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดในการประกอบธรุกิจ เชน

ความเสีย่งดานการเงิน ความเสีย่งในการปฏิบัตงิาน ความเสีย่งในธรุกจิ ความเสีย่งในดานสารสนเทศ ความเสีย่งในการดาํเนนิการ

อ่ืนที่สําคัญ ฯลฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหการยาสูบแหงประเทศไทยใหสูงขึ้น พรอมมอบขอ

สังเกตและขอเสนอแนะที่มีสาระสําคัญ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยเพื่อทราบ

           4. พจิารณาความเพยีงพอ เหมาะสม และตดิตามผลการดาํเนนิงาน ตามขอ 5.4 ใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏบัิติ

ที่ดี พรอมทั้งใหความเห็น ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของการยาสูบแหงประเทศไทย

           5. รายงานผลการดาํเนนิงานตอคณะกรรมการการยาสบูแหงประเทศไทยเพ่ือทราบอยางสมํา่เสมอตามความเหมาะสม 

หรืออยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

           6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยมอบหมาย

       2) คณะทํางานดานยทุธศาสตรและบรหิารความเสีย่งระดบัองคกร

  บทบาทและความรบัผดิชอบ

  1. กํากับ ดูแล การจัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจําป และแผนการดําเนินงานระยะยาวหรือแผน

ยุทธศาสตร การทบทวนแผนงานฯ และอื่น ๆ ที่จําเปน

  2. กํากับ ดูแล ควบคุมใหมีการถายทอดแผนฯ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร และติดตามประเมินผล

  3. กํากับ ดูแล และควบคุม กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค การระบุการประเมิน

การจัดการและจัดทําแผน การรายงานและติดตามผล และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

และสอดคลองกับวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร

  4. วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกองคกร นํามาประเมินและสอบทานกับองคประกอบที่สําคัญใน

การดําเนินงาน

  5. ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นตอการยาสูบแหงประเทศไทย เลือกความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัด

ทําแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร

  6. บรหิารจัดการใหการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน มกีารใชระบบสารสนเทศและมกีารบรูณาการอยาง

เปนระบบ

  7. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคกรเปนประจําทุกเดือน 

ผานการประชุมและรายงานการประชมุของผูบรหิารระดบัฝาย กอนเสนอคณะอนกุรรมการกาํกบัดานยทุธศาสตรและบรหิาร

ความเสี่ยง

  8. จดัวางระบบการควบคมุภายใน ใหเปนไปตามหลกัเกณฑกระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฏิบตัิ

การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

       3) คณะอนุทํางานดานยทุธศาสตรและบรหิารความเสีย่งระดบักลุมภารกจิ

  บทบาทและความรบัผดิชอบ

  1. วางแผนจัดทําแผนดําเนินงานระยะสั้น และแผนการดําเนินงานระยะยาวหรือแผนยุทธศาสตร แผนบริหารความ

เสีย่ง และการควบคมุภายใน รวมถงึมกีารทบทวนแผนงานดงักลาวอยางนอยเปนประจาํทกุป หรอืเมือ่จาํเปนเสนอเพือ่พจิารณา

ตอคณะทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

  2. กํากับ ดูแล และติดตามใหหนวยงานในสายงาน มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรและการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย

  3. พจิารณาแนวทางการดาํเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรและบริหารความเส่ียง/ใหความเหน็ชอบ วางกรอบ/การบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

  4. จัดทํา สนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยง และควบคุมภายในที่อาจมีผลกระทบมาจากทั้ง

ภายในและนอกองคกร นํามาประเมินและสอบทานกับองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานของกลุมภารกิจ ใหการบริหาร

ความเสี่ยง เปนการปฏิบัติงานปกติและเปนวัฒนธรรม มีการบริหารระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐาน

  5. สอบทานผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และพิจารณาคัดเลือกความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบ

สนองความเสี่ยง และหามาตรการในการควบคุม

  6. ตรวจสอบ พิจารณา ใหความเห็นชอบแผนการบริหารกิจกรรมความเส่ียง/กล่ันกรอง/การควบคุมภายในใหสอด

คลองกับยุทธศาสตรของกลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

  7. บริหาร/ควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

  8. ทบทวน ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกลุมภารกิจ

  9. ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงใหเปนไปตามขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวของ

 10. ใหจัดทํารายงานเสนอคณะทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ภายใน 15 วัน หลังสิ้น

ไตรมาส โดยตองใหมีการประชุมคณะอนุทํางานฯ ภายใน 10 วัน หลังส้ินไตรมาส เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของไตรมาสที่

ผานมา

 11. จดัทาํรายงานการควบคมุภายในตามตามหลักเกณฑกระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฏบิตักิาร

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 12. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก คณะทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       4) คณะทํางานกลุมยอยบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในระดบัฝาย

  บทบาทและความรบัผดิชอบ

           1. กํากับ ดูแล ประเมินผล และติดตามใหหนวยงานในสายงานมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรและการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย

           2. จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํป แผนบรหิารความเสีย่ง และแผนควบคมุภายในประจาํปของหนวยงาน พรอมกําหนด

เปาหมายรายเดือน เปาหมายรายเดือนสะสม ของแผนปฏิบัติการประจําป

           3. จดัทาํ วเิคราะห สนบัสนนุ สอบทาน และสงเสรมิกจิกรรมการวเิคราะหความเสีย่ง และควบคมุภายในทีอ่าจมีผล

กระทบมาจากความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนใหม หรือท่ีมอียูแลวทัง้ภายในและนอกองคกร นาํมาประเมนิและสอบทานกบัองคประกอบ

ท่ีสําคัญ ในการดําเนินงานของกลุมภารกิจ ใหการบริหารความเส่ียงเปนการปฏิบัติงานปกติและเปนวัฒนธรรม มีการบริหาร

ระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐาน

           4. พิจารณาและกําหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององคกร กลุมภารกิจ และสายการดําเนินงาน

           5. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน และสอบทานใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

           6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสวนงานเปนประจําทุกเดือน 

ผานการประชุมและรายงานการประชุมภายในสวนงาน 

           7. ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร คณะอนุทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับ

กลุมภารกิจ

            1.3 การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

                  งานกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ จะดําเนินการในรูปแบบ Compliance Function โดยมีลักษณะของ

การกาํกบัและสอบทานกนัเองภายในองคกรอยางครบวงจร แบงระดับเปน 3 ระดับ เรยีกวา Three lines of Defense Model 

ดังนี้

     - First line of defense : หนวยงานผูปฏบิติังาน  หรือ Risk Owner ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏบิตังิานของ

ตนเองกับกฎระเบียบ 

     - Second line of defense : กลุมผูบรหิารระดับสงูและหนวยงานเฉพาะดาน ทาํหนาทีใ่นรวจสอบการปฏบัิติ

งานตามกฎระเบียบเฉพาะดานที่ตนรับผิดชอบ

     - Third line of defense : ฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนาทีส่อบทานการปฏบัิตงิาน

ตามกฎระเบียบ
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       2. การนาํระบบหรอืมาตรฐานการดําเนนิงานดานตางๆ เขามาประยุกตใช

           2.1 การกาํกับดแูลกจิการทีด่ี

        หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ (Principal and

Guideline on Corporate for State-Owner Enterprises B.E. 2562)

  2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

       1) หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

       2) หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561

       3) COSO – ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

: COSO และ Enterprise Risk Management : ERM – Integrating with Strategy and Performance)

   2.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

        1)  กฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่ออกใชบังคับโดยหนวยงานกํากับ องคกรระดับโลก

        2)  แนวปฏิบัติที่ดี

        3)  ระเบียบ คําสั่ง ภายในองคกร

        4)  สัญญาที่มีขอผูกพันเพื่อไมใหใหการดําเนินงานมีความเสียหายอันเกิดจากการฝาฝน

                 5)  ความคาดหวังของกลุมที่มีสวนไดสวนเสียสําคัญทุกภาคสวน

       3. การสงเสรมิการดาํเนนิงาน

           3.1 การกาํกับดแูลกจิการทีด่ี

                 1) คณะกรรมการ และผูบริหาร กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนดําเนินงานขององคกร ที่คํานึง

ถงึการปฏบิตัทิีน่าํไปสูการสรางคณุคาแกกจิการอยางยัง่ยนื มคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม สงเสรมิใหมกีารพฒันา

และนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหบริการ และการบริหารจดการภายในองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ

                 2) คณะกรรมการ และผูบริหาร กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับองคกรและผูมีสวนได

สวนเสียกลุมตาง ๆ อยางถูกตอง เช่ือถือได ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อ

ใหสาธารณชนและผูมสีวนไดสวนเสยีสามารถใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และสงเสริมใหมกีารนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชในการปฏิบัติงานและการเผยแพรขอมูลขององคกร

                 3) คณะกรรมการ และผูบรหิาร มหีนาทีส่งเสริมและสรางการรับรูดานการดําเนนิงานตามแนวทางการกํากับดแูล

กิจการที่ดีแกพนักงานทุกคน เพื่อใหรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คูมือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการ

ทํางานอยางเครงครัด ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก

                     3.1 รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ ทั้งการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง (Accountability)

                     3.2 สํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

                     3.3 ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยสุจริต อยางเทาเทียมกัน และมีความเปนธรรม (Equity/

Equitable Treatment)

                     3.4 ปฏบิตังิานดวยความสจุรติ โปรงใส สามารถตรวจสอบได มกีารเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  ตอผูมสีวนได

สวนเสียและตอสาธารณะ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ทั้งดานการเงินและไมใชการเงินขององคกรอยางถูกตอง ครบถวน 

ทันเวลา (Transparency)

                     3.5 มุงมัน่ในการสรางมลูคาเพิม่ใหแกองคกรท้ังในระยะสัน้และระยะยาว โดยการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่ความ

สามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน (Value Creation)

                     3.6 ดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณ

ที่ดีในการดําเนินการ (Ethics)

                     3.7 ใหความสาํคญัในการมสีวนรวมดาํเนนิการหรอืการตดัสนิใจขององคกร รวมทัง้สงเสรมิใหผูมสีวนไดสวนเสยี

มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของ ยสท. (Participation)

           3.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

                 1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน

                 2) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ผานชองทางและวิธีการตาง ๆ เชน ระบบ Intranet, ระบบเสียงตามสาย, ติด

                     ประกาศ

                 3)  การสํารวจและอบรมใหความรู รวมถึงประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุง

           3.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

                 1) มีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตของอํานาจในปฏิบัติงานอยางชัดเจน

                 2) อยูในสวนหนึ่งของแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน

                 3) สื่อสารความรูความเขาใจประเด็นของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ใหกับผูปฏิบัติทุกระดับ

                 4) การคนหา ระบุ วัดและประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎเกณฑเพื่อใหไดขอมูลความเสี่ยงลวงหนา และ

                     สามารถเตรียมความพรอมขององคกรและบุคลากรในการตอบโตกับเหตุการณความเส่ียงดานปฏิบัติตาม

                     กฎเกณฑไดอยางทันทวงที

       4. การตดิตาม ประเมิน และรายงานผลการดาํเนนิงาน

           4.1 การกาํกับดแูลกจิการทีด่ี

                 คณะกรรมการ กํากับดูแลใหมีระบบงานดานบริหารจัดการองคกร ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของฝาย

บริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด เปนรายเดือนหรืออยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม ประกอบดวย

                 1)  ระบบการตรวจสอบภายใน

                 2)  ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

                 3)  ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

                 4)  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

                 5)  รายงานดานการเงินและไมใชการเงิน เชน คากําไรเชิงเศรษฐศาสตร รายงานทางการเงิน รายรับ-รายจาย 

กําไร การบริหารสินทรัพย การเบิกจายงบลงทุนรายเดือน รายงานประมาณการทางการเงินรายไตรมาส ผลการดําเนินงาน

ของ ยสท. แยกตามกลุมภารกิจ ผลดําเนินงานตามระบบ EVM ผลดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผล 

                 6)  รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัด ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข  

                 7)  รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

ยสท. รายงานการตรวจติดตามและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม รายงานผลดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของ ยสท. 

                 8)  ประเด็นสําคัญของรายงาน ประกอบดวย

                      •  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง หรือแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย

                      •  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน

                      •  แนวทางแกไขปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน

           4.2 การบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายใน

                 1)  กาํหนดใหมกีารกาํกบั ตดิตาม และรายงานผลการดาํเนนิงาน โดยการจดัประชมุผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

ตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส

                 2)  กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานโดยฝายยุทธศาสตรองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางนอย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ แบงเปน

                      •  คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย (รายเดือน)

                      •  คณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)

                      •  คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง (รายเดือน)

                      •  คณะทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (รายเดือน)

                      •  คณะอนุทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับกลุมภารกิจ (รายไตรมาส)

                      •  คณะทํางานกลุมยอยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับฝาย (รายเดือน)

                 3)  ประเด็นที่ตองรายงานผลการดําเนินการ

                      •  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย

                      •  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน

                      •  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน

                      •  แนวทางแกไขปญหา

                  4)  กาํหนดใหมกีารประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการ/ระบบตาง ๆ ปละ 1 คร้ัง ในไตรมาส 1 ของปงบประมาณ

ถัดไป โดยฝายยุทธศาสตรองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

                      •  การจัดใหมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

                      •  การใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป

                      •  การกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาท่ี การตดิตามผลการดาํเนนิงาน และระบบการบรหิารความเสีย่ง

                         และควบคุมภายใน
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

           4.3 การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

                 1)  หนวยงานผูปฏบัิตดิาํเนนิการประเมนิตนเองกระบวนการปฏบิติัตามกฎระเบยีบขอบงัคบั พรอมทัง้พจิารณา

แนวทางการปรบัปรุงการปฏบัิต/ิระเบียบภายใน ท่ีเกีย่วของไตรมาสละ 1 ครัง้

         2)  ทกุหนวยงานทบทวนระเบียบ/คาํสัง่ ยสท. รายไตรมาส สงสาํนกักฎหมาย

         3)  ฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานและผลกระทบที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ รายไตรมาสนํา

เสนอผูวาการและผูบริหารหนวยงานที่เก่ียวของทําใหผูบริหารไดรับรูขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับสถานะของความเสี่ยงดาน 

Compliance Risk

         4)  คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการปฏบิตังิานและผลกระทบทีไ่มเปนไปตามกฎระเบยีบรายไตรมาส

       การยาสบูแหงประเทศไทย (ยสท.) ใหความสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดตีามหลกัธรรมาภบิาลและการดาํเนนิธรุกจิ

อยางเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย ตามนโยบายเพือ่การแขงขนัทีเ่ปนธรรม โดยคาํนงึถงึจริยธรรมในการประกอบการคา

ประโยชนของลูกคาและคูคา รวมถึงความเปนธรรมในการแขงขันกับผูประกอบการคายาสูบรายอื่น ไมดําเนินการใดๆ ใน

ลักษณะที่เปนการกีดกันทางการคาหรือแทรกแซงที่สรางความไมเปนธรรมในการแขงขัน จึงไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติที่ดีและ

ใหถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบตอคูแขง

       คูแขงทางการคาเปนบุคคลภายนอกท่ี ยสท.ตองแขงขนัตามวถิทีนุนยิมเสรใีนการทาํการคาการแขงขนัตองดาํเนนิไปอยาง

เปนธรรม ไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวง หรือใชวิธีที่ไมถูกตองตามครรลองของการแขงขันที่ดี

       1.1  ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ตาม พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560  

พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560  และ พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

       1.2  เชื่อวาการมีคูแขงเปนเรื่องดีเพราะจะทําใหเกิดการพัฒนาท้ังมาตรฐานการบริการ และนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเสนอ

ตอลูกคา

       1.3  ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม

       1.4  ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายสี และโจมตีคูแขงโดยปราศจากมูลความจริง

       1.5  ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด

2. การสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม โดยตอตานการผูกขาดและเลือกปฏิบัติทางการคา

       ยสท. ตองประกอบธุรกิจเพื่อปองกันการผูกขาดการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ ลดการแขงขัน จํากัดการแขงขันในตลาด 

หรอืกระทาํการอืน่ใดอนัมใิชการแขงขนัโดยเสรอียางเปนธรรมทีม่ผีลเปนการทาํลาย ทาํใหเสยีหาย ขดัขวาง กดีกนั จาํกัดการ

ประกอบธุรกิจ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

        2.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ.2561 

       2.2 ไมกําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาอยางไมเปนธรรม

       

2. แนวปฏิบัติเพื่อการแขงขันที่เปนธรรม    
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

         

       2.3 ไมกําหนดเงื่อนไขในลักษณะท่ีไมเปนธรรมใหผูประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเปนคูคาของ ยสท.ตองจํากัดการผลิต การซื้อ

หรือการจําหนายสินคา หรือตองจํากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินคา การไดรับหรือใหบริการหรือในการจัดหาสินเช่ือ

จากผูประกอบธุรกิจอื่น

       2.4 ไมระงับ ลด หรือจํากัดการผลิต การซื้อ การจําหนาย การสงมอบ การนําเขามาในราชอาณาจักร โดยไมมีเหตุผล

อันสมควร ทําลาย หรือทําใหเสียหายซึ่งสินคา เพื่อลดปริมาณใหต่ํากวาความตองการของตลาด

       2.5 ไมลดคุณภาพของสินคาหรือบริการใหตํ่ากวาที่เคยผลิตจําหนาย

       2.6 ไมแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลแตผูเดียวเปนผูจําหนายสินคา

3. การบริหารจัดการทางการเงินตามเง่ือนไขตลาด 

       ยสท. ใหความสาํคญัตอการดาํเนนิธรุกจิอยางเปนธรรม มกีารบริหารจัดการทางการเงินตามเง่ือนไขตลาดและกฎหมาย

ที่เก่ียวของ โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และถือปฏิบัติตามอยางเครง

ครัดตามแนวทาง ดังนี้

       3.1 แนวทางการเขาถึงและจัดหาเงินทุนอยางโปรงใสและเปนธรรม

            ยสท. มีแนวทางดําเนินการในการเขาถึงและจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลอง ตามข้ันตอนการขอเปดวงเงิน

เครดิตไลน ดังนี้

            1) ทบทวนแผนความตองการเงนิกูระยะปานกลาง 5 ป และการจดัทาํแผนบรหิารหนีส้าธารณะ ประจาํปงบประมาณ

 ตามบันทึกของสํานักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในชวงเดือนมกราคมของทุกป

            2) ฝายบัญชีและการเงิน รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เชน งบลงทุน, งบใชสอย แผนการจําหนายรายเดือน เพ่ือจัด

ทําประมาณการเงินสดรับ-จายลวงหนาของปงบประมาณถัดไป ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม

            3) ฝายบัญชีและการเงิน จัดทําประมาณการเงินสดรับ-จายลวงหนารายป และรายเดือน เพ่ือประกอบแผนเงินกู 

ในชวงตนเดือนมีนาคม นําเสนอคณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง (RMC) เพื่อพิจารณากอนนํา

เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

            4) ฝายบญัชแีละการเงนิ จดัทาํแผนบรหิารหนีส้าธารณะ ประจําปงบประมาณ หลังจากไดรับอนมุติัแผนเงนิกู และ

นําสงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ เสนอผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้ เพื่อใหบรรจุแผนการกูเงิน

เขาในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําป และบันทึกขอมูลในระบบ DDPLAN ของ สบน. พรอมทั้งจัดทําบันทึกเสนอ

สาํนกังานคณะ กรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ (สคร.) เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรอีนมุตักิารกูเงนิตาม พ.ร.บ. การยาสบูฯ ทีกํ่าหนด

ใหกูยืมเงินเกินคราวละ 100 ลานบาท

             5) การจัดหาเงินกูระยะสั้นของ ยสท.ประจําปงบประมาณ ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม เมื่อ ครม. อนุมัติการ

กูเงินของ ยสท. โดยจัดทําบันทึกแจงธนาคารตางๆ เพ่ือใหเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยกําหนดวันรับซอง และวันเปดซอง

และเชิญผูแทน สบน. เขารวมสังเกตการณในวันเปดซอง   

             6) คณะทํางานกลั่นกรองการบริหารจัดการทางการเงินของ ยสท. เพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู พิจารณาคัด

เลือกธนาคารที่ใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่าสุด และสงใหสํานักกฎหมายจัดทําสัญญาเงินกู โดยผูวาการลงนามในสัญญาเงินกู

รวมกับธนาคารที่ไดรับการคัดเลือก และ ยสท. สามารถเบิกเงินกูไดตามวันท่ีระบุในสัญญา (ระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่

ลงนามในสัญญา
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       3.2 การจัดทําบัญชีการเงินตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

    ยสท. จัดทําและแสดงงบการเงิน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

มาตรฐานทางการบัญชี ซึ่งผานการรับรองจากผูสอบบัญชีทุกไตรมาส ดังนี้ 

    1. จัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543 และไดจัดทํางบ

การเงิน โดยแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28

กันยายน 2554 ประกอบดวย 

                 1)  งบแสดงฐานะการเงิน 

                 2)  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                 3)  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน 

                 4)  งบกระแสเงินสด 

                 5)  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

     2. ผูบรหิารมหีนาทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิโดยถกูตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีเห็นวาจาํเปน เพ่ือใหสามารถจัดทาํงบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

     3. ฝายบัญชแีละการเงนิ จดัทาํรายงานทางการเงินของ ยสท. ใหถกูตองตามมาตรฐานและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวของ

     4. ผูบริหาร รับผิดชอบกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินของ ยสท. เมื่อ

สิ้นปงบประมาณ และนําเสนอผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ ทุกไตรมาส

     5. ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปน้ัน ซึ่งผูบริหารจะจัด

เตรียมรายงานประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลังวันที่ระบุในรายงานของผูสอบบัญชี

     6. ยสท. มีการเปดเผยขอมูลงบการเงิน ทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

        ภายใน 1. รายงานตอที่ประชุมผูบริหารระดับฝาย เดือนละ 1 ครั้ง

   2. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง

   3. รายงานตอคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย เดือนละ 1 ครั้ง

       ภายนอก 1. นําสง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

       - รายเดือน

       - รายไตรมาส  เขาระบบ GFMIS-SOE  กอนสอบทาน/หลังสอบทาน

       - รายป  เขาระบบ GFMIS-SOE  กอนตรวจสอบ/หลังตรวจสอบ

   2. นําสง กรมบัญชีกลาง

       - รายไตรมาส  สงทาง E-mail  กอนตรวจสอบ/หลังตรวจสอบ

       - รายป  เขาระบบ CFS กอนตรวจสอบ/หลังตรวจสอบ

   3. นําสง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.)

       - รายป  ตรวจสอบแลว
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       3.3 การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชยและเชิงสังคม

    ยสท. เปนรฐัวสิาหกจิมสีถานะเปนนติิบคุคลในสงักัดกระทรวงการคลงั ประเภทหารายได จัดอยูในสาขาอตุสาหกรรม

และพาณิชยกรรม ประกอบธรุกจิการผลติและจาํหนายบหุร่ีสําเร็จรูปเพ่ือนาํเงินสงรัฐในรูปแบบตาง ๆ ตามภารกจิและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ ซ่ึงการดําเนินงานของ ยสท. ไมไดมีภารกิจในการดําเนินงานเชิงสังคม ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ จึงมีเพียงการจัดทําบัญชีเชิงพาณิชยเทานั้น 

       3.3 การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชยและเชิงสังคม

    ยสท. เปนรฐัวสิาหกิจมสีถานะเปนนติิบคุคลในสงักัดกระทรวงการคลงั ประเภทหารายได จัดอยูในสาขาอตุสาหกรรม

และพาณชิยกรรม ประกอบธรุกจิการผลติและจาํหนายบหุร่ีสําเร็จรูปเพ่ือนาํเงินสงรัฐในรูปแบบตาง ๆ ตามภารกิจและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ ซ่ึงการดําเนินงานของ ยสท. ไมไดมีภารกิจในการดําเนินงานเชิงสังคม ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ จึงมีเพียงการจัดทําบัญชีเชิงพาณิชยเทานั้น

4. การกําหนดชองทางรับขอรองเรียนและการชดเชย กรณีคูแขงและเจาหนี้ ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

 การยาสบูแหงประเทศไทย ใหความสาํคัญของการรบัฟงความตองการของกลุมผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสยี รวมถงึ

คูแขง และเจาหนี ้เนือ่งจากทาํใหไดรบัขอมลูอนัเปนประโยชนตอหนวยงาน เพือ่นาํมาปรับปรุง แกไข หรอืพัฒนาใหดขีึน้ ซ่ึงใน

สวนของการจัดการเรื่องรองเรียน ไดจัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการเสนอขอมูลขาวสาร

ถึงองคกร ซึ่งระบบจะปกปดขอมูลของผูรองเรียน เพ่ือโอกาสในการรับฟงความคิดเห็นจากผูรองเรียนไดอยางเต็มที่ และได

กาํหนดผูรับผดิชอบ ในการบรหิารจดัการเรือ่งรองเรยีนผานชองทางตางๆ เพือ่ใหเกิดความเปนธรรมและโปรงใสในการบริหาร

งานของการยาสูบแหงประเทศไทย สอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546

       4.1 ตามหลกัเกณฑของพระราชบัญญติัขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนกฎหมายกฎหมายท่ีรองรับ “สทิธไิดรู”

ของประชาชน ซ่ึงรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย ถึงคูแขง และเจาหนี้ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของการาสูบแหงประเทศไทย 

ไดตามนโยบายการบริหารงานและตามกฎหมายท่ีกําหนด ในการสอบถาม การขอขอมูลขาวสาร การแจงรองเรียน/เรื่องราว

รองทุกข และอื่น ๆ ตามชองทางตาง ๆ ดังนี้

 

ลําดับ

1 ติดตอดวยตนเอง *  รองเรียนในเวลาราชการ
*  เจาหนาที่ตรวจสอบทุกครั้ง
   ที่มีการรองเรียน

* ติดตอที่ศูนยขอมูลขาวสารฯ ชั้น 2 
  การยาสูบแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ คลองเตย 
  (สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียและผูบริโภคในประเทศ)
* ติดตอที่ฝายขาย ชั้น 2 
  การยาสูบแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ คลองเตย
  (สําหรับตัวแทนจําหนายหรือผูบริโภคในประเทศ) 
* ติดตอที่ฝายตลาด ชั้น 2
  การยาสูบแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ คลองเตย
  (สําหรับตัวแทนจําหนายหรือผูบริโภคในประเทศ)  
* ติดตอหนวยงานตางๆ ของการยาสูบแหงประเทศไทย
  โดยตรง

ชองทาง รายละเอียด ระยะเวลาการรับ/ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน
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ลําดับ

2 Call Center/

โทรศัพท

*  รองเรียนในเวลาราชการ
*  เจาหนาที่ตรวจสอบทุกครั้ง
   ที่มีการรองเรียน

*  0 2229 1000 (ศูนยขอมูลขาวสารฯ)
*  0 2229 1616 (ฝายขาย)
  

ชองทาง รายละเอียด ระยะเวลาการรับ/ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน

3 โทรสาร *  รองเรียนในเวลาราชการ
*  เจาหนาที่ตรวจสอบทุกครั้ง
   ที่มีการรองเรียน

*  0 2229 1000 (ศูนยขอมูลขาวสารฯ)
  

4 หนังสือ/

จดหมาย

*  รองเรียนในเวลาราชการ
*  เจาหนาที่ตรวจสอบทุกครั้ง
   ที่มีการรองเรียน

*  สงเปนหนังสือ/จดหมายมาที่ " ศูนยขอมูลขาวสารฯ
   ชั้น 2 การยาสูบแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ
   เลขที่ 184 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตคลองเตย   
   กรุงเทพฯ 10110 "
  

5 Internet
(เว็บไซตของ
การยาสูบแหง
ประเทศไทย

*  รองเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
*  ศูนยขอมูลขาวสารฯ
   ตรวจสอบในวันและเวลา
   รายชการ/ทุกครั้งที่มีการ
   รองเรียน
*  หนวยงานตรวจสอบทุกวัน
   ในเวลาราชการ (เชา/บาย)

*  http://www.thaitobacco.or.th/
   (สําหรับพนักงาน/บุคคลภายนอก)
  

6 ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขของ
รัฐบาล (1111)

*  รองเรียนในเวลาราชการ
*  ศูนยขอมูลขาวสารฯ ของ
   ยสท. ตรวจสอบขาวเชา/บาย
   อยางนอยวันละ 2 รอบ

*  http://www.1111.go.th/ (ยสท.รับเรื่องรองเรียน
   ที่เกี่ยวของกับองคกรเพื่อดําเนินการฯ)  

7 สื่อสังคมออนไลน *  รองเรียนตลอด 24 ชม.
*  เจาหนาที่ตรวจสอบในวันและ
   เวลาราชการ/ทุกครั้งที่มีการ
   รองเรียน

*  Facebook Fan page บานเราชาวยาสูบ ยสท.
*  กลุม Line หองรับเรื่องรองเรียนลูกคา
   (สําหรับตัวแทนจําหนายรานขายสงยาสูบ)
*  We Chat / Whatsapp / Line (สําหรับตัวแทน
   จําหนายตางประเทศ : รับผิดชอบโดยฝายตลาด)
  

8 สื่อสาธารณะ/

สื่อมวลชน

*  ศูนยขอมูลขาวสารฯ ของ
   ยสท. ตรวจสอบขาวเชา/บาย
   อยางนอยวันละ 2 รอบ

*  ขาวสารทาง Inter/หนังสือพิมพ ฯลฯ
  

       4.2 ยสท. กําหนดใหมีการชดเชยกรณีทบุีหรีเ่กดิความชาํรดุ /เสยีหาย หรอืขาดบรรจ ุโดยดาํเนนิการตามขัน้ตอนปฏบิตัิ

ที่กําหนดในคูมือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนของ ยสท. ซึ่งกําหนดชองทางการรองเรียนหรือแจงขอมูล

สําหรับลูกคาหรือประชาชนทั่วไป ตามชองทางติดตอสื่อสารในขอ 4.1 และฝายขายจะรวบรวมขอมูลจากเอกสารคํารองฯ 

จากระบบรับเรื่องราวรองเรียนของศูนยขอมูลขาวสารฯ และจากระบบ E-Claim เพื่อดําเนินการเปล่ียนบุหรี่ชํารุด/เสียหาย 

หรือรับบุหรี่ที่ขาดบรรจุจากการผลิต และบุหรี่ที่ชํารุด/เสียหาย สงใหผูรองเพื่อชดใชคืนตอไป
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

5. การตอตานการทุจรติและรบัสินบนทีจ่ะนําไปสูการสรางความไดเปรยีบในการแขงขนัทางการตลาด

       บคุคลากรทกุระดบัของ ยสท. รวมถงึลกูจาง ตวัแทน หรอืบุคคลใดซ่ึงกระทาํการในนามของ ยสท. ไมวาจะมีอาํนาจหนาท่ี

ในการนัน้หรอืไมก็ตาม ตองปฏิบัตติามแนวทางท่ีกาํหนด ดงัตอไปนี้

       5.1 ปฏิบตัติามนโยบายการปองกนัและตอตานการทจุรติ การใหหรอืรบัสนิบน จรรยาบรรณธรุกจิ รวมทัง้ กฎ ระเบียบ 

และขอบังคับขององคกร โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

       5.2 ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความโปรงใส หรือ หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดเวลา

       5.3 ไมกระทาํการใดๆ ทีเ่ปนการแสดงถงึเจตนาวาเปนการทจุริต คอรรัปชัน่ การใหหรือรับสินบนแกผูทีม่สีวนเก่ียวของ

กับองคกรในเรื่องที่ตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูที่

เกี่ยวของ

       5.4 ไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับองคกร โดยถือเปน

หนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ

       5.5 หามรับของขวัญที่มีมูลคาเกินกวาปกติตามประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน

       5.6 หามจายเงินหรอืใหสิง่ของมคีาหรอืบรกิาร เชน ของขวญั ความบนัเทิง การทองเทีย่ว ใหแกเจาหนาทีข่องรัฐเจาหนาที่

ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการ 

หรือละเวนกระทําการใดๆ อนัเปนการผดิกฎหมายเปนการกระทาํทีไ่มสมควรปฏบัิติอยางยิง่ รวมถงึตองไมสงเสรมิหรอืมสีวนรวม

ใหบุคคลอื่นมีการกระทําดังกลาวดวย

6. การจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติกับกลุมคูคาและผูสงมอบ

       ยสท. ยดึถอืการปฏิบัติกบัผูสงมอบ คูคา คูสัญญา ซ่ึงถอืเปนสวนหนึง่ในปจจัยแหงความสําเรจ็ของการดําเนนิงานองคกร

ดวยความเสมอภาค คํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนด สัญญา หรือขอตกลงท่ีกําหนดไวอยาง

เครงครัด ดังตอไปนี้

       6.1 ดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนดที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงขั้นตอนที่กําหนดไวในคูมือปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด

       6.2 จัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางเปนระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้

             6.2.1 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา

             6.2.2 พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการที่

                     ไดรับ รวมถึงสามารถใหเหตุผลที่เหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ

             6.2.3 มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน จัดทําสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา

             6.2.4 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน และ

                     ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

             6.2.5 ชําระเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินที่ตกลงกัน
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       6.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ไมเรียกรับทรัพยสินหรือผลประโยชนใด ๆ จากคูคา ปฏิบัติตอคูคาและ

คูสัญญาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมท้ังปฏิบัติ

ตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไวโดยเครงครัด

       6.4 พัฒนาศักยภาพและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่องคุณภาพของ

สินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

       6.5 จดัใหมีชองทางการรองเรยีน การรบัฟงความเหน็ ขอเสนอแนะและดําเนนิการแกไขปญหาดวยความถกูตองรวดเรว็ 

       6.6 สนบัสนนุการจัดหาทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม ไมซ้ือสนิคาจากทีคู่คาละเมดิสิทธมินษุยชน ละเมดิทรัพยสินทางปญญา

หรือมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

       การยาสบูแหงประเทศไทย (ยสท.) ในฐานะหนวยงานของรฐั ใหความสาํคญักบัการจดัซือ้จดัจาง การจดัหาพสัด ุซึง่เปน

กระบวนการสาํคัญท่ีสนบัสนนุการดาํเนนิงานของ ยสท. ภายใตการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและมกีารตรวจสอบอยางรดักุม คุมคา

โปรงใส มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ตรวจสอบได โดยยดึ ระเบยีบ เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพสัดภุาครฐั

พ.ศ.2560 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจดัซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง หรอืหนงัสอื

เวียนตางๆ ที่เกี่ยวของ

       ทัง้น้ี เพือ่ใหการดาํเนนิการจดัซือ้จดัจางของ ยสท. เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบงัคบัท่ีเกีย่วของจงึกาํหนดแนว

ปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติกับกลุมผูคาและผูสงมอบ

       1. วิธีจัดซื้อจัดจางพัสด ุกระทําได 3 วิธี ดังนี้

  1.1 วิธีประกาศเชิญชวน เชิญชวนใหผูประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเขายื่นขอเสนอ

  1.2 วิธีคัดเลือก เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอ

เสนอ เวนแตผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย 

  1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขา

ยื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง

           วิธีประกาศเชิญชวน กระทําได 3 วิธ ี

       1. วธีิตลาดอเิลก็ทรอนกิส (Electronic Market: e-market) ไดแกการจัดหาพัสดุทมีรีายละเอยีดคณุลกัษณะที่

ไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐานซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดซ้ือสินคาหรืองานจางที่กําหนดไวในระบบ 

e-catalog กระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้

  (1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา ไดแก การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 

                        5,000,000 บาท

  (2) การเสนอราคา โดยการประมลูอเิลก็ทรอนกิส ไดแก การจดัหาพสัดคุรัง้นี ้ซึง่มรีาคาเกนิ 5,000,000 บาท

        2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e-bidding) การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน

เกนิ 500,000 บาท และเปนสนิคาหรอืงานบรกิารท่ีไมไดกาํหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา

(e-catalog) โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (Electronic Bidding: e-bidding) ตามวธิกีารทีก่รมบญัชี

กลางกําหนด

        3. วธิสีอบราคา ใหกระทาํไดในกรณท่ีีหนวยงานของรฐันัน้ต้ังอยูในพืน้ทีท่ีม่ขีอจาํกดัในการใชสญัญาณอินเตอรเนต็
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

       2. งานจางที่ปรึกษา กระทําได 3 วิธี ดังนี้

   2.1 วิธีประกาศเชิญชวน ใชกับงานที่ไมซับซอน งานที่มีลักษณะเปนงานประจําของหนวยงานของรัฐ หรืองานที่มี

มาตรฐานตามหลกัวชิาชพีและมทีีป่รกึษาซึง่ทาํงานนัน้ไดเปนการทัว่ไป โดยหนวยงานของรฐัประการเชญิชวนทีป่รกึษาท่ีมีคุณ

สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดใหเขายื่นขอเสนอกําหนด 

   2.2 วิธีคัดเลือก ใชกับกรณีที่ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลวไมมีผลดี เปนกรณีที่เปนงานซับซอน หรือซับซอนมาก 

หรอืกรณเีปนงานจางทีป่รกึษาจาํนวนจํากดั ใหหนวยงานของรฐัเชิญชวนเฉพาะทีม่คีณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่าํหนดซึง่ตอง

ไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานที่มีที่ปรึกษานอยกวา 3 ราย 

   2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ใชกับกรณีที่ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือกหรือใชวิธีคัดเลือกแลวไมไดผลดี 

หรือกรณีมีวงเงินคาจางไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีจางที่ปรึกษารายเดิมทําตอจากงานที่ไดทําไวแลว 

หรือกรณีเปนงานจางที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจางนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินคาจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวงหรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือ

            กรณีเปนงานที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ใหหนวยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนที่กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขาเจรจาตอรอง

       3. ขั้นตอนจัดซื้อจัดจางที่หนวยจัดซื้อในแตละฝายตองดําเนินการ 

   3.1 ขออนุมัติหลักการใชงบประมาณ

   3.2 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจาง (ม.11, ขอ 11) เมื่อหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจอนุมัติแผน ใหประกาศเผยแพร

ในเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (e-GP), เว็บไซตการยาสูบแหงประเทศไทย และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ของหนวยงาน

    3.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (ขอ 21) จะเปนคณะ หรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใด ก็ได

                   - จัดทําขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งหลักเกณฑการ

                     พิจารณาคัดเลือกขอเสนอใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง เวนแตการ

                     ดําเนินการมีรายละเอียดทางเทคนิคซับซอน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน ทั้งนี้ ใหแตละสวนงาน

                     สามารถกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน แตไมเกินกรอบระยะเวลาขางตน

     3.4  ทําบันทึกถึงหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจ เพื่อขออนุมัติใช ดังนี้

                    - รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พรอมกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัด

                       เลือกขอเสนอ (เกณฑราคา หรือ เกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น ) (ขอ 21)

                    - ราคากลาง (กรณีวงเงินเกินกวา 5 แสนบาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 206 ลว. 1 พ.ค. 2562)

     3.5 แจงใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางและแจงรายชื่อคณะกรรมการซื้อหรือจาง  (ขอ 25)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 กรณีสงเรื่องใหฝายจัดหาฯ ดําเนินการระบุสิ่งที่สงมาดวย ตามขอ 4.1-4.5 

      - รายละเอียดขอบเขตของงาน พรอมระบุวิธีจัดซื้อจัดจาง ตาม พ.ร.บ. มาตราอะไรและเหตุผลประกอบ  

      3.6 การกําหนดรายะเวลาในการปฏิบัติงานพัสดุใหเปนไปตามคําสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 40/2561 

     3.7. ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิยื่นอุทธรณกับ ยสท. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันประกาศผล (ม.117)

              3.8  สงเรื่องทําสัญญา (ม.93) ยกเวนเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ สามารถทําขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่ง)ได (ม.96)

    - การจัดซื้อจัดจางจาหนวยงานของรัฐ

    - คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน ภายใน 5 วัน ทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ

     3.9  รายงานชื่อบริษัทที่เขายื่นขอเสนอ ราคา ในแบบฟอรม สขร.1 และผูชนะการเสนอราคาครั้งนี้ ของแตละงาน

ใหทางศูนยขอมูลขาวสารทราบทุกเดือน และทางศูนย ฯ จะเปนผูลงช่ือดังกลาวในเว็บไซตของ ยสท. ทั้งนี้หนวยงานภายนอก

สามารถดูขอมูลไดจากเว็บไซต 
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3. แนวปฏิบัติในการบริหารสิทธิของผูถือหุน

       “ผูถือหุน” หมายถึง คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย (คณะกรรมการ ยสท.) ที่แตงตั้งโดยกระทรวงการคลัง

ที่เปนผูกํากับดูแล ยสท. ซึ่งกระทรวงการคลังถือเปนผูถือหุนหรือเปนเจาของ ยสท. แทนรัฐ มีหนาที่และอํานาจในการกํากับ

ดูแลการดําเนินงานของ ยสท.ตามที่กฎหมายกําหนด ในที่นี้จะใชคําวา “กรรมการ” แทน ผูถือหุน

1. แนวปฏิบัติดานการปองกันการใชขอมูลภายใน

       “ขอมูลภายใน” หมายถึง ขอมูลที่มิใชขอมูลสาธารณะ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญของ ยสท. อันเปนความลับ หรือยังไมไดเผย

แพรแกสาธารณะ ซึ่งเปนสาระสําคัญที่อาจสงผลไปสูการแสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือพวกพอง หรือสรางความเสียหาย

ใหกับองคกร รวมทั้งขอมูลทุกประเภทที่ลูกคาและคูคาไดมอบใหแก ยสท.

       โดย กรรมการ ตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานการใชขอมูลภายใน ดังนี้

       1. กรรมการ ตองรักษาความลับของเอกสาร ตามคําส่ังโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ท่ี 160/2553 เร่ือง กําหนด

มาตรการรักษาความลับของเอกสารของโรงงานยาสูบ

       2. หามกรรมการใชโอกาส หรือขอมูลท่ีไดจากการดํารงตําแหนง ในการหาประโยชนสวนตน หรือพวกพอง รวมถึงการ

ทําธุรกิจที่แขงขันกับ ยสท. หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

       3. หามกรรมการเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับ ของ ยสท. รวมถึงขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียที่ยังไมเปดเผย

สูสาธารณะ ไปยงับุคคลทีไ่มเกีย่วของ รวมถงึบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง เปนตน เวนแตเปนขอบังคบัโดยกฎหมาย

ใหเปดเผย เพื่อวัตถุประสงคทางการฟองรองคดี หรือคณะกรรมการอนุมัติใหมีการเปดเผย

       4. กรรมการที่ลาออก หรือพนจากการดํารงตําแหนง มีหนาที่เก็บรักษาขอมูลภายในของ ยสท. ที่ไดรับทราบจากการ

ดํารงตําแหนง และหามมิใหนําขอมูลภายในดังกลาว ไปแสวงหาผลประโยชน หรือเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ

       5. คณะกรรมการขอมูลขาวสารการยาสบูแหงประเทศไทย ทาํหนาทีก่าํกบัดแูล การอนญุาต พิจารณาวนิิจฉัยขอทูลขาว

สารที่เปนความลับของ ยสท. ตามคําสั่งการยาสูบแหงประเทศไทย ที่ 263/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

การยาสูบแหงประเทศไทย

       6. หากพบกรรมการ ฝาฝนแนวทางปฏิบัติและทําให ยสท. ไดรับความเส่ือมเสียหรือเสียหาย ยสท. จะดําเนินการตาม

ระเบยีบ ขอบงัคบัทีม่อียูในขณะนัน้ ซึง่รวมถงึการประสานงานกบัหนวยงานกากบัดแูลทีเ่กีย่วของ เพือ่ดาํเนินการตามกฎหมาย

ตอไป

2. แนวปฏิบัติดานการปองกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

       “รายการเกี่ยวโยง” หมายถึง รายการระหวาง ยสท. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ยสท.

       “บุคคลที่เกี่ยวโยง” หมายถึง บุคคลที่อาจทําใหกรรมการ ยสท. มีความขัดแยงทางผลประโยชนในการตัดสินใจดําเนิน

งานวาจะคํานึงถึงประโยชนของบุคคลอื่น หรือประโยชนสูงสุดของ ยสท. เปนสําคัญ ไดแก

       (1) กรรมการ ผูบรหิาร ผูมอีาํนาจควบคมุ หรอื บคุคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ หรือ ผูบริหาร หรือผูมอีาํนาจ

ควบคุมของ ยสท. รวมทั้งผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

       (2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูมีอํานาจควบคุม เปนบุคคลตาม (1)

       (3) บคุคลใดๆ ทีโ่ดยพฤติการณบงชีไ้ดวา เปนผูกระทาํการแทน หรืออยูภายใตอทิธพิลของบคุคลตาม (1) และ (2) ซึง่มี

ผลตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานอยางมี นัยสําคัญ

       (4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการ ยสท.
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       (5) คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)

       (6) นิติบุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอํานาจควบคุมกิจการ

       (7) บคุคลใดทีก่ระทาํการดวยความเขาใจ หรอืความตกลงวา หาก ยสท. ทําธรุกรรมท่ีใหประโยชน ทางการเงินแกบคุคล

            ดังกลาว 

            7.1 กรรมการของ ยสท. 

            7.2 ผูบริหารของ ยสท. 

            7.3 บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการ ยสท. 

            7.4 กรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ ยสท. 

            7.5 คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

       ลักษณะของการเกี่ยวโยงอาจแบงได 2 ลักษณะ ดังนี้

       1. เมื่อ ยสท. ทํารายการกับ กรรมการ ผูบริหาร ผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของ กรรมการ ยสท.

       2. เมื่อ ยสท. ทํารายการกับนิติบุคคลใดๆ ท่ีมีกรรมการ หรือผูมีอํานาจควบคุม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

บุคคลเหลานั้น

       ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

       1. รายการธุรกิจปกติ เปนรายการทางการคาที่ ยสท. ทําเปนปกติ เพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป เชน ขาย

สินคา ซื้อวัตถุดิบ ใหบริการ

       2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เปนรายการทางท่ีทําเพ่ือสนับสนุนรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป เชน การ

วาจางขนสงสินคา การวาจางทาโฆษณา สัญญาวาจางบริหาร การรับความชวยเหลือทางเทคนิค

       3. รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป เปนรายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย ที่มีอายุสัญญาไมเกิน 

3 ป และไมสามารถแสดงไดวามเีงือ่นไขการคาทัว่ไป เชน เชาอาคารเพือ่เปนสาํนกังาน เชาอาคารหรอืทีด่นิเพือ่เปนคลงัสนิคา

       4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ เปนรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สิทธิ การใหหรือรับบริการ เชน

ซื้อเครื่องจักร ซื้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเชาที่ดิน การไดรับสัมปทาน

       5. รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

           - การใหความชวยเหลือทางการเงิน เชน ใหกูยืมเงิน คํ้าประกัน

           - การรบัความชวยเหลอืทางการเงนิ เชน กูยมืเงนิ การจายคาธรรมเนยีมจากการใชวงเงนิสนิเชือ่ ของบคุคลเก่ียวโยง 

การจายคาธรรมเนียมใหกับบุคคลเกี่ยวโยงที่คํ้าประกันการกูยืม
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       การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน อันเนื่องมาจากความเกี่ยวโยง

       1. กรรมการ ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561 มาตรา 102 และมาตรา 105 ทีก่าํหนดให “ผูดาํรงตาํแหนงระดบัสูง” อันหมายถงึกรรมการและผูบรหิารสงูสดุของ

รฐัวสิาหกจิ ตองยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหนีสิ้นพรอมเอกสารประกอบ โดยกาํหนดเวลาในการยืน่เอกสารดงักลาว

ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของเจาพนักงานของรัฐตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561 ขอ 11 (1) (2) (3) ดังนี้

           (1) กรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันเขารับตําแหนง

           (2) ในกรณีเปนการพนจากตําแหนงหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันถัดจากวัน

พนจากตําแหนงหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ

           (3) ในกรณีทุกสามปตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันถัดจากวัน

ดํารงตําแหนงครบทุกสามป

       2. รายการที่กรรมการ มีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาอนุมัติ

           2.1 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 200,000,000 บาท

           2.2 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 100,000,000 บาท

           2.3 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 50,000,000 บาท

           2.4 การสั่งจางงานที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 100,000,000 บาท

           2.5 การสั่งจางงานออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางครั้งหน่ึง วงเงินเกิน 50,000,000 บาท

           2.6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งโดยสภาพมีลักษณะโครงการ มีระยะเวลาเชาเกินกวาสามป แตไมเกินหกป ไมวา

มูลคาโครงการจะเทาใด

           2.7 การใหเชาอสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยสภาพมีลักษณะเปนโครงการใหญ มีมูลคาโครงการเกินกวาสิบลานบาทแตไม

เกินยี่สิบลานบาท ไมวาระยะเวลาเชาจะเปนเทาใด

           2.8 การใหเชาอสังหาริมทรัพยมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา ซ่ึงมีอํานาจอนุมัติ

ไมเกินหกป และมีวงเงินไมเกินยี่สิบลานบาท

           2.9 การใหเชาอสังหาริมทรัพยที่มีระยะเวลาและวงเงินการเชาทุกกรณี

           2.10 การใหเชาที่มีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดาทุกกรณี

           2.11 การใหเชาอสังหาริมทรัพยแกผูเชารายเดียวกันในลักษณะแบงแยกสัญญา ไมวาจะเปน การแบงแยกแปลง

อสงัหารมิทรพัยทีจ่ะใหเชาออกเปนแปลงยอย หรอืแบงระยะเวลาเชาจะกระทาํมไิด เวนแตคณะกรรมการเหน็ควรอนมัุตเินือ่ง

จากมีเหตุผลจาเปนพิเศษเพื่อประโยชนของ ยสท.

           2.12 การใหเชาอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะเปนคํามั่นวาจะใหผูเชาเดิมเชาตอเมื่อหมดสัญญา จะกระทํามิได เวนแต

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติเนื่องจากมีเหตุผลจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนของ ยสท.

           2.13 การใหเชาอสังหาริมทรัพย ยสท. ตองกําหนดหามผูเชากระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไดแก นํา

อสังหาริมทรัพยที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหผูอื่นเชาชวง นําไปใชหรือหาประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค

การเชา ยอมใหผูอืน่ใชหรอืหาประโยชนในอสงัหาริมทรัพยทีเ่ชา หรือโอนสทิธ ิการเชาใหกบับคุคลอืน่ เวนแตกอนทําสญัญาเชา

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติใหไดรับยกเวนเนื่องจากมีเหตุผลจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนของ ยสท.   
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            2.14 กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

            2.15 การใหเชากรณีอื่นที่เปนประโยชนตอ ยสท.

       3. กรรมการ ตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที เม่ือเกิดรายการเกี่ยงโยงที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

       4. ฝายตรวจสอบ จัดทารายงานสรุปรายชื่อบุคคล นิติบุคคล และรวบรวมความสัมพันธของกรรมการตามท่ีไดรับแจง

ตอประธานกรรมการ และสวนงานท่ีเปนผูจดัทําเรือ่งดงักลาว เพือ่ใชเปนขอมูลในการพจิารณาวาเปนรายการทีเ่ก่ียวโยงหรอืไม

       5. หามกรรมการ ท่ีเกีย่วของกบัการเกีย่วโยง มสีวนรวมในการพิจารณาอนมุติั หรือข้ันตอนใด ๆ ในการทํารายการดงักลาว

        การทาํรายการระหวางกนั หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกัน

        ในกรณทีี ่ยสท. จาํเปนตองทาํรายการทีเ่กีย่วโยง กบับคุคลท่ีเกีย่วโยงกนั จะพิจารณาเง่ือนไขการคาทีม่รีาคาและเงือ่นไข 

(และขอตกลงอ่ืนๆ) ทีเ่ปนธรรมและไมกอใหเกดิการถายเทผลประโยชน ซ่ึงรวมถึง

        1. ราคาและเงือ่นไขไมตางจากที ่ยสท. ไดรบัหรอืใหกบับุคคลท่ัวไป

        2. ราคาและเงือ่นไขไมตางจากทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกัน ไดรับหรือใหกบับคุคลท่ัวไป

        3. ราคาและเงือ่นไขทีแ่สดงไดวาผูประกอบธรุกิจในลักษณะทํานองเดียวกนัใหกับบคุคลท่ัวไป

        4. มลีกัษณะและราคาและเงือ่นไขเปนมาตรฐาน หาไดงายในตลาด มมีลูคาอางองิชัดเจน

        5. อัตรากําไรขั้นตนและเงื่อนไขไมตางจากที่ ยสท. ไดรับ หรือที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดรับจาก บุคคลทั่วไป (กรณีสินคา 

หรอืบรกิารมลัีกษณะเฉพาะ หรือเปน job order)

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

3. แนวปฏิบัติดานการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

       “ความขดัแยงทางผลประโยชน” หมายถึง การขดักนัระหวางผลประโยชนสวนบุคคล และประชาชนสวนรวม (CONFLICT

OF INTEREST) เปนสถานการณหรอืการกระทาํของคณะกรรมการ ผูบรหิารพนกังานและลกูจางของการยาสูบแหงประเทศไทย

มีผลประโยชนสวนตัว ท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตาแหนง ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผล

กระทบตอประโยชนของสวนรวมของ ยสท. ซึง่การกระทําดงักลาวอาจเกดิขึน้อยางรูตัวหรอืไมรูตัว ทัง้เจตนาหรอืไมเจตนาซึง่

มีรูปแบบที่หลากหลาย

       ดังนั้น จึงไดกําหนดความหมายของ "ความขัดแยงทางผลประโยชนของการยาสูบแหงประเทศไทย" คือ การขัดกันของ

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของ ยสท. ไมวาทางตรงหรือทางออม

       รูปแบบที่ถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน

       1. การดาํรงตาํแหนงคณะกรรมการ ผูบรหิาร หรอืผูถือหุนสําคญัในกจิการท่ีเปนคูสัญญา หรือ คูแขงขันกบั ยสท. เวนแต

ไดมีการมอบหมายจาก ยสท. เปนลายลักษณอักษร

       2. การมบีคุคลในครอบครวัเปนผูดาํรงตาํแหนงคณะกรรมการผูบริหาร หรือผูถือหุนสําคญัในกจิการท่ีเปนคูสัญญากับ ยสท.

       3. การรับของขวัญหรือทรัพยสินที่มีมูลคาเกินสามพันบาทและประโยชนอื่นใด จากการดํารงตําแหนงหนาที่

       4. การชวยญาติหรือบุคคลในครอบครัวใหไดรับประโยชน

       5. การประกอบกิจการของตัวเองหรือการลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขันตอ ยสท.

       6. การใชอิทธิพล หรืออํานาจหนาที่ที่ดํารงตําแหนง มารับจางทํางานใหแก ยสท.

       7. การใชขอมูลภายในของ ยสท. เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       แนวปฏิบัติดานการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
       1. กรรมการจะตองเปดเผยขอมูลในเรื่องผลประโยชนซ่ึงมีในองคกร หรือธุรกรรมใดๆ ที่จะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ของ ยสท. ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการ ยสท. กําหนด 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
       2. กรรมการจะตองรักษาความลับและไมเปดเผยความลับ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแก ยสท.
       3. กรรมการจะตองไมกระทาํการใด ๆ โดยอาศยัหรือยอมใหผูอืน่อาศยังานในตาํแหนงหนาทีไ่มวาทางตรงหรอืทางออม
ซึ่งเปนความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน ของ ยสท.
       4. กรรมการจะตองไมเอื้อประโยชนหรือมีสวนรวมตอคูสัญญา คูแขง กับฝายหนึ่งฝายใด อันเปนเหตุให ยสท. เสียผล
ประโยชนหรือเสียหาย
       5. กรรมการจะตองรกัษาความสมัพันธกบัลกูคาหรอืคูคา ในเชงิธรุกจิดวยความเสมอภาค โดย ไมเรียกรองหรอืรบัทรพัยสนิ
รวมทั้งผลประโยชนอื่นใดทั้งทางตรงและทางออมจากลูกคา หรือคูคา
       6. กรรมการทีม่สีวนไดเสยีหรืออาจมสีวนไดเสยีกบัผลประโยชน ในเร่ืองทีก่าลงัมกีารพจิารณาหรอือนุมตั ิจะตองไมเขารวม
พิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
       7. กรรมการที่มีสวนเก่ียวของ หรือเก่ียวโยงที่จะไดรับผลประโยชนกับรายการที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุนของ
การยาสูบแหงประเทศไทย จะตองแจงให ยสท. ทราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตน ในรายการดังกลาว และตอง
ไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมใชอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
       8. กรณีที่กรรมการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใด ๆ ตองพิจารณาอยางเหมาะสมรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
สงูสดุของ ยสท. ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตวั รวมทัง้จะปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ คาํสัง่ ขอบงัคบั และหลกัเกณฑ ฯลฯ ของ ยสท.
อยางครบถวนถูกตอง
       9. กรรมการจะปฏบัิติหนาที ่สอดสอง ดแูล และจดัการปญหาความขดัแยงทางผลประโยชน ตลอดจนรายงานตามลาํดับชัน้
กรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของ ยสท.
       แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนกรณีกอนเริ่มดําเนินการ
       1. ประธานกรรมการฯ/กรรมการฯ/ประธานคณะงานฯ/คณะทางานฯ เปดเผยความขดัแยง ทางผลประโยชน ตามแบบ
รายงานและใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวในรายงานการประชุม
       2. ประธานคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวของฯ มีหนาที่สอบทานความขัดแยงทางผลประโยชน
       3. หากสอบทานแลวพบความขดัแยงทางผลประโยชน ให คณะกรรมการ/คณะทางานฯ ท่ีม ีความขดัแยงทางผลประโยชน 
งดออกเสยีงและงดแสดงความเหน็ หรือ ขอถอนตวัจากการเปนคณะกรรมการคณะทาํงานฯ พรอมทัง้บนัทกึไวในรายงานการ
ประชุมแตละครั้ง
       4. ใหประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะทํางานฯ เปนผูวนิจิฉัยและส่ังการ พรอมทัง้จดัทาสาํเนาสงสวนงานทรพัยากร
บคุคล เพ่ือนําเสนอใหผูวาการทราบ และแจงใหคณะกรรมการฯคณะทางานฯ ทราบ เพือ่ดาํเนนิการตอไปกรณีมีความขดัแยง
ระหวางดาเนินการ
       5. ระหวางดําเนินการ หากคณะกรรมการ/คณะทํางานฯ ที่เกี่ยวของ มีเหตุการณที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชน 
ใหคณะกรรมการ คณะทาํงานฯ ผูนัน้ เปดเผยขอเทจ็จรงิของความขดัแยงทางผลประโยชน ทีเ่กดิขึน้ตามแบบรายงานทีก่าํหนด
ตอประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะทางานฯ ทันที
       6. ใหประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะทํางานฯ เปนผูวนิจิฉัยและส่ังการ พรอมทัง้จดัทําสาํเนาสงสวนงานทรพัยากร
บุคคล เพื่อนําเสนอใหผูวาการทราบ และแจงใหคณะกรรมการ/คณะทางานฯ ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
       7. รายงานของคณะกรรมการ/คณะทางานฯ ทีเ่กีย่วของลกัษณะงานทีอ่าจเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน ใหเลขานกุาร
คณะกรรมการ/คณะทาํงานฯ ทีเ่กีย่วของ เก็บรกัษาตนฉบบัรายงานการเปดเผยความขดัแยงทางผลประโยชน อยางนอย 2 ป
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

4. แนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีแกผู

ถือหุนภาครัฐ
1. แนวปฏิบัติดานการรายงานดานการเงินและไมใชการเงิน

       ตามกรอบการประเมนิผลการดําเนนิงานรฐัวสิาหกจิ ตามระบบประเมนิผลรฐัวสิาหกจิ (State Enterprise Assessment

Model : SE-AM) ดาน Core Business Enablers ดานการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร ไดกําหนดหลักเกณฑดานการ

ประเมนิดานกาํกบัดแูลท่ีดแีกผูถือหุนภาครฐั รวมท้ังมกีารกาํกบัใหรฐัวสิาหกจิมแีนวทางการตดิตามผลการดาํเนนิงานดานการเงนิ

และไมใชการเงินอยางครบถวนและเปนระบบ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑการกํากับดูแลที่ดี ดังนี้

       ขอมลู/รายงานดานการเงนิ ไดแก ผลกาํไรขาดทนุ กาํไรเชงิเศรษฐศาสตร (EP) ฐานะการเงินสภาพคลอง ความสามารถ

ในการชําระหนี้ การเบิกจายเปรียบเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน และอ่ืนๆ

       ขอมลู/รายงานทีไ่มใชการเงนิ ไดแก ผลการดาํเนนิงานตามภารกิจ ผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดาํเนนิ

งานตามแผนยธุศาสตร/แผนปฏบิตังิานประจาํป การดําเนนิงานตามโครงการท่ีสาํคญั การดําเนนิงานตามมติ ครม. การดาํเนนิ

งานตามท่ีคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินฯ (PA) ความ

คืบหนาในการนําระบบ (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ และอื่นๆ

       แนวปฏิบัติ

       1. จดัทาํรปูแบบการนําเสนอขอมลู/รายงานท่ีเปนสามารถตรวจสอบได เชน บนัทกึขอความรายงานการประชมุ แบบฟอรม

การรายงานตัวชี้วัด การสรุปผลการดําเนินงาน เปนตน

       2. นําเสนอขอมูล/รายงานตามสายงานทีส่งักดัอยู เชน ผูวาการ/รองผูวาการ คณะกรรมการฯคณะอนกุรรมการฯ หนวย

งานกํากับฯ สวนราชการ

       3. มีการกําหนดความถี่ในการนําเสนอขอมูล/รายงานเอาไวอยางชัดเจน เชน รายเดือน รายไตรมาส รายป

  4. คุณภาพของการนําเสนอขอมูล/รายงานโดยตองมีรายละเอียด ดังนี้

      4.1. ในรายละเอียดของการนําเสนอขอมูล/รายงานมีการระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลเปรียบ

                     เทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว

      4.2. ในเนือ้หาของขอมลู/รายงานสามารถระบไุดถึงปญหา/อปุสรรคในการดําเนนิงาน ทีเ่กดิขึน้วามสีาเหตมุาจาก

                     อะไร เกิดขึ้นไดอยางไร

      4.3. มกีารนาํเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา/อปุสรรคในการดาํเนนิงาน โดยเปนขอเสนอแนะทีผู่จดัทาํเหน็

                    วามีความเปนไปไดท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว หรือเปนวธิกีารทีผ่านการนาํไปใชไปในการแกไขทีเ่กิดขึน้จริงแลว

ลําดับ

 

- - --

ชื่อรายงาน ความถี่ในการรายงาน ผูรับผิดชอบ (ฝาย)

        ขอมลูและรายงานท่ีสงใหกระทรวงการคลงั
        ขอมลูรายงานทางดานการเงนิ
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ขอมลูรายงานทางดานทีไ่มใชการเงนิ

ลําดับ

 

1 แผนตรวจสอบระยะยาว 5 ป
และแผนตรวจสอบประจําป

ชื่อรายงาน ความถี่ในการรายงาน ผูรับผิดชอบ (ฝาย)

2 แผนตรวจสอบระยะยาว 5 ป
และแผนตรวจสอบประจําป
(ปรับปรุงระหวางป)

3 รายงานผลการดําเนินงาน
ฝายตรวจสอบภายในประจําป

4 รายงานผลการดําเนินงาน
ฝายตรวจสอบภายในประจําป

- นําสงกระทรวงการคลัง ภายใน 30 วัน
  นับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ

ฝายตรวจสอบภายใน

- นําสงกระทรวงการคลัง ภายใน 30 วัน
  นับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ

- นําสงกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน
  จากวันสิ้นปงบประมาณ ยสท.

- นําสงกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน
  จากวันสิ้นปงบประมาณ ยสท.

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอมลูและรายงานทีส่งใหสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

ขอมลูรายงานดานการเงนิ

ลําดับ

 

1  ขอมูลดานกําไรขาดทุน

ชื่อรายงาน ความถี่ในการรายงาน ผูรับผิดชอบ (ฝาย)

2  ฐานะการเงิน

3  สภาพคลอง

4 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
งบแสดงฐานะการเงิน

5 การเบิกจายเทียบกับ
งบประมาณ/งบลงทุน

6  ตนทุนการผลิตบุหรี่

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

ฝายบัญชีและการเงิน

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

สํานักงบประมาณ

ฝายผลิตดานใบยาและ
ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ขอมลูและรายงานทีส่งใหสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

ขอมลูรายงานดานทีไ่มใชการเงนิ

ลําดับ

 

1 ผลการดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงการประเมิน (PA)

ชื่อรายงาน ความถี่ในการรายงาน ผูรับผิดชอบ (ฝาย)

2 ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
หลัก ไดแก รายงานดานการ
ขายประจําเดือน

3 ผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ประจําป

4 การดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงการประเมินฯ (PA)

5 โครงสรางองคกร โครงสราง
เงินเดือน ขอมูลกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพฯ สิทธิประโยชน
พนักงาน และขอมูลบุคลากร

6 ขอมูลกองทุนเพื่อการ
เกษียณอายุ (กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพและบําเหน็จ)

7 รายงานผลการดําเนินงานตาม
บันทึกขอตกลงฯ (PA)

8 รายงานผลกระทบจากการ
แพรระบาด COVID-19

9 OEE ของเครื่องมวนและบรรจุ

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

สํานักงบประมาณ

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป

- รายป
- อื่น ๆ (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)

- รายเดือน

ฝายทรัพยากรบุคคล

- รายเดือน
- อื่น ๆ (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 
  12 เดือน)

ฝายยุทธศาสตรองคกร

ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

ฝายขาย

- รายเดือน

- รายเดือน
- รายไตรมาส
- รายป
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
       2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ยสท.

       คณะกรรมการ ยสท. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแสวงหาประโยชนจากการเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักนายก

รัฐมนตรี  ) ดังนี้

       1. การแตงตัง้กรรมการรฐัวสิาหกจิ กอนเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาอนมุติัใหสวนราชการตนสงักดัและรัฐวสิาหกจิตรวจ

สอบคณุสมบตัใิหครบถวน โดยตองไมขัดกับกฎหมายทีเ่กีย่วของทกุฉบบัโดยเฉพาะคุณสมบติัท่ีจะตองเปนผูไมมสีวนไดสวนเสยี

หรือดําเนินธุรกิจที่แขงขันกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และใหการรับรองความครบถวน ถูกตองของขอมูลตามแบบฟอรมประวัติผูขอ

รับการแตงตั้งเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด

       2. ใหกรรมการรฐัวสิาหกจิถอืปฏบัิตติามจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวสิาหกจิ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และคณะ

รัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหถือเปนแนวปฏิบัติแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 อยางเครงครัด นอกจากนั้นใหกรรมการ

รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติแนวทาง ดังนี้

  2.1 กรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูแทนของหนวยงานจะตองรายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติหนาที่ใหฐานะ

กรรมการรัฐวิสาหกิจใหตนสังกัดทราบทุกครั้งที่เขารวมประชุม

  2.2 ควรจัดระบบการตรวจสอบภายในระหวางกรรมการรัฐวิสาหกิจดวยกันเองโดยเมื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเขารับ

ตาํแหนงจะตองไดรบัทราบถงึขอบเขต ภาระหนาที ่ความรบัผดิชอบตลอดจนความรบัผดิอนัอาจจะมขีึน้จากการปฏิบัติหนาท่ี

ทัง้ในทางแพงและทางอาญา รวมท้ังจะตองแจงเวยีนประวติักรรมการรฐัวสิาหกจิ หรอืเมือ่มีการเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัการ

ดํารงตําแหนงของกรรมการรัฐวสาหกิจใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบดวย

  2.3 การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต อยูในขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีของกรรมการรฐัวิสาหกจิ รวมทัง้จะตองไมใชความลบั ทรพัยสนิ หรอืเงนิทนุของรฐัวสิาหกจิไปในทางมชิอบ เพือ่ใหเกิด

ประโยชนแกตนเองหรอืผูอืน่ รวมทัง้จะตองไมประกอบกจิอนัมสีภาพอยางเดยีวกนั หรอืเปนการแขงขนักบัรฐัวสิาหกจินัน้และ

เม่ือจะดาํเนนิการใดๆ กบัรฐัวสิาหกจินัน้ จะตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการรับวสิาหกจินัน้กอน และเมือ่เกิดกรณี

ผลประโยชนสวนตนหรือสมาชิกในครอบครัวขัดแยงกับผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ กรรมการรัฐวิสาหกิจคนนั้นจะตองแจง

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นอยางเปนทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

           2.4 การลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะตองกระทาํดวยความระมดัระวงัรอบคอบ คาํนงึถงึผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดจากมตินั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจัดซื้อจัดจางจะตองกระทําดวยความโปรงใส สุจริต เมื่อเห็นวามีความไม

โปรงใสก็ใหคัดคานหรือทักทวง ไมควรเพิกเฉยและใหจดบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยทุกครั้ง

  2.5 ใหกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มาจากบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติอยางเครงครัดในการยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและ

หนี้สิน ตามแบบที่ ป.ป.ป. กําหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและพนจากตําแหนง

   ) มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี 17 มนีาคม 2541 เร่ือง มาตรการปองกนัการแสวงหาผลประโยชนจากการเปนกรรมการ

รฐัวิสาหกิจ (หนังสอืสาํนกันายกรัฐมนตรท่ีี นร.1301/ว 2475 วนัที ่30 มถินุายน 2541 เรือ่ง สรปุผลการประชุมชีแ้จงมาตรการ

ปองกันการแสวงหาประโยชนจากการเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ

1

1
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

2.2 แนวปฏิบัติของฝายบริหาร

       1. กํากับดแูลใหมกีารปฏิบตังิานตามระเบียบ กระบวนการดาํเนนิงานและหนาทีค่วามรบัผดิชอบในขอบเขตทีไ่ดรับมอบ

หมาย และเปนไปตามคูมอืการปฏิบัตงิาน และใหรายงานขอมลูเก่ียวกบัการฝาฝน การไมปฏบิติัตามกฎระเบยีบ ใหแกผูบงัคบั

บญัชาหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของทราบรวมทัง้ไมใหการสนบัสนนุ ชวยเหลอื การหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามระเบยีบหรือกระบวน

การดําเนินงาน

       2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และยึดถือประโยชนของ ยสท. เปนสําคัญ

       3. ปฏิบตัหินาทีด่วยความซือ่สตัยสุจรติและเทีย่งธรรม ไมใชอาํนาจหนาทีข่องตนแสวงหาตําแหนง หรือผลประโยชนอืน่

ใดแกตนเองหรือผูอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

       4. บริหารทรัพยสินของ ยสท. ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอื่นไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม

       5. หมั่นเสริมสรางความรูความสามารถใหแกตนเอง เพ่ือการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง

การถายทอดความรูและประสบการณใหแกผูใตบังคับบัญชาโดยไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

       6. ประพฤติตนเปนอยางที่ดี ไมควรกระทําพฤติกรรมท่ีอาจทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงท้ังตอตนเอง องคกร และขนบธรรม

เนียมประเพณีอันดีงาม

       7. จัดใหมีกระบวนการสรรหา และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปรงใส เปนธรรม

       8. ไมกระทําการใดๆ ในนาม ยสท. โดยไมไดรับอนุญาต

       9. กํากับดูแลไมใหเกิดการสรางภาระผูกพันใดๆ ทางการเงินดันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูที่ทํา

ธุรกิจกับ ยสท.

       10. หลีกเลี่ยงการเรียกรอง เรี่ยไรใดๆ ที่สงผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน

       11. ไมปฏิบัติงานขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตกรณีจําเปนและเปนคําสั่งผูบังคับบัญชาที่สูงกวา

       12. ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน

       13. ปฏบิตัติอผูใตบังคบับัญชาดวยเมตตาธรรม ยตุธิรรม สงเสรมิความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน เสรมิสรางความสามคัคี

ระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทางที่ชอบ

       14. ไมใชเวลาในการปฏิบัติงานของ ยสท. ไปทํางานอยางอื่นโดยไมไดรับอนุญาต

       15. ยึดถือแนวทางในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยสท. เปนหลักในการปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด รวมถึงงดเวนการ

กระทําใดๆ อันอาจสอไปในทางที่เปนผลประโยชนขัดกันกับองคกร

       16. ไมกระทาํพฤตกิรรมท่ีเปนการคกุคามทางเพศ อาท ิการลวนลาม อนาจาร การเกีย้วพาราสีหรอืการลวงเกนิทางเพศ

ไมวาดวยวาจาหรือรางการกต็าม รวมถึงการกระทําใดๆ ทีอ่าจกอใหเกดิความเดือดรอน ราํคาญ ปนทอนกาํลงัใจ เปนปฏปิกษ

หรือรบกวนการปฏิบัติงาน
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2.3 แนวปฏิบัติของผูปฏิบัติงาน ยสท.

       1. ปฏบิตังิานตามระเบยีบ กระบวนการดําเนนิงานและหนาทีค่วามรบัผดิชอบในขอบเขตทีไ่ดรบัมอบหมาย และตามคูมอื

การปฏิบัติงาน และใหรายงานขอมูลเกี่ยวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหแกผูบังคับบัญชาทราบ รวมทั้งไมให

การสนับสนุน ชวยเหลอื การหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามระบยีบหรอืกระบวนการดาํเนนิงาน

       2. ปฏิบัตหินาทีด่วยความรบัผดิชอบ มคีณุธรรม และยดึถอืประโยชน ยสท. เปนสาํคญั

       3. ไมใชเวลาในการปฏิบตังิานของ ยสท. ไปทาํงานอยางอืน่โดยไมไดรบัอนญุาต

       4. ปฏิบัตหินาทีด่วยคว นาจหนาทีข่องตนเพือ่เอือ้ประโยชนอืน่ใดแกตนเองหรอืผูอืน่ ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม

       5. ใชและรักษาทรัพยสินของ ยสท. ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น ไมวาโดยทางตรง

หรอืทางออม

       6. หม่ันเสรมิสรางความรูความสามารถใหแกตนเอง เพือ่สามารถปฏบิติังานไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล รวม

ทัง้การถายทอดความรูและประสบการณใหแกกนั

       7. แตงกายสภุาพเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยคาํนงึถึงภาพลักษณท่ีดีขององคกร ไมกระทําการใดๆ ท่ีอาจทําใหเสือ่มเสยี

ชือ่เสยีงทัง้ตอตนเอง องคกร และขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีาม

       8. หลีกเล่ียงการเรยีกรอง เรีย่ไรใดๆ ทีส่งผลกระทบตอผูปฏบิติังาน

       9. ไมสรางภาระผกูพนัใดๆ ทางการเงนิอนัอาจกอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนกบัผูทีท่าํธุรกจิกับ ยสท.

       10. ไมกระทาํการใดๆ ในนาม ยสท. โดยไมไดรบัอนญุาต

       11. ปฏิบติัตอผูรวมงานดวยความสามคัค ีชวยเหลอืและเกือ้กลูกนัและกนัในทางทีช่อบ

       12. ปฏิบติัตอผูบงัคบับญัชาและผูรวมงานดวยความสภุาพ มนีํา้ใจ มมีนษุยสัมพนัธ ใหเกยีรตซิึง่กนัและกนั

       13. ไมปฏิบตังิานขามผูบงัคบับญัชาเหนอืตน เวนแตกรณจีาํเปนและเปนคาํสัง่ผูบงัคับบญัชาทีส่งูกวา

       14. ยดึถอืแนวทางในคูมอืการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี ยสท. เปนหลักในการปฏบัิติหนีโ่ดยเครงครัด รวมถงึงดเวนการกระทาํ

ใดๆ อันอาจสอไปในทางทีเ่ปนผลประโยชนขดักนักบัองคกร

       15. ไมกระทาํพฤตกิรรมท่ีเปนการคกุคามทางเพศ อาท ิการลวนลาม การอนาจาร การเกีย้วพาราส ีหรอืการลวงเกนิทาง

เพศ ไมวาดวยวาจาหรอืรางการกต็าม รวมถึงการกระทาํใดๆ ทีอ่าจจะกอใหเกดิความเดอืดรอน ราํคาญ บัน่ทอนกาํลังใจ เปน

ปฏปิกษ หรอืรบกวนการปฏบิตังิาน

3. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

       แนวทางการปฏบัิตติามนโยบายการกํากับดูแลการปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบ ทัง้ 6 ขอนี ้กาํหนดขึน้เพือ่ใหผูบรหิาร 

และผูปฏิบตังิาน ยสท. มแีนวทางเปนหลกัการในการปฏบิตังิาน โดยตองทาํความเขาใจ และพงึตระหนกัอยูเสมอถงึความเสียหาย

ทีเ่กดิขึน้จากการไมปฏบิตัติามหรอืปฏบิตัไิมสอดคลองกบัแนวทางฯ ดงันี้

       ขอ 1 ยดึม่ันในหลกันติธิรรม เคารพ และปฏบัิตติามกฎหมาย รวมถงึมตคิณะรฐัมนตรนีโยบายของรฐับาล มตคิณะกรรมการ

ยสท. ตลอดจนขอบังคบั ระเบียบ คาํสัง่ ประกาศ และแนวปฏบัิติทีเ่กีย่วของ และพงึตระหนกัอยูเสมอถงึความเสยีหายเกดิขึน้

จากการไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

ความถูกตองและเปนธรรม

       วัตถุประสงค์

       เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ของ ยสท. เปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน

ยสท. จะตองปฏบิติัตามหลกักฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กยีวของกบัการปฏิบัติงานและตองหลกีเลีย่งการเขาไปมีสวนรวมหรอื 

เกี่ยวของกับกิจกรรม หรือการดําเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมายและกฎระเบียบ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน
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คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

       แนวปฏิบัติ

       1.1 ผูบรหิาร และผูปฏิบัตงิาน ยสท. ตองศึกษาทาํความเขาใจและปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการ

ปฏิบัติงาน โดยตองติดตามอยูเสมอวากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของดังกลาวมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร 

เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาว

       1.2 ผูบรหิาร และผูปฏบิติังาน ยสท. ตองหมัน่ตรวจสอบตนเองอยูเสมอวาการกระทาํของตนน้ันถกูตองตามกฎหมายและ

กฎระเบียบหรือไม

       1.3 การตกลงทาํนติกิรรมสัญญาใดๆ ของ ยสท. ตองเปนไปตามกระบวนการ ขัน้ตอน รปูแบบ หลกัเกณฑ ทีม่กีฎหมาย

และกฎระเบียบกําหนดไว และตองไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีละรรมอันดีของประชาชน

       1.4 กรณีทีพ่บการฝาฝนกฎหมายและกฎระเบยีบ ควรแจงขอมลูเกีย่วกบับคุคลหรือพฤติกรรมดังกลาวไปยงัศนูยรบัเรือ่ง

รองเรียนของ ยสท. หรือนายทะเบียบขอมูลขาวสารลับ (ทขล.) แลวแตกรณี แตหากมีประเด็นการปรับใชและการตีความใน

กฎหมายและกฎระเบียบ ใหขอคําปรึกษาจากสํานักกฎหมาย

       1.5 ผูบงัคับบญัชาตองกาํกบัดแูลผูปฏบิตังิานทีอ่ยูภายใตการบงัคบับญัชาของตนใหปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ

รวมถึงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานในสังกัดของตนเกิดการเรียนรูและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบไดอยางถูกตอง

       ขอ 2 ดาํเนนิงานดวยความรบัผดิชอบตอชมุชน สังคม และส่ิงแวดลอม โดยคาํนงึถงึกฎหมายและระเบยีบทีใ่หความคุม

ครองถึงสิทธิ สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคคล ที่อาจไดรับผลกระทบจากากรดําเนินงาน

       วัตถุประสงค

       เพื่อใหการดําเนินงานของ ยสท. บรรลุตามประสงคควบคูไปกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม และ

หลีกเลี่ยงการดําเนินงานที่อาจกระทบตอสิทธิ สุขภาพและความปลอดภันในชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น รวมถึงผูปฏิบัติ

งาน ยสท.

       แนวปฏิบัติ

       2.1 สนับสนุน สงเสริม ใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความรับผิดขอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งตระหนัก

ถึงความสําคัญของการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและชุมชนที่อยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียงสํานักงานของ ยสท.

       2.2 ทําความเขาใจและสื่อสารกับสังคม ถึงการดําเนินงานของ ยสท. โดยไมปกปดขอเท็จจริงท่ีอาจเปดเผยได รวมทั้ง

ดําเนินการดานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

       2.3 ศกึษาวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมและกาํหนดมาตรการปองกนัแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม และการชดเชยเยยีวยา

ความเดือดรอนหรือเสียหาย และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

       2.4 ดําเนินงานตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการชดเชยเยี่ยวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม อยางเครงครัดเพื่อไมไดกระทบสิ่งแวดลอม

       2.5 หลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบตอชุมชน โบราณสถาน สิ่งกอสรางที่เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน 

หรือบริเวณที่ตั้งโรงเรือน

       2.6 ดูแลสถานที่ทํางานและผูปฏิบัติงานใหมีสภาพการทํางานและสภาพส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูก

สขุลกัษณะ รวมทัง้สงเสรมิสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของบคุลากรทใิหไดรบัอนัตรายตอชวีติ รางกาย จติใจ และสขุภาพอนามยั

       2.7 ในกรณทีีผู่บงัคับบญัชาใหผูปฏบัิตงิานทาํงานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีอาจทาํใหไดรบั

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย ตองแจงผูปฏิบัติงานใหทราบถึงอันตรายและวิธีการปองกันอันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการทํางานกอนมอบหมายงานดังกลาว
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       ขอ 3 ใหความสําคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล

ตลอดจนใหการับรองและคุมครองดานแรงงาน

       วัตถุประสงค

       เพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ยสท. อยูบนพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

การเคารพสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมาย การคุมครองแรงงาน เชน 

รัฐธรรมนูญเหงราชอาณาจักรไทย ปฏิญาณสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของ

องคการสหประชาชาติ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เปนตน

       แนวปฏิบัติ

       3.1 ไมเลอืกปฏิบตัหิรอืปฏบิตัอิยางไมเปนธรรมตอบคุคล เนือ่งจากความแตกตางในดานเชือ้ชาติ เผาพันธุ สีผิด ตนกําเนดิ

ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อาย ุลกัษณะหรอืรปูลกัษณทางกายภาพ ภาษา ความเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอืน่ใด และ

ไมลิดรอนสิทธิขึ้นพื้นฐานอันพึงมีพึงไดตามกฎหมาย

       3.2 ไมจางแรงงานไมถูกตองตามกฎหมายไทย รวมถึงกฎหมายของประเทศใดฟ ที่ ยสท. เขาไปปฏิบัติงาน ตลอดจนไม

ใชแรงงานเด็ก สตรี คนชรา หรือแรงงานอ่ืนใดท่ีกฎหมายไทยและอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับแรงงานท่ีประเทศไทย

ไดใหสัตยาบันแลวกําหนดวาเปนการละเมิดสิทธิ์มนุษยช

       3.3 ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ยสท. ตองปฏิบัติงานบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนและจะไมเขาไปมีสวนรวมหรือ

ทํานิติกรรมกับคูสัญญา คูคา ผูรับเหมา ที่เปนที่ประจักษวามีพฤติกรรมละเมินสิทธิมนุษยชนไมวาทางใดทางหนึ่ง และตอง

ปฏบิตังิานโดยเคารพ ยดึมัน่ในหลกัการสาํคัญ 3 ประการของหลักการชีแ้นะวาดวยธรุกจิและสิทธมินษุยชนแหงสหประชาชาต ิ

(UN Guiding Principle on Business and Human Rights) อันไดแก การคุมครองสทิธมินษุยชน (Protect) การเคารพสทิธิ

มนุษยชน (Respect) และการเยียวยา (Remedy)

       ขอ 4 จัดระบบและกํากับการดําเนินการใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุมีความถูกตองและเปนธรรม รวมทั้ง

สอดคลองกับแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาดรัฐ

       วัตถุประสงค

       4.1 การจัดซื้อจัดจางทั่วไป จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบยีบกระทรวงการคลงั กฎกระทรวง รวมถึงระเบยีบและแนวปฏบิตัอิืน่ใด ทีป่ระกาศตามความในพระราชบญัญติัการจดัซือ้

จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

       4.2 การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับพาณิชยโดยตรง จะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบ ยสท. ที่ผานการเห็นชอบของ

คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาพรัฐ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

       4.3 จดัใหมกีระบวนการจดัซือ้จดัจางท่ีเปนธรรม สอดคลองกบัหลกัการ คุมคา โปรงใส มปีระสทิธภิาพงานภายใน ยสท. 

เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน

       4.4 จัดใหมีคูมือการปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดุภาพรัฐ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบติังานภายใน ยสท.

เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน

       4.5 มีการเผยแพรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาดรัฐไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อใหปฏิบัติ

งานไดอยางถูกตอง

       4.6 ดําเนินการกับผูเสนอราคา ผูเสนองาน หรือคูสัญญา กับ ยสท. ทุกรายดวยความเสมอภาค ทั้งในดานการใหขอมูล

ขาวสารและการพิจารณา และไมกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางบุคคลหรือนิติบุคคลเหลานั้น

92



คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       ขอ 5 รกัษาความลับของขอมลูท่ีอยูในความครอบครองของ ยสท. โดยยดึหลกักฎหมายและจรยิธรรม และจะไมนาํขอมูล

ดังกลาวไปเปดเผยหรือใชเพื่อแสวงหาประโยชน อันจะทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลหรือตอ ยสท. เวนแตเปนการเปดเผย

ตามที่กฎหมายกําหนด

       วัตถุประสงค

       เพื่อปองกันการนําขอมูลที่อยูในความครอบครองของ ยสท. ไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต โดย

เฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นหรือตอ ยสท. และเพื่อมิใหกระทบตอความนาเชื่อถือและ

ภาพลักษณที่ดีของ ยสท. หนวยงานที่ครอบครองขอมูลจะตองใหความระมัดระวังในการจัดการขอมูลตามอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไมเปดโอกาสใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยงาย

       แนวปฏิบัติ

       5.1 ผูบงัคับบัญชามหีนาทีส่งเสรมิ สนบัสนนุ ใหผูใตบงัคบับญัชาเขาใจการใชขอมลูทีเ่ปนความลบัของ ยสท. เชน ขอมูล

ลูกคา ชาวไร คูคา ขอมูลสวนลบุคคลของกรรมการ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน เปนตน โดยตองใชขอมูลเมื่อมีความจําเปนและได

รบัอนุญาตจากเจาของขอมลูหรอืหนวยงานทีค่รอบครองขอมลูโดยไมละเมิดตอเจาของขอมลู และตองตรวจสอบความถกูตอง

ของขอมูลกอนนําไปใชเสมอ

       5.2 หนวยงานที่ครอบครองขอมูลตองมีการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ มีระบบปองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของนํา

ขอมูลออกไปไดโดยไมไดรับอนุญาต โดยใหเปนหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ยสท. ที่วางมาตรการและระบบปองกันในหนวยงาน

ตนเอง เชน การกําหนดหรือจําแนกชั้นความลับของเอกสารและการจัดเก็บ

       5.3 ไมกระทําการฝาฝนสัญญาเกี่ยวกับไมเปดเผยขอมูลใหกับบุคคลภายนอก (Non-Disclosure Agreement)

       5.4 ในการปฏิบัติงานที่จําเปนตองเชื่อมโยงขอมูลทะเบียบประวัติราษฎรกับกรมการปกครอง ผูบริหา และผูปฏิบัติงาน

ของ ยสท. จะตองปฏบิติัตามระเบยีบสาํนกัทะเบยีนกลางวาดวยการคุมครองและจัดการขอมลูทะเบยีบประวัติราษฎร พ.ศ.2561

       ขอ 6 เคารพและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น รวมท้ังสงเสริมการสรางสรรคผลงานท่ีเปนทรัพยสินทาง

ปญญา ตลอดจนคุมครอง ดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของ ยสท. มิใหถูกละเมินโดยบุคคลอื่น

       วัตถุประสงค

       เพ่ือปกปองคุมครองนวตักรรม ทรพัยสนิทางปญญา และองคความรูอืน่ใดทัง้ของ ยสท. และของบคุคลอืน่ มิใหถูกละเมดิ

รวมถึงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานนวตักรรมและทรพัยสินทางปญญา เพือ่ประโยชนของ ยสท. และเพือ่ประโยชน

ในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ

       แนวปฏิบัติ

       6.1 ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ยสท. มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยเรื่องการใหความคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท เชน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา ความลับทางการคา ทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ตลอดจนความตกลงระหวางประเทศนั้นๆ

       6.2 รกัษา ปกปอง และคุมครองสทิธิในทรัพยสินทางปญญาเพ่ือประโยชนของ ยสท. ทีไ่ดจดทะเบยีนตามกฎหมายแลว

ไปใชหรือเผยแพรตอสาธารณะไมวากรณีใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก ยสท.

       6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสรางสรรคนวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญาเพื่อประโยชนของ ยสท. และ

เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       6.4 คิดคน การออกแบบ การประดิษฐใดๆ โดยใชอุปกรณ สัมภาระ เวลาปฏิบัติงานสถานที่ของ ยสท. ตองจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเปนของ ยสท.

       6.5 การจัดทําสัญญาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของ ยสท. หรือการจัดทําสัญญาจางทําของ ตองทําเปนหนังสือและ

ตองกําหนด ระบุผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาใหชัดเจน กรณีเปนสัญญาการอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

ตองระบุขอบเขต วัตถุประสงค และระยะเวลาใหสิทธิที่ชัดเจน

       6.6 พึงระมัดระวังในการใชทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตตลอดจนนํามาใช ทําซ้ํา ดัดแปลง 

เผยแพรตอสาธารณะชนในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต เชน รูปภาพ เสียงดนตรี งานบันทึกภาพและเสียง เปนตน

       6.7 ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ยสท. ตองชวยกันสอดสองดูแลไมใหมีการจําหนายสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาใน

พื้นที่ของ ยสท. และไมสนับสนุนสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา

       6.8 ผูปฏิบัติงาน ยสท. ที่พนสภาพจากการเปนผูปฏิบัติงานแลว จะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาตางๆ ของ ยสท. 

เชน สิ่งประดิษฐ กรรมวิธี องคความรู Know-How นวัตกรรม ที่อยูในความครอบครองคืนใหกับ ยสท. ทั้งหมด 
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

       เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะทํางานประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ

ระเบียบ (Compliance Unit) สอดคลองและเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของการยาสูบแหงประเทศไทย ท่ีคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยไดประกาศและถือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติของการยาสูบแหงประเทศไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 ผูวาการการยาสบูแหงประเทศไทย จงึเหน็สมควรใหมกีารกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลการปฏบัิติตามกฎหมาย

กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ดังนี้

สวนที่ 1 นิยามของการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบองคกร

ยสท.                       หมายถึง        การยาสูบแหงประเทศไทย

หนวยงานกาํกบักฎหมายและกฎระเบยีบองคกร (Compliance Unit) หมายถงึ คณะทาํงานหรอืบคุคล ผูไดรบัมอบหมาย

                                                ตามคําสั่งใหปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลการทํางานของ บุคลากรใหเปนไปตาม

                                                กฎหมายและกฎระเบียบองคกร

คณะกรรมการ   หมายถึง         คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ หมายถึง         คณะอนุกรรมการดานตางๆ ท่ีคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย แตงตั้งให

                                                กํากับดูแลงานของ ยสท.

บุคลากร   หมายถึง  ผูบริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจางของ ยสท.

การกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร หมายถึง กระบวนการในการกํากับใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

                                                 องคกร ซึ่งคลอบคลุมถึงการกําหนดนโยบาย บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ

                                                 บคุลากรและหนวยงานภายใน ยสท. ทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎ

                                                 ระเบยีบองคกร ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติดตามกฎหมาย การสราง

                                                 ความรบัรูความเขาใจ การใหคาํปรกึษา การตรวจสอบและปองกนั การรายงาน การ

                                                 ติดตาม และสงเสรมิใหมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบขององคกร ลดผลกระทบ

                                                 ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ซึ่งอาจ

                                                 ทาํใหองคกรไดรบัโทษตามกฎหมาย สญูเสยีผลประโยชนทางเศรษฐกจิหรอืช่ือเสยีง

กฎหมาย   หมายถึง กฎหมาย กฎเกณฑ มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของและใชบงัคบักบั ยสท. ระเบียบ ขอ

                                                 บังคับและประกาศตางๆ ที่บัญญัติโดยองคกรภายนอก ซึ่ง ยสท. ตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบองคกร  หมายถึง  ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ คูมือ แนวปฏิบัติ และนโยบายตางๆ ที่ออกโดย 

                                                 ยสท. และอยูภายใตกฎหมายเพื่อใหบุคลากรของ ยสท. ปฏิบัติตาม

5. แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย 

และมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       สวนท่ี 2  แนวทางการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบองคกร  และมาตรฐานการปฏิบติังานอยางเปนระบบของ ยสท.

       เพือ่ใหการกํากบัการปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบยีบองคกร ท้ังในระดบัคณะกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน มีความ

ชัดเจนสอดคลองกับโครงสรางท่ีกําหนด เพื่อผลักดันการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดความสับสนในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ

ระเบยีบองคกร จึงเห็นควรใหมกีารกาํหนดบทบาทหนาทีใ่นการกาํกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบองคกร แบงออก

เปน 3 กลุม (Three Lines of Defense) ดังนี้

      1. กลุมกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ชั้นที่หนึ่ง (1st Lines of Defense) 

  หมายถึง ลูกจาง และพนักงาน (พนักงานรายเดือนระดับ 1 -  8, พนักงานรายวันระดับ 1 – 10, พนักงาน

รายชัว่โมงระดบั 1 – 10, พนกังานรายวนัภมูภิาค 1 – 5 และลูกจางตามฤดกูาล) ในฐานะผูปฏบิตังิานและเจาของกระบวนการ

ซ่ึงมหีนาทีป่ฏิบัตงิานและกํากับดแูลงานของตนใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ตามกระบวนการหรือคูมือปฏบัิติ

งานที่ไดกําหนดไว โดยทําการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม

               2.  กลุมกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ชั้นที่สอง (2nd Lines of Defense)

  หมายถงึ ผูบรหิารระดบัสายงาน (พนกังานรายเดือนระดับ 9 - ผูวาการ) และคณะทาํงานประสานงาน ตดิตาม

ตรวจสอบ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)มีหนาที่สนับสนุนนโยบายดานการ

ปฏบัิตงิานใหเปนไปตามกฎระเบยีบ ของ ยสท. และกฎหมายทีเ่กีย่วของ ตลอดจนดแูลกาํกบัการปฏบิติังานตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบองคกรของหนวยงานในความรบัผดิชอบของตนเอง (1st Lines of Defense) รวมถงึใหคาํปรกึษา ใหความรู และ

สือ่สารนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบองคกร ตามทีไ่ดมกีารกาํหนดไว  รวมทัง้คณะอนกุรรมการดานตาง ๆ ทีไ่ดรบัมอบหมาย

ใหทําหนาที่กํากับดูแลในแตละดาน

               3. กลุมกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ชั้นที่สาม (3rd Lines of Defense)

           หมายถึง ฝายตรวจสอบภายใน ของ ยสท. ซึ่งมีสถานะเปนหนวยงานอิสระ มีหนาที่ตรวจสอบและสอบทาน

กระบวนการทํางานของฝายกํากับ 1st Lines of Defense และ 2nd Lines of Defense เพ่ือใหทราบวามีขอบกพรองใน

เรื่องใด และมีระดับความเสี่ยงมากหรือนอยเพียงใด รวมถึงติดตามใหปรับปรุงแกไขขอบกพรอง เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม

กฎหมาย กฎระเบยีบองคกร โดยรายงานการตรวจสอบและสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึการรายงานดานการ

บริหารเสนอตอผูวาการ

แผนภาพของ Three Lines of Defense

คณะกรรมการ ยสท.

3rd Lines of
Defense

2nd Lines of
Defense

1st Lines of
Defense

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ฝายตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีภายนอก หนวยงานภายนอกที่กํากับดูแลบัญชี

- พนักงานรายเดือนระดับ 1 - 8 พนักงานรายวันระดับ 1 - 10 พนักงานรายชั่วโมงระดับ 1 - 10
- พนักงานรายวันภูมิภาค 1 - 5  ลูกจางตามฤดูกาล

- คณะอนุกรรมการดานตาง ๆ 
- ผูวาการ รองผูวาการ พนักงานรายเดือนระดับ 9 - 13
- คณะทํางานประสานงานฯ Compliance Unit
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ส่วนที่ 6 : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

       สวนท่ี 3  สิทธ ิหนาที ่ความรบัผดิชอบของ Compliance Unit

       1. สนับสนุนนโยบายดานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ ของ ยสท. และกฎหมายที่เกี่ยวของ

       2. ประสานงาน ตดิตาม ตรวจสอบการกํากับดแูลการปฏบิติังานของหนวยงานตาง ๆ ของ ยสท. ใหเปนไปตามกฎระเบยีบ

ของ ยสท. และกฎหมายที่เกี่ยวของ

       3. เสรมิสรางความรูความเขาใจ และสรางความตระหนกัใหผูบรหิารและพนกังาน ยสท. ปฏบิตังิานตามกฎระเบียบของ

ยสท. และกฎหมายที่เกี่ยวของ

       4. ใหคําปรึกษา แนะนํา หนวยงานตาง ๆ ของ ยสท. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบของ ยสท. และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

       5. สรุปผลการดําเนินงานตามอํานาจ หนาที่ของคณะทํางาน ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบการกํากับดูแลการปฏิบัติ

งานใหเปนไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) และรายงานตอคณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลที่ดี การนําองคกร 

ผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

       6. ประสานงานกับหนวยงานภายนอก ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการทําหนาที่ของคณะทํางานประสานงาน ติดตาม 

ตรวจสอบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)

       7. สามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ยสท. ตอบขอซักถาม เพ่ือชี้แจงใหความคิดเห็น ท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของคณะทํางานฯ
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จัดทําโดย 

คณะทํางานรายงานผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers 

ดานการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร (CG & Leadership)

โทรศัพท : 02 229 1013  

e-mail : cgc_toat@thaitobacco.or.th




