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ฐานะการเงิน
Financial Status (as at 30 September) 

2565
(2022)

2564
(2021) 

2563
(2020)

สินทรัพย์ Total Assets

สินทรัพย์หมุนเวียน	Current	Assets 	12,920,935,138.86 15,143,992,236.02 15,883,232,271.32

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	
Property,	plant	and	
equipment	–	Net

	9,721,905,592.66 10,543,762,833.21 11,460,536,162.82

สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	
Assets	on	Operation

	21,570,000.00 70,902,904.82 81,035,918.29

สินทรัพย์อื่น	Other	Assets 417,569,609.23 321,590,128.79 333,218,197.27

หนี้สินและส่วนของทุน 
Liabilities and Equity

หนี้สินหมุนเวียน	Current	Liabilities 	642,155,633.79 1,089,779,142.46 855,004,449.87

หนี้สินอื่น	Other	Liabilities 	7,540,952,511.90 8,305,560,564.98 9,191,169,045.84

ส่วนของทุน	Equity 	14,898,872,195.06 16,684,908,395.40 17,711,849,053.99

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

รายได้	Revenue 39,119,484,779.20 48,439,258,004.01 45,901,720,564.77

รายจ่าย	Expenses 2,414,824,884.30 3,070,889,445.82 3,253,986,420.91

ก�าไรสุทธิ	Net	Profit 120,215,183.99 1,041,085,966.45 550,245,484.96

เงินน�าส่งรัฐ	
Government	Remittance

39,089,579,011.32 47,246,679,469.02 42,315,234,181.20

รายจ่ายลงทุน	Investment 103,594,403.88 103,631,184.72 546,751,276.84

ก�าไรสุทธิรับอนุมัติจัดสรรเป็น :- Authorized Net Profit Appropriation :-

เงินโบนัส	(ล้านบาท)	Bonus	(MB) 8.70 108.58 106.67

จ�านวนพนักงาน	(คน)	
Number	of	Employees

2,376 2,463 2,574

สรุปข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน
สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
Summary of Financial Status and Performance for Fiscal Year 2020 - 2022

หน่วย : บาท
Unit : Baht
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อัตราส่วนและอัตราเพิ่ม (ลด) ทางการเงิน
Financial Ratios and Increase (Decrease)

2565

(2022)

2564

(2021)

2563

(2020)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)

Current	Ratio	(Times)

20.12 13.90 18.58

อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์	(เท่า)

Current	Debt	to	Assets	Ratio	(Times)

0.03 0.04 0.03

อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อส่วนของทุน	(เท่า)

Current	Debt	to	Equity	Ratio	(Times)

0.04 0.07 0.05

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)

Return	on	Assets	(%)

0.49 3.87 1.99

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ถาวร	(ร้อยละ)

Return	on	Fixed	Assets	(%)

1.19 9.46 4.69

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อส่วนของทุน	(ร้อยละ)

Return	on	Equity	(%)

0.76 6.05 3.12

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อรายได้	(ร้อยละ)

Net	Profit	Margin	on	Total	Revenues	(%)

0.31 2.15 1.20

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิต่อยอดขาย	(ร้อยละ)

Net	Profit	Margin	on	Sales	(%)

0.31 2.17 1.21

อัตราร้อยละของรายจ่ายต่อรายได้

Rate	of	Expenditure	to	Income	(%)

99.69 97.85 98.80

รายได้เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในแต่ละปี	(ร้อยละ)

Revenues	Increase	(Decrease)	(%)

(19.24) 5.53 (8.73)

รายจ่ายเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในแต่ละปี	(ร้อยละ)

Expenses	Increase	(Decrease)	(%)

(17.72) 4.51 (9.88)

ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในแต่ละปี	(ร้อยละ)

Net	Profit	Increase	(Decrease)	(%)

(88.45) 89.20 7.19

อัตราส่วนและอัตราเพิ่ม (ลด) ทางการเงิน 
ณ 30 กันยายน 2565 
Financial Ratios and Increase (Decrease) as at 30 September 2022

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
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สินทรัพย์ Total Assets
หน่วย	:	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2565
(2022)

23,082.00

2564
(2021)

26,080.25

2563
(2020)

27,758.02

2562
(2019)

27,609.59 

2561
(2018)

27,616.53

รายได้ Revenue
หน่วย	:	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2565
(2022)

39,119.48

2564
(2021)

48,439.26

2563
(2020)

 45,901.72 

2562
(2019)

50,838.89

2561
(2018)

51,565.67
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รายจ่าย Expenses
หน่วย	:	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2565
(2022)

38,999.27

2564
(2021)

47,398.17

2563
(2020)

 45,351.47 

2562
(2019)

50,325.54

2561
(2018)

50,633.72

ก�าไรสุทธิ Net Profit
หน่วย	:	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2565
(2022)

120.22

2564
(2021)

1,041.09

2563
(2020)

550.25

2562
(2019)

513.35

2561
(2018)

843.25
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เงินโบนัส Bonus
หน่วย	:	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2565
(2022)

8.70

2564
(2021)

108.58

2563
(2020)

 106.67

2562
(2019)

110.98

2561
(2018)

786.34
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เงินน�าส่งรัฐ Government Remittance
หน่วย	:	ล้านบาท

Unit	:	Million	Baht

2565
(2022)

39,089.58

2564
(2021)

47,246.68

2563
(2020)

 42,315.23 

2562
(2019)

48,478.78

2561
(2018)

49,762.00
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นายธีรัชย์ อัตนวานิช  ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย



	 ปี	 2565	 เป็นอีกหนึ่งปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายใน	

และภายนอกประเทศ	ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกจิโดยรวม		

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-2019)	ที่แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย	แต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นระยะ	รวมถึง

การเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน	ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโลก	 หลายประเทศประสบกับภาวะเงินเฟ้อ	 ยสท.	 ในฐานะผู้ผลิตและ	

ผู้ค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน	 โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตซ่ึงถือเป็น	

ปัจจัยส�าคัญ

	 เพือ่ตอบสนองต่อพนัธกิจของ	ยสท.	และกลุม่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	อนัได้แก่	ลกูค้า	

บุคลากร	คู่ค้า	หน่วยงานก�ากับดูแล	หน่วยงานภาครัฐ	และชุมชน	ท่ามกลางแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	และแนวโน้มธุรกิจของโลก	ยสท.	ได้เตรียมการและปรับตัว

มาอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้การพฒันารูปแบบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องใหม่	ๆ 	โดยต่อยอดจากทรพัยากร

หรือองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่เน้น

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและที่ส�าคัญ	 คือ	 การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�างานเพื่อลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	

สนับสนุนให้มีการน�านวัตกรรม	หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่	ๆ	มาใช้ในการพัฒนางาน

ให้ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ผลประกอบการของปี	2565	ยังอยู่ในระดับที่มีผลก�าไร	

และสามารถก้าวต่อไปข้างหน้า

สารจากประธานกรรมการ
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	 ในด้านการก�ากับดูแลองค์กร	 คณะกรรมการ	 ยสท.	 ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง

กับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	 และมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

สมดุลในทุกมิติ	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยก�าหนดให้มีนโยบาย

การด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม	เป็นผลให้	ยสท.	ได้รบัการยอมรับในระดบัชาติ

ให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 ตามประกาศของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ซึ่งส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

	 ความส�าเร็จของ	 ยสท.	 ในปี	 2565	 ถือเป็นความส�าเร็จร่วมกันของบุคลากร

ทั้งองค์กร	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ในนามคณะกรรมการ	 ยสท.	 ขอขอบคุณทุกท่าน

มา	 ณ	 โอกาสนี้	 และขอให้มีพลังแรงกายแรงใจร่วมกันในการฝ่าฟันปัญหาและ

ความท้าทายต่าง	ๆ	ที่รออยู่	“มองไปข้างหน้า	สู่เป้าหมายเดียวกัน”

	 	

	 นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช

 ประธำนกรรมกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย
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	 The	year	2022	is	another	year	that	Thailand	has	been	encountering		

with	internal	and	external	effects	impacting	on	people’s	living	condition	

and	 economy	 in	 general	 especially	 the	 effect	 of	 an	 outbreak	 of	 a		

coronavirus	 (COVID-19).	 Even	 though,	 the	 current	 situation	 begins	 to	

loosen,	 there	 are	 still	 numbers	 of	 infected	 people	 intermittently.		

Moreover,	 the	war	 between	 Ukraine	 and	 Russia	 has	 prolonged	 until		

present	 interacting	 to	 the	 world’s	 economy.	 Many	 countries	 have		

been	 facing	with	 inflation.	 Tobacco	Authority	of	 Thailand	 (TOAT),	 as	 a	

manufacturer	 and	 seller,	 has	 been	 affected	 on	 this	 situation	 as	well		

particularly	 the	 increase	 in	 production	 cost	which	 is	 the	main	 factor		

corresponding	 to	 TOAT’s	 mission	 and	 stakeholder	 group	 including		

customers,	 staffs,	 suppliers,	 corporate	 governance	 department,		

government	sector,	and	community.	

	 Among	 the	business	adaption	and	global	 trend,	TOAT	has	been	

preparing	 and	 adapting	 itself	 continuously	 in	 terms	 of	 new	 relevant		

business,	 furthering	 expand	 existing	 resources	 to	 the	 utmost	 benefit.		

With	 systematic	 administration	 management	 is	 focused	 on	 data		

analysis	and	has	effective	planned	jobs.	The	most	important	process	is	

to	 improve	 the	effectiveness	of	work	procedure	 to	 reduce	production	

cost	throughout	the	supply	chain,	advocate	innovation	adaptation	and	

Message from the Chairman
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generate	new	ideas	to	improve	work	more	effectively.	Hence,	TOAT	has	

a	profit	gain	in	2022	and	is	still	making	a	profit	level.	It	triggers	organization	

moving	forward.	

	 In	 terms	 of	 corporate	 governance,	 the	 board	 of	 committee		

emphasize	on	good	governance	administration,	sustainable	development	

while	 balancing	 in	 all	 dimensions	 such	 as	 economy,	 society,	 and		

environment.	By	having	 suitable	and	 fair	operational	policy,	 TOAT	has	

been	 accepted	 nationally	 to	 be	 a	 transparency	 organization	with	 an		

“Excellent	Level”	of	Integrity	and	Transparency	Assessment	(ITA)	award	

from	 an	 announcement	 of	 Office	 of	 the	 National	 Anti-Corruption		

Commission.	This	creates	a	good	image	and	reputation	for	organization	

and	builds	a	trust	of	stakeholders	of	all	related	sectors.

	 TOAT’s	 success	 in	 2022	 has	 derived	 from	 collaboration	 of	 all		

staffs,	and	organization	itself	together	all	relevant	parties.	On	behalf	of	

the	TOAT	board	of	committee,	 I	would	like	to	thank	everyone	on	this	

occasion	 and	 bless	 us	 all	 having	 strong	mind	 and	 stay	 healthy	 to		

tackle	 problems	 and	 challenging	 things	 waiting	 ahead	 “Look	 ahead		

for	one	goal”.

 (Mr. Theeraj  Athanavanich)

 Chairman of the Board of Committee
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นายนพดล หาญธนสาร  รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการการการยาสูบแห่งประเทศไทย



	 ในปีงบประมาณ	 2565	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 ประสบปัญหาอุปสรรค

ความท้าทายหลายประการ	 ทั้งในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	

การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตท่ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันแรกของปีงบประมาณ	 กับทั้งกลไกตลาด

ที่น�าพาให้ราคาขายปลีกของ	ยสท.	 ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด	แต่ด้วยความพยายามและความร่วมแรง

ร่วมใจของพนักงานทุกระดับ	 ได้น�าพาให้องค์กรของเราผ่านพ้นความท้าทายเหล่าน้ันมาได้	

ผลประกอบการในปีงบประมาณ	2565	จากสายตาบคุคลภายนอกอาจคาดการณ์ว่าจะมผีลก�าไรตดิลบ	

แต่สุดท้ายเรามีผลประกอบการที่ก�าไร	120	ล้านบาท	และมีผลก�าไรเบ็ดเสร็จรวม	858	ล้านบาท

	 คาดการณ์เบื้องต้นในปีงบประมาณ	 2566	 ดูเหมือนอนาคตน่าจะสดใสขึ้น	 แต่ความท้าทาย

เดมิหลายประการยงัคงมีอยู	่ประกอบกับความท้าทายใหม่เก่ียวกับต้นทนุวตัถดุบิทีเ่ริม่สงูขึน้ตัง้แต่ช่วง

ปลายปีงบประมาณ	2565	และสงูขึน้เป็นล�าดบัในปีงบประมาณ	2566	เนือ่งจากสงครามรสัเซยี	-	ยเูครน	

เสมือนเป็นแรงลมต้านการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกประการ	

	 ธรุกจิอตุสาหกรรมบหุรีซิ่กาแรตอยูใ่นช่วงขาลงมาระยะหนึง่แล้ว	แนวคดิสร้างสรรค์ในการหา

รายได้อื่นเสริมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	อาทิ	การสกัดนิโคตินจากใบยาสูบ	การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ในเรื่องกฎกระทรวงผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	 จะเป็นเครื่องมือล�าดับต้น	 ๆ	 ให้กับ	 ยสท.	 สามารถใช้เป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ	และสามารถช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบได้ในอนาคต

	 ณ	 โอกาสนี้	 ขออวยพรให้พนักงานทุกคนและครอบครัว	 ตลอดจนชาวไร่ยาสูบและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง	 มีแต่ความสุขความเจริญ	 มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	 มีความเข้มแข็ง	 เต็มเปี่ยมด้วย

ก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ช่วยกันผลักดันให้	ยสท.	และประเทศชาติมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป

 

 นำยนพดล  หำญธนสำร

 รองผู้ว่ำกำรด้ำนบริหำร รักษำกำรแทน

 ผู้ว่ำกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย

สารจากรักษาการแทนผู้ว่าการ
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Message from the Acting Governor

	 In	fiscal	year	2022,	Tobacco	Authority	of	Thailand	(TOAT)	has	been	

facing	with	numerous	obstacles	in	terms	of	an	outbreak	of	a	coronavirus	

(COVID-19),	 national	 economy	 in	 general,	 and	 tax	 restructuring	 on		

cigarette	 products	 effective	 enforcement	 by	 Excise	 Department	 since		

the	 first	 day	 of	 the	 fiscal	 year	 together	 with	market	 force	 leading		

TOAT’s	 retail	 price	 of	 cigarette	 unexpectedly.	With	 all	 levels	 of	 TOAT		

staff’s	 endeavor	 and	 collaboration	 have	 overcome	 through	 these		

challenges.	 Even	 though	 from	 outsiders’	 eyes,	 the	 turnover	 of	 fiscal		

year	 2022	 expected	 to	 have	 net	 profit	 in	 the	 red,	 eventually	 TOAT		

has	a	profit	at	120	million	Baht	with	858	million	Baht	in	Comprehensive	

Income.

	 At	the	beginning	of	fiscal	year	2023,	it	is	expected	to	have	bright	

future	while	facing	with	many	existing	challenges	and	a	new	challenge		

on	increasing	price	of	raw	material	since	at	the	end	of	fiscal	year	2022	

and	 2023	 respectively.	 Due	 to	 the	war	 between	 Russia	 and	 Ukraine,		

it	counted	as	wind	resistance	against	propulsion	to	move	forward.
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	 Cigarette	industry	has	been	in	downward	session	for	a	while.	TOAT	

has	 to	 come	up	with	 other	 important	 creative	 ideas	 such	 as	 nicotine		

extract	 from	tobacco	 leaves,	 requesting	 government	 sector	 support	 in	

Ministerial	 Regulation	 on	 products	 from	other	 plants	which	 is	 a	 prior		

tool	 leading	 TOAT	 to	 pursue	 business	 opportunity	 and	 supporting		

tobacco	farmers	in	the	future.	

	 On	 this	 occasion,	 I	 wish	 all	 staff	 and	 families	 together	 with		

tobacco	 farmers	 and	 involved	 parties	 a	 happiness,	 good	 health	with	

physical	and	mental	strength	to	push	TOAT	and	the	nation	advance	and	

prosper	continuously.

 (Mr. Nophadol Hantanasarn)

 Deputy Governor for Administration

 Acting Governor
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นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย



สารจากผู้ว่าการ

	 ด้วยสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	

ผลกระทบจากการปรับภาษีบุหรี่	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 รวมถึง	

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือ	

การพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยมีความเป็นสากล	 และตอบรับกับกระแสสังคมของ	

กลุ ่มคนรักสุขภาพ	 ประกอบกับพฤติกรรมของผู ้บริโภคบุหร่ีและวิถีชีวิตของผู ้คน	

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 สู ่วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า		

New	Normal	ส่งผลให้เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมบุหรี่ต้องหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง	

จงึนบัว่าเป็นความท้าทายอย่างยิง่นบัตัง้แต่มกีารก่อตัง้การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	

	 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในปีที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน	 กระผมในฐานะผู้ว่าการ	 ยสท.	 มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพ	 โดยมีเป้าหมายเดียวกันกับยุทธศาสตร์ขององค์กร	 คือ	“เป็นผู้น�ำธุรกิจ

ยำสูบในประเทศ และขยำยธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องไปยังต่ำงประเทศ มุ่งสู่งำนวิจัย และ

พัฒนำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ทั้งระบบ”	 ซึ่งการบริหารงาน

นอกจากจะต้องผลักดันการขายให้มีผลก�าไรมากข้ึนและหารายได้เพิ่มจากช่องทางอื่น

แล้ว	ยังจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย	รวมถึงการช่วยเหลือ

สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	ยสท.	อย่างทั่วถึง	เช่น	สนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูก

ยาสูบ	 ให้สามารถสร้างความม่ันคงทางรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนพื้นที่	

การเพาะปลกูยาสบูทีล่ดลงได้	ทัง้นี	้การบรหิารงานจะส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดนีัน้	ต้องมาจาก	
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ความร่วมมอืของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนทีช่่วยกนัฝ่าฟันข้ามผ่านวกิฤตนิีไ้ปด้วยกนั	

ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน	น�าพาองค์กรของเรากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อพวกเรา

ชาว	ยสท.	และเพื่อคุณประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป

	 ในโอกาสนี	้กระผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก	

ท่านพลตรี	หลวงช�านาญยทุธศลิป์	ผูก่้อตัง้โรงงานยาสบู	จงช่วยให้การด�าเนนิงานของ	ยสท.	

ก้าวพ้นวิกฤติต่าง	 ๆ	 ไปได้ด้วยดี	 มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความส�าเร็จในทุก

ภารกิจเป้าหมาย	ตลอดจนให้พี่น้องชาว	ยสท.	และครอบครัว	จงมีสุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรง	พบแต่ความสุขความเจริญ	คิดสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สมหวังดั่งใจทุกประการ

	

 

 นำยภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งำม

 ผู้ว่ำกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย

22  การยาสูบแห่งประเทศไทย



Message from the Governor

	 With	 the	 rapid	 change	 situation,	 many	 factors	 have	 affected		

organization	in	terms	of	raising	tax	rate	on	cigarette	products,	an	outbreak	

of	a	coronavirus	(COVID-19),	and	present	digital	transformation.	Not	only	

the	 access	 of	 information	 and	 law	 improvement	 have	 to	 be	 updated		

internationally,	 but	 also	 the	 upcoming	 responses	 of	 social	 trend	 on		

health	 lovers	 with	 unprecedented	 change	 in	 smokers’	 behavior	 and	

people’s	 lifestyle	 have	 led	 to	 new	 way	 of	 life	 “New	 Normal”.		

These	changes	have	been	affected	to	economy	or	cigarette	industry	to	

sluggish	or	slow	down	counted	as	the	most	challenging	task	ever	since	

Tobacco	Authority	of	Thailand	(TOAT)	has	established	up	to	present.

	 During	the	crisis	change	from	previous	year	until	now,	as	a	governor	

of	TOAT,	I	am	ambitious	to	administrate	effective	works	with	same	goal	

according	to	organizational	strategic	policy:	to	be	the	domestic	tobacco	

leader,	 expand	 related	 business	 internationally,	 further	 research	 and	

improve	benefits	to	entire	supply	chain	system	of	stakeholders.	Knowing	

how	to	administrate	is	not	only	stimulate	sales	of	cigarette	products	to	

earn	more	 profit	 and	 generate	more	 revenue	 from	 other	 channels		

but	also	improve	employees	efficiently	and	support	to	all	stakeholders	

thoroughly.	This	means	to	sponsor	tobacco	farmers	to	create	a	source		

of	 stable	 income	 from	 plating	 other	 plants	 to	 be	 replaced	with	 the		
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deduction	 volume	of	 tobacco	 leaf	 planting.	 The	 accomplishment	 has	

derived	 from	 the	 collaboration	 of	 the	 executive	 and	 staffs	 to	 get		

through	this	crisis	together,	so	all	united	as	one	in	order	to	bring	back	our	

organization	to	become	the	greatest	recurrence	once	again	for	ourselves	

(TOAT’s	employees)	and	for	national	interest	continuously.

	 On	this	occasion,	may	the	Triple	Gem,	all	the	powers	that	exist	in	

the	world,	Major	General	Luang	Chamnan	Yutthasilp,	founder	of	TOAT,	

help	 TOAT	 to	 overcome	 all	 difficulties	 and	 get	 through	 the	 crisis		

successfully	 with	 thrive	 and	 success	 in	 all	 missions	 and	 targets.		

Moreover,	 blessing	 all	 TOAT	 staffs	 and	 families	 have	 good	 health,	 fill		

with	joy	in	life	and	prosperity	and	achieve	all	your	wishes.

	

 (Mr. Poomjit Pongpanngam)

         Governor
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ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า สู บ ไ ท ย

พ.ศ. 2482 รัฐบาลไดจัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้น 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2482 ด�าเนินกิจการ

อุตสาหกรรมซิกาแรต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมผูกขาด
ของรัฐ สามารถผลิตยาสูบ

ปอนสู่ตลาดไดอย่างพอเพียง  
พ.ศ. 2493 พลตรี หลวงช�านาญยุทธศิลป 

ลงทุนซื้อที่ดินบริเวณคลองเตย 
เนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ เพื่อสรางเปน

ศูนยอ�านวยการโรงงานยาสูบ 

พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให
ยายโรงงานยาสูบไปอยู่ในส่วนภูมิภาค และ

พัฒนาพื้นที่เดิมเปนสวนสาธารณะ 
โรงงานยาสูบจึงไดถวายพื้นที่แด่ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  
จ�านวน 140 ไร่ เพื่อสรางสวนน�้า“เบญจกิติ”

พ.ศ. 2497 โรงงานยาสูบ เปลี่ยนสังกัดมาขึ้นกับ
กระทรวงการคลังโดยตรง 

พ.ศ. 2501 โรงงานยาสูบ 
ยายศูนยอ�านวยมาอยู่ที่ตึกอ�านวยการ

ซึ่งสรางใหม่ มาจนถึงทุกวันนี้ 
และตั้งชื่อตึกนี้ว่า ตึกช�านาญยุทธศิลป 

พ.ศ. 2553 โรงงานยาสูบซื้อที่ดิน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อก่อสรางโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 

จ�านวน 220 ไร่

พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยซื้อกิจการยาสูบของ
เอกชนมาด�าเนินการเองทั้งหมด ภายใตการ

ควบคุมของกรมสรรพสามิต ใชชื่อว่า 
“โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  Thailand 

Tobacco Monopoly”  

มีนาคม พ.ศ. 2559  โรงงานยาสูบ 
ถวายพื้นที่เพิ่มจ�านวน 311 ไร่  เพื่อก่อสราง

สวนปา “เบญจกิติ” โดยด�าเนินการไปพรอมกับ
แผนการยายไปยังโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
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ก  า ว ต ่ อ ไ ป  สู ่ ค ว า ม ย่ั ง ยื น
พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. … ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ
ใหยกฐานะโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ขึ้นเปนนิติบุคคล

และเปลี่ยนชื่อเปนการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือ ยสท.

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ใหความเห็นชอบ

ประกาศใชเปนกฎหมาย พรอมเตรียมให
นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกลาฯ 

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
การยาสูบแห่งประเทศไทย ท�าพิธีเปดผลิตบุหรี่

ที่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ใชชื่อว่า 
“การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา” 

และพรอมกาวสู่อนาคต
แห่งความเปนองคกรดิจิทัล 4.0 

ที่มั่นคง ยั่งยืน สืบไป

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
การก่อสรางโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 

และการติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณการผลิตบุหรี่ใหม่ 

แลวเสร็จสมบูรณ

พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. …

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เว็บไซตราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ 
“พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561” 

ใหโรงงานยาสูบเปนองคกรนิติบุคคลภายใตการก�ากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง ใชชื่อว่า 

“การยาสูบแห่งประเทศไทย Tobacco Authority of Thailand” 
มีผลบังคับใชวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนตนมา
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TOAT
DIRECTION

ผู�นําตลาด
พร�อมสร�างโอกาสทางธุรกิจ

NEW



ผลิตภัณฑ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

บุหรี่การยาสูบแห่งประเทศไทย

บุหรี่ราคามากกว่า 72 บาท/ซอง
ภาษีด้านปริมาณ 1.25 บาท/ซอง

ภาษีด้านมูลค่า ร้อยละ 42

  บาท/ซอง

 กรองทิพย์ 90 102

 สายฝน 90 102

 สามิต 90 102

 กรุงทอง 90 102 
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ยาเส้นการยาสูบแห่งประเทศไทย

บุหรี่ราคาประหยัดไม่เกิน 72 บาท/ซอง
ภาษีด้านปริมาณ 1.25 บาท/ซอง

ภาษีด้านมูลค่า ร้อยละ 25

  บาท/ซอง

 SMS (สีแดง) 66

 SMS (สีเขียว) 66

 WONDER S (สีแดง) 66

 WONDER S (สีเขียว) 66

 KRONG THIP 7.1 S (สีแดง) 66

 LINE (สีแดง) 65

 LINE (สีเขียว) 65

 GOAL (สีแดง) 65

 GOAL (สีเขียว) 65 

 LINE 7.1 (สีแดง) 63

 LINE 7.1 (สีเขียว) 63

 KNIGHT (Blue) 63

  บาท/ห่อ

 อีแต๋น 1 10

 อีแต๋น 2 10

 Line 10
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วิสัยทัศน์
เป�นผู้น�าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น

พันธกิจ

รักษาสวนแบงตลาดยาสูบไทย ขยายสูตลาดตางประเทศ 
ดวยผลิตภัณฑคุณภาพ พรอมพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.)  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงการคลัง ประเภทหารายได จัดอยูในสาขาอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

บุหรี่สําเร็จรูป ไดรับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต 

โดยองคกรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ยาสูบรูปแบบตาง ๆ ของผูบริโภคในประเทศ และมุงขยายสูธุรกิจอื่น 

เชน การสงออก และรับจางผลิตยาสูบเพื่อสงออกไปจําหนาย

นอกราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มรายไดใหองคกร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศนและพันธกิจ
Vision and Missions
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เป้าประสงค์
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 กําหนดให ยสท. 
มีวัตถุประสงคในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมาย
วาดวยภาษีสรรพสามิต และการกระทํากิจการอื่น ดังตอไปนี้
(1)  ประกอบอุตสาหกรรมและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑจากพืชอื่น

ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(2) รับจางผลิตยาสูบเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร
(3)  ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

หรือธุรกิจตาม (1)
(4)  สงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ 

ใบยา หรือผลิตภัณฑจากพืชอื่น
(5)  ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการป�องกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑจากพืชอื่น
(6)  ดําเนินกิจการอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือการกระทํากิจการอื่น

ตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) หรือเพื่อประโยชนแก ยสท.

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ยสท. เป็นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งตามกรอบ (ราง) แผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 และแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขาอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหการดําเนินงาน
ของ ยสท. ตองสนับสนุนหมุดหมายที่ 1 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2566-2570 นั่นก็คือ ไทยเป็นประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
โดยนโยบายหลักคือการชวยเหลือและสงเสริมเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การยาสูบแหงประเทศไทย มีกระทรวงการคลังเป็นผูถือหุน รอยละ 100 ดังนี้

หนวย : ลานบาท

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ทุนประเดิม 0.49 0.49 0.49

ทุนรับจากงบประมาณ  -  -  -
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Vision and Missions

Vision
“Remain the domestic tobacco leader and focus on 

business diversification”

Mission

“Maintain tobacco market share in Thailand,  
expand development and further business  
with good quality product while upholding  
sustainable growth”

Business classification
Tobacco Authority of Thailand (TOAT) is a state enterprise  

under Ministry of Finance, contributing revenue to the country 

and classifying in the industrial and commercial sector.  

TOAT is the tobacco monopoly of cigarette manufacture  

and distribution. The organization’s core business is to satisfy 

the needs of domestic tobacco consumers and diversify  

to other business sectors including export and Original  

Equipment Manufacturer (OEM) with oversea partners to  

earn more revenue.
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Goals/Objectives

The article 7 of Tobacco Act B.E. 2561 (2018) defines TOAT’s 

objectives are to be the tobacco monopoly of cigarette 

manufacture followed by excise tax and other missions 

1)  Being an industrial manufacture and operate business 

about tobacco, tobacco leaf, or products from other 

plants both domestic and international

2)  Being an Original Equipment Manufacturer (OEM) with 

oversea export purpose

3)  Operate business about equipment, tool and instrument 

based on industrial or business related to (1)

4)  Promote the study, research, development and quality 

and standard improvement of tobacco manufacture, 

tobacco leaf, or products from other plants

5)  Cooperate with government sectors and suppress illegal 

actions against tobacco, tobacco Leaf and products from 

other plants

6)  Operate related businesses on cigarette manufacture or 

other actions according to (1) (2) (3) (4) and (5) or for 

beneficial to TOAT
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Statement of Direction

Tobacco Authority of Thailand (TOAT) is a state enterprise  

under Ministry of Finance. According to (draft) framework of 

state enterprise development plan B.E. 2566-2570 (2023-2027) 

and state enterprise development plan on industrial and  

commercial sector of State Enterprise Policy Office define  

TOAT’s operation must support milestone no. 1 of the  

National Economic and Social Development Plan (13th Version) 

plan B.E. 2566-2570 (2023-2027) which is Thailand is a  

country leader in agriculture products and high value of  

processed agriculture. The main policy is to help and  

support farmers to improve quality of agriculture products  

and processed products.
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โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ

Capital and stakeholder structure

Tobacco Authority of Thailand has 100% shares own by 

Ministry of Finance.

Unit : Million Baht

Item Year 2022 Year 2021 Year 2020

Initial capital 0.49 0.49 0.49

Received budget initial  -  -  -
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แผนยุทธศาสตร์การยาสูบแห่งประเทศไทย

	 การยาสบูแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์	ปีงบประมาณ	2565	

-	 2570	 และคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 เห็นชอบการทบทวนทิศทาง

ยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Direction)	 ในการประชุมวาระพิเศษ	 ประจ�าปีงบประมาณ	

2564	 เมื่อวันที่	 23	มีนาคม	2564	ที่ผ่านมา	 โดยก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		

4	วัตถุประสงค์	ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ช่วงชิงตลาด
	 ยสท.	มุง่เน้นความต้องการของผูบ้ริโภคอย่างแท้จรงิ	โดยให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง	

(Customer	 Centric)	 และให้ความส�าคัญกับข้อมูลลูกค้า	 ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า	

(Customer	Feedback)	และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับผู้บริโภค	ทั้งนี้	ได้มี

การวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกเก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภค	 (Market	 Insight)	 และ

รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในการวิเคราะห์	 Big	 Data	 และน�ามาประมวลผล	 เพื่อ	

ช่วยตัดสินใจในการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ภายใต้ผลกระทบ	 Disruptive	 Technology	

นอกจากนี้ยังได้น�าเสียงตอบกลับผู้บริโภค	 (Voice	of	Customer)	มาใช้เพื่อปรับปรุง

คณุภาพในการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค	และ

ปรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ช่องทางของ

ผู้บริโภค	การเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วก่อนคู่แข่ง

	 จากการวิเคราะห์และการด�าเนินงานดังกล่าว	 ยสท.	 จึงได้น�ามาปรับเปล่ียน

เป็นการน�าเสนอบุหรี่ท่ีผู้บริโภคต้องการ	 วางแผนการจ�าหน่ายบุหรี่จากความต้องการ

ของคู่ค้ากลุ่มต่าง	ๆ	(Segmentation)	เข้าใจผู้บริโภคบุหรี่น�าเข้าและการน�าจุดแข็งที่มี

มาสร้างโอกาสน�าเสนอบุหรี่ทดแทนน�าเข้า	 รวมท้ังจัดท�า/บริหาร	 ส่วนลดค่าการตลาด

ให้สอดคล้องกับยอดจ�าหน่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด

สภาพธุรกิจ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
	 จากความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ	 ยสท.	 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน	

โดยใช้ข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้า	 (Voice	of	Customer	 :	VOC)	 ในการวิเคราะห์	

แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค	 เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให	้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	 เช่น	 คุณภาพการสูบที่ดีขึ้น	 เป็นต้น	 รวมถึง		

การให้ความส�าคญักบัการควบคมุต้นทนุ	 และการพฒันาคณุภาพผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่	

อุปทาน	(Supply	Chain)	ทั้งด้านใบยา	ด้านการผลิต	และด้านบริหารจัดการผลิต	ดังนี้

	 ด้ำนใบยำ

	 	 	บรูณาการการจดัซือ้วตัถดุบิ	(Reduce	Raw	Material	Cost)	เพือ่ให้สามารถ

จัดหาวัตถุดิบได้ตามความต้องการ

	 	 	สร้างความสมดุลคงคลัง	 (Enhance	Quality	&	Taste)	 ให้สอดคล้องกับ

ปริมาณความต้องการใช้	(Balancing)

	 	 	วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน	 (Proactive	 Competitive		

Awareness)

	 ด้ำนกำรผลิต

	 การสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กรโดยการบรหิารจดัการต้นทนุเพือ่สามารถแข่งขนัได้		

การลดการสญูเสยีจากกระบวนการผลติพร้อมจดัการปรมิาณการผลิตให้เกดิความสมดลุ

กบัความต้องการใช้งาน	(Balancing)	พร้อมการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุ

การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุหรี่	 ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ	์	

ตามแนวทาง	ดังนี้

	 	 	การบริหารจัดการต้นทุน	(Reduce	Production	Cost)

	 	 	การพัฒนาคุณภาพบุหรี่	(Improve	Product	Quality)

	 	 	การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์	(Maximize	Asset	Utilization)

	 ด้ำนบริหำรจัดกำรผลิต

	 โดยการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ลดต้นทุน	 ลดค่าใช้จ่าย	 และการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคงคลังวัตถุดิบ	 (Inventory	Management)	 เพื่อ

สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
	 ยสท.	มองหาโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนาธุรกิจใหม่	(New	Business)	

โดยการใช้ทรัพยากร	ทรัพย์สิน	และความช�านาญขององค์กรที่มีอยู่	ให้ความส�าคัญกับ

การสร้างรายได้เพิม่จากธรุกจิอืน่และการใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์ทีม่อียู	่โดยพจิารณา

แต่ละด้าน	ดังนี้

	 	 	การขยายตลาดธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ	 ในด้านการส่งออกและรับจ้างผลิต

เพื่อการส่งออก	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตรวมถึงการใช	้

หลักการต้นทุนส่วนเพิ่ม	 (Marginal	Cost)	 เพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขันและการบริหารจัดการ

	 	 	การจ�าหน่ายใบยาและยาเส้นมวนเอง	 โดยการจัดหาใบยาที่มีคุณภาพ		

(New	 Product)	 โดยมุ่งเน้นหลักการต้นทุนส่วนเพิ่ม	 (Marginal	 Cost)	

ตลอดจนการพฒันาคณุภาพใบยาตามความต้องการของลกูค้าและสามารถ

แข่งขันได้	 เช่น	ใบยาคุณลักษณะ	Factory	Grade	และ/หรือ	Premium	

Grade	เป็นต้น	เพือ่รองรบัผูบ้รโิภคทีมี่การเปลีย่นพฤตกิรรมจากการบริโภค

บหุรีม่าบรโิภคยาเส้น	ดงันัน้	ยสท.	จงึมองเหน็ถงึโอกาสในธรุกจิยาเส้น	โดย

มีตลาดเป้าหมาย	2	กลุ่ม	คือ	(1)	ตลาดยาเส้นปัจจุบัน	(Existing	Market)	

และ	 (2)	 การสร้างตลาดยาเส้นพรีเมียม	 (Premium	Market)	 ซ่ึง	 ยสท.	

สามารถจัดหาวัตถุดิบ	 (Raw	Material)	ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค

	 	 	การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	โดยการพฒันาพืน้ทีอ่สังหารมิทรพัย์ทีมี่ศักยภาพ

ของ	ยสท.	ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

	 	 	การสร้างรายได้จากพืชอื่น	 ศึกษาวิจัยถึงกระบวนการผลิต	 กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	ความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด	การพัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ในเรื่องของการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์

	 	 	การพัฒนาบริการทางการแพทย์	 ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการของ	

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๔	 พรรษา	 และแสวงหา
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พันธมิตร	 เพื่อต่อยอดโครงการธุรกิจระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล		

(Tele-Consultation)	มาให้บรกิารเพือ่เพิม่ช่องทางการรกัษาให้สอดคล้อง

กับสังคมปัจจุบัน

	 	 	การเพิ่มศักยภาพการพิมพ์	 จากการใช้สินทรัพย์และอัตราการใช้ก�าลัง	

การผลิต	(Capacity	Utilization)	ของกระบวนการพิมพ์	เพื่อให้เป็นปัจจัย

ขับเคลื่อนมูลค่าที่ส�าคัญขององค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารสู่ความยั่งยืน
	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 บรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด	

ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ากัดท้ังภายในและภายนอก	 การบริหารจัดการด้านบุคลากร	

และเทคโนโลยี	รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้และห่วงใยองค์กร	(Burning	Platform)	

ความคิดริเริ่มและนวัตกรรม	จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน	ยสท.	

จึงวางกรอบการด�าเนินงานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ดังนี้

	 	 	การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความ

ส�าคัญ	 องค์กรจะก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความ

สามารถของบคุลากรในการขับเคลือ่น	ดงันัน้	ยสท.	ตระหนกัถงึความส�าคญั

ในการพัฒนาบุคลากร	 เพิ่มเติมทักษะให้บุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	

ทั้งด้านวิชาการ	 ทักษะการปฏิบัติงาน	 เพื่อรองรับความต้องการของ	

หน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในองค์กร

	 	 	การบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	ยสท.	มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	มีศูนย์กลางของข้อมูล	 (Big	Data)	

เพื่อลดการกระจายข้อมูลและน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการวิเคราะห์	

ด้านต่าง	ๆ	มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยบริหารช่องทางการจ�าหน่ายให้

มีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี	 การ	 Re-skill/	

Up-skill	 ให้กับบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ

สังคมในปัจจุบัน
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	 	 	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ	

ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสังคมรอบข้าง	(Corporate	Social	Responsi-

bility)	 และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ	 ยสท.	 ส่งเสริม	

ให้องค์กรมีความยั่งยืน	 จึงมีการก�าหนดแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็น	

3	ระยะ	ได้แก่

	 	 -	 ระยะที่	1	Environmental	Management

	 	 -	 ระยะที่	2	Green	Process

	 	 -	 ระยะที่	3	Green	Factory	เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน

	 	 	การมุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร	โดยให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสจัดการ

นวัตกรรม	คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิต	หรือพัฒนา

กระบวนการด�าเนินงานท่ีมีอยู่เดิม	 หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์	 หรือพัฒนา

กระบวนการบริการ	 ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว

เหมาะสมกบัสถานการณ์	รวมทัง้พฒันานวตักรรม	และปรบัเปล่ียนทศันคติ

การปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อสร้าง

กระบวนการทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้พฒันาไปสูก่ารเป็น	“การยาสูบแห่งประเทศไทย

แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน”	
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	 Tobacco	 Authority	 of	 Thailand	 (TOAT)	 has	 been	 working	 on		

strategic	plan	in	fiscal	year	2022	–	2027.	TOAT’s	board	of	committee	agreed	

on	strategic	direction	revision	in	special	board	meeting	in	fiscal	year	2021	

on	23rd	of	March	,	2021	by	setting	4	strategic	purposes	which	are:

Strategic purpose 1: Market Stealing
	 TOAT	emphasizes	on	actual	customers’	needs	based	on	customer	

centric	 and	 gives	 importance	 on	 customer	 information,	 feedback	 and	

proposes	 value	 creation	 products	 to	 customer.	 However,	 by	 having		

market	 insight	and	collecting	data	 from	customers	helps	analyzing	big	

data	 and	 processing	 it	 in	 order	 to	make	 a	 decision	 under	 disruptive		

technology.	 	Moreover,	 listening	to	the	voice	of	customer	will	help	to	

improve	quality	of	product	development	and	service	to	satisfy	needs	of	

customers,	adapt	management	administration	effectively	corresponding	

to	the	path	of	customers’	channel,	change	and	accessibility	faster	than	

competitors.

	 From	the	above	analysis	and	operation,	TOAT	has	adapted	itself	to	

serve	desired	cigarettes	as	customer	need,	plan	on	cigarette	based	on	

customers’	needs	or	segmentation,	understand	about	imported	cigarette.	

Furthermore,	 bringing	 existing	 strength	 itself	will	 build	 opportunity	 to	

present	 substitute	 cigarette	 instead	 of	 importing	 and	 offering/manage	

market	promotion	corresponding	to	sales	volume	with	utmost	benefit.

Tobacco Authority of Thailand Strategic Policy

Business Condition
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Strategic purpose 2:  Develop potential of  
competitiveness

	 With	the	strategic	challenge	of	TOAT,	development	of	competitive	

potential	 of	 voice	 of	 customer	 (VOC)	 to	 analyze	 customers’	 needs	 in	

order	 to	 improve	products’	quality	 responding	 to	 their	needs	 such	as	

better	quality	of	smoking	etc.	including	with	emphasis	on	cost	controlling	

and	improve	quality	of	products	throughout	the	supply	chain	in	many	

sectors	such	as	leaf,	production	and	production	management

 Leaf sector

	 	 	Integrate	 the	 procurement	 of	 raw	materials	 to	 reduce	 cost		

and	meet	specification

	 	 	Balance	 the	 inventory	 to	 enhance	 quality	 &	 taste	 while		

corresponding	with	the	demand

	 	 	Analyze	competitive	ability	(Proactive	Competitive	Awareness)

	 Production sector

	 Creating	more	value	to	organization	is	to	reduce	production	cost	

competitively,	 reducing	 loss	 of	 production	 process	 together	 with		

balancing	production	quantity	with	supply	and	demand	while	applying	

information	 technology	 system	 to	 support	 operation	 and	 improving		

cigarette	 quality	 to	 uplift	 the	 standard	 of	 product	 quality	 by	 these		

following	guidelines:

	 	 	Reduce	Production	Cost

	 	 	Improve	Product	Quality

	 	 	Maximize	Asset	Utilization
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Production Management Sector

	 Maximizing	 raw	 materials	 utilization	 effectively	 to	 reduce		

production	cost,	 spending	and	enhance	 the	effectiveness	of	 inventory	

management	to	build	competitive	advantage

Strategic purpose 3:  develop and further business 
opportunity

	 TOAT	 seeks	 opportunity	 to	 increase	more	 revenue	 from	 new		

business	by	using	existing	resource	asset	and	organization	proficiency	by	

consideration	of	many	aspects	as	following:

	 	 	Expanding	to	international	market	to	by	exporting	and	being	an	

Original	 Equipment	Manufacturer	 (OEM)	 to	 oversea	 export		

purpose,	 emphasize	 on	 production	 cost	management	 by		

applying	marginal	cost	principal	to	build	competitive	advantage	

and	management	administration

	 	 	Focusing	on	the	sales	of	tobacco	leaf	and	roll	your	own	with	

supply	good	quality	of	tobacco	leaf	for	new	product,	aiming	at	

increase	of	marginal	cost	principal	throughout	the	improvement	

of	tobacco	leaf	quality	responding	to	customers’	needs	and	

having	competitive	advantage	such	as	grades	of	leaf:	factory	

and/or	 premium	 grade	 etc.	 to	 handle	 with	 the	 change	 of		

customers’	 behavior	 from	 cigarette	 consumption	 to	 rolling	

tobacco.	Hence,	TOAT	seeks	an	opportunity	in	rolling	tobacco	

business	by	classifying	into	2	target	market	segments	which	are	

(1)	existing	market	and	(2)	premium	market	which	TOAT	can	

supply	good	quality	of	raw	material	to	customers	safely	

  Tobacco Authority of Thailand   45



	 	 	Utilizing	asset	by	develop	potential	TOAT	asset	in	Bangkok	and	

provincial	areas

	 	 	Generating	more	 revenue	 from	 other	 plants,	 research	 on		

production	process	and	relevant	legal	appropriately	with	the	

demand	 of	market	 and	 improve	 staff’s	 skills	 on	 plantation	

techniques	and	product	processing	

	 	 	Improving	medical	service,	public	relations	on	provided	service	

at	 Benchakitti	 Park	Hospital	 and	 seek	 for	 alliance	 to	 further	

business	project	of	Tele-Consultation	(Telemedicine)	to	improve	

service	on	treatment	channels	corresponding	to	social	change	

	 	 	Enhancing	printing	potential	by	using	own	asset	and	utilizing	

capacity	 of	 printing	 process	 to	 significantly	 driven	 value	 to		

organization

Strategic purpose 4 : Sustainable administration 
	 In	 order	 to	 drive	 TOAT’s	 operation	 accomplished	with	 defined	

policy	 under	 conditions	 and	 limitations	 both	 internal	 and	 external,		

personnel	management	and	technology	 including	 raise	awareness	and	

concern	of	organization	is	to	initiate	innovation	which	are	important	to	

build	 sustainable	 organization	 (TOAT).	 Hence,	 it	 has	 planned	 to	 set		

operational	framework	to	comply	with	strategic	purposes	which	are:		

	 	 	Human	resource	management	and	employees	are	significant	

resources.	Organization	will	move	forward	effectively	by	having	

employees’	wisdom	and	 capability	 as	 a	drive.	Hence,	 TOAT	

realizes	 the	 importance	of	staff	development	and	enhances	

their	skills	to	create	academic	learning,	technical	performance	

to	support	with	internal	need	of	staffs	in	organization	
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	 	 	The	management	 administration	 of	 information	 technology:	

TOAT		have	used	information	technology	adaptation	to	several		

works	which	have	big	data	center	to	reduce	data	spread	and	

utilize	 in	other	analysis.	Moreover,	 this	technology	has	been	

used	 to	 improve	 management	 of	 channel	 distribution		

effectively	 including	 staffs’	 skills	 by	 having	 re-skill/up-skill		

training	to	catch	up	with	the	change	of	economic	and	social	

presently	

	 	 	Environmental	management	 is	 to	 the	 way	 to	 show	 social		

responsibility	 to	 society	 environment	 and	 corporate	 social		

responsibility.	 With	 the	 purpose	 of	 managing	 TOAT’s		

environment	 to	 be	 sustainable	 as	 stated	 in	 environmental		

plans	divided	into	3	phrases	which	are:

	 	 -	 Phrase	1:	Environmental	Management

	 	 -	 Phrase	2:	Green	Process

	 	 -	 Phrase	3:	Green	Factory:	to	be	sustainable	organization

	 	 	Emphasizing	on	 innovation	creation	to	employees	by	 letting	

everyone	has	an	opportunity	to	join	in	innovation	management,	

creating	 innovation	 on	 production	 process	 or	 developing		

existing	 innovation,	 improve	 products	 or	 service	 processes		

applying	 to	work	 appropriately	 related	 to	 current	 situation.	

Moreover,	it	is	also	focused	on	innovation	development	and	

changing	employees’	attitudes	to	be	efficient	staffs	in	building	

processes	aiming	to	be	“TOAT	Sustainovation”
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TOAT
NEWPOSITION

ยุทธศาสตร�ชาติ
สู�ยุทธศาสตร�ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ



ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

นโยบายที่ส�าคัญ

	 ในปีงบประมาณ	2565	คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ให้นโยบาย

และแนวทางที่ส�าคัญต่อการพัฒนา	 และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ	 ยสท.		

รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดังนี้

	 	 	ทบทวนทิศทางการด�าเนินงาน	 และแผนยุทธศาสตร์องค์กร	 โดยมุ่งเน้น	

การช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	 การพัฒนาและ	

ต่อยอดธุรกิจ	และการบริหารสู่ความยั่งยืน		

	 	 	สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการท�างาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 และลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อ	

การแข่งขันทางด้านราคา	และเพิ่มผลประกอบการให้กับ	ยสท.

	 	 	ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบให้มีการปลูกพืชอื่น

ทดแทนการปลูกยาสูบที่ลดลง	 โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ	

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	และธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	 เพื่อความมั่นคงของรายได้	

และเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 	 	ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูใบยาทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัจจยัการผลติ

ที่เพิ่มสูงขึ้น	 โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 ร้อยละ	 50	 ของต้นทุน	

การผลิต	 เฉพาะฤดูการผลิต	 2565/2566	 และขอรับการสนับสนุน	

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน	เพิ่มเติมอีกร้อยละ	50	เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
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	 	 	เห็นชอบการเสนอร่างกฎกระทรวงก�าหนดผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	 จ�านวน		

4	 ชนิด	 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาออกประกาศ	

เป็นกฎกระทรวง	ซึง่จะเป็นการเปิดโอกาสทางธรุกจิให้กบั	ยสท.	ให้สามารถ

เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

	 	 	ในฐานะพลเมืองโลก	 (Global	 Citizen)	 ควรให้ความส�าคัญกับกิจกรรม	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ขณะเดียวกัน	ยสท.	ต้องพิจารณาถึงผลกระทบและความอยู่รอดทางธุรกิจ

ด้วย	ต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล

	 	 	ในการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากที่ดินแปลงศักยภาพสูง	

ของ	ยสท.	ในเขต	กทม.	ซึง่ปัจจบุนัใช้เป็นทีเ่กบ็ใบยาสบู	ให้พจิารณาแนวทาง

การย้ายใบยาสูบไปจัดเก็บในที่ที่มีความเหมาะสม	 เพ่ือให้สามารถน�า	

พื้นที่แปลงศักยภาพดังกล่าวมาจัดหาประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ	

ในระยะยาว

	 	 	สนบัสนนุโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์สารสกดักญัชาเพือ่ใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์	เพ่ือให้โรงพยาบาลสวนเบญจกติเิฉลมิพระเกยีรต	ิ๘๔	พรรษา	

เป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือก	 รองรับความต้องการของผู้ป่วย	 และสร้าง	

รายได้เพิ่มให้กับโรงพยาบาลฯ
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Good Corporate Governance

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการก�าหนด

นโยบายและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)		

ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐและหน่วยงานก�ากับดูแล	 โดยก�าหนดวิสัยทัศน	์	

พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์	 และแผนปฏิบัติงานขององค์กร	 เพื่อการสร้างสมดุลระหว่าง	

การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบที่ยังมีอยู่	

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล	การมีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 ซ่ึงเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ด	ี

ในรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อให้	 ยสท.	 ยังคงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาสูบ	

ในประเทศให้สามารถเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ยสท.	 ยึดถือเป็นหลัก	

ปฏบิตังิานตามภารกจิและนโยบายองค์กรอย่างเคร่งครดัและเป็นไปอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร	

โดยมีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ยสท.	เป็นแนวทางส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ของตน	

ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	 จรรยาบรรณ	 และจริยธรรมในการด�าเนินงานของ	

ยสท.	จึงก�าหนดเป็นนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	 มีหน้าท่ีก�ากับดูแลให้มีการบริหารงานที่ดี		

เป็นไปตามพันธกิจ	 วัตถุประสงค์	 และนโยบายของภาครัฐ	 ต้องให้ความส�าคัญในการ

บริหารตามแนวทางระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติงานอย่างเต็มความ

สามารถบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วน	 ปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดี	 (Role	Model)	 โดยแสดงให้พนักงาน

เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
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	 2.	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	 ก�ากับดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของ	

คณะกรรมการและ	 ยสท.	 ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก	

ในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยพิจารณาความสอดคล้องตามนโยบาย	

ทิศทาง	ยุทธศาสตร์	ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ	และความเพียงพอของทรัพยากร

	 3.	 คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ต้องปฏิบตังิานด้วยความรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที	่โดยยดึถอืประโยชน์สงูสดุขององค์กรเป็นทีต่ัง้	ไม่กระท�าการใด	ๆ 	อนัอาจท�าให้	

เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์	 ด�าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ	 ยสท.	 รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	

อย่างเคร่งครัด

	 4.	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	 ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีกลไก	

การปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการด�าเนนิงาน	ยสท.	ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่ด้วยความรบัผดิชอบ

โดยค�านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย	หรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 5.	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	 ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ	

แผนด�าเนินงานขององค์กร	 ท่ีค�านึงถึงการปฏิบัติท่ีน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการ	

อย่างยั่งยืน	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน�า

นวตักรรมมาใช้ในการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการท�างาน	การให้บรกิาร	และการบรหิาร

จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

	 6.	 คณะกรรมการและผู ้บริหาร	 ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ	

ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่าง	ๆ 	อย่างถกูต้อง	เชือ่ถอืได้	ครบถ้วน	

เพียงพอ	ทันเวลา	 เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สาธารณชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม	 และส่งเสริมให้มี	

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
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	 7.	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	 มีหน้าท่ีส่งเสริมและสร้างการรับรู้ด้านการ	

ด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานทุกคน	 เพื่อให้รับทราบ	

และยึดถือปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คู่มือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการท�างาน	

อย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้แก่

	 	 7.1	 	รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี	 ทั้งการตัดสินใจและการกระท�า

ของตนเอง	(Accountability)

	 	 7.2	 	ส�านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพ

ที่เพียงพอ	(Responsibility)

	 	 7.3	 	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยสุจริต	อย่างเท่าเทียมกัน	

และมีความเป็นธรรม	(Equity/Equitable	Treatment)

	 	 7.4	 	ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต	 โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 มีการ	

เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อสาธารณะ	

โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	 ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของ

องค์กรอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนทันเวลา	(Transparency)

	 	 7.5	 	มุง่มัน่ในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	

โดยการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่ความสามารถในทกุด้านเพือ่การแข่งขนั	

(Value	Creation)

	 	 7.6	 	ด�าเนนิงานอย่างมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณ	มกีารส่งเสรมิและพฒันา

การก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินการ	(Ethics)

	 	 7.7	 	ให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมด�าเนินการหรือการตัดสินใจของ

องค์กร	 รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสร่วมแสดง	

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการของ	ยสท.	(Participation)

	 8.	 คณะกรรมการ	 ก�ากับดูแลให้มีระบบงานด้านบริหารจัดการองค์กร		

ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด	

เป็นรายเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	ตามความเหมาะสม	ประกอบด้วย

	 	 8.1	 	ระบบการตรวจสอบภายใน

	 	 8.2	 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

54  การยาสูบแห่งประเทศไทย



	 	 8.3	 	ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

	 	 8.4	 	ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

	 	 8.5	 	รายงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน	เช่น	ค่าก�าไรเชิงเศรษฐศาสตร์	

รายงานทางการเงิน	 รายรับ-รายจ่าย	 ก�าไร	 การบริหารสินทรัพย์		

การเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือน	 รายงานประมาณการทางการเงิน	

รายไตรมาส	 ผลการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 แยกตามกลุ่มภารกิจ		

ผลการด�าเนินงานตามระบบ	EVM	ผลการด�าเนินงานตามบันทึกข้อ

ตกลงประเมินผล

	 	 8.6	 	รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ		

แผนงาน/โครงการ	 การบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย	

ตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค	และแนวทางแก้ไข

	 	 8.7	 	รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ		

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 รายงานการ	

ตรวจติดตามและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม	 รายงานผล	

ด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ	ยสท.

	 	 8.8	 	รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีตามมาตรฐาน

สากล	 โดยครอบคลุมประเด็นส�าคัญ	 ประกอบด้วย	 บทบาทหน้าที่	

ของ	 ยสท.	 ท่ีมีต่อหน่วยงานการก�ากับดูแล	 การปฏิบัติต่อคณะ	

กรรมการอย่างเท่าเทียม	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส	 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	 การ

บริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน

และการตรวจสอบภายใน
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ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบาย

และการก�ากับดูแลองค์กร	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 เป็นไป	

ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐและหน่วยงานก�ากับดูแล	 คณะกรรมการ	 ยสท.		

ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด	

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	 ร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	

ระยะยาว	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 และแผนบริหารจัดการองค์กรที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	

แผนการตรวจสอบภายใน	แผนบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน	แผนบรหิารจดัการ

สารสนเทศและดิจิทัล	แผนบริหารทรพัยากรบุคคล	เป็นตน้	คณะกรรมการ	ยสท.	ก�ากบั

ดูแลการด�าเนินงานในด้านต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	เพื่อให้	ยสท.	ยังคง

เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจ

ยาสูบ	 เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ	และเป็นองค์กร

ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการ	 ยสท.	 ได้แต่งต้ังกรรมการ	 ยสท.	 เข้าร่วมเป็นกรรมการใน	

คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลท่ีดี	 การน�าองค์กร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	

เพื่อเป็นผู้ก�ากับดูแลและส่งเสริมให้	 ยสท.	 มีการด�าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการและ

แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 2562	และแนวทางปฏิบัติ	 และ

หลักเกณฑ์การประเมินด้านการก�ากับดูแลท่ีดีและการน�าองค์กรของส�านักงาน	

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	ซึ่งรัฐวิสาหกิจให้การยอมรับและปฏิบัติตาม

	 คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี	การน�าองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ลูกค้า	 เป็นผู้วางนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 ยสท.	 รวมถึง

นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ใช้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

	 1)	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ยสท.
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	 2)	 	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน	 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 (Governance,	 Risk	 and		

Compliance	:	GRC)

	 3)	 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder	Engagement)

	 4)	 นโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม

	 5)	 นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 6)	 นโยบายป้องกันการเกิดรายงานเกี่ยวโยง

	 7)	 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

	 8)	 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 9)	 นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

	 10)	นโยบาย	วิสัยทัศน์	การจัดการความรู้

	 11)	นโยบาย	วิสัยทัศน์	การจัดการนวัตกรรม

	 12)	นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์

	 13)	นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

	 14)	นโยบายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

	 15)	 	นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	

ของ	ยสท.

	 ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี	 การน�าองค์กร		

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	 ครั้งท่ี	 2	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2565	 วันที่	 9	 ธันวาคม	

2564	 ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล	

กิจการที่ดีของ	 ยสท.	 และนโยบายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

ซึ่งหน่วยงานได้น�าเสนอ	และต่อมาในคราวประชุมครั้งที่	3	ประจ�าปีงบประมาณ	2565	

วันที่	 12	 มกราคม	 2565	 ที่ประชุมได้อนุมัติคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	 ยสท.	

ปีงบประมาณ	 2565	 ซ่ึงได้น�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 ยสท.	 นโยบาย	

ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และแนวปฏิบัติ	 มาบรรจุรวมไว้และ

เผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก	ยสท.	 เพ่ือให้คณะกรรมการ	
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ผู้บริหาร	 และพนักงานยาสูบ	 ได้ศึกษาท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง		

รวมถงึเพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีมัน่ใจได้ว่า	ยสท.	มกีารด�าเนนิงานตามแนวทางการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการด�าเนินงาน	มีความน่าเชื่อถือ	โปร่งใส	และ

ตรวจสอบได้

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี	 การน�าองค์กร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

และลูกค้า

	 ด้วยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่8	กมุภาพนัธ์	2565	แต่งตัง้ประธานกรรมการ

และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยชุดใหม่	 รวม	 9	 คน		

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ	 ส่งผลให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่น

เดิมพ้นจากการเป็นกรรมการ	ยสท.	รวมถึงการเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะ

ต่าง	ๆ 	ด้วย	ซึง่ในคราวประชมุคณะกรรมการ	ยสท.	ครัง้ที	่5	ประจ�าปีงบประมาณ	2565	

วันที่	1	มีนาคม	2565	ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี	

การน�าองค์กร	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและลกูค้า	(ค�าสัง่ฯ	ที	่43/2565	ลงวนัที	่21	ม.ีค.	2565)	

และต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมการ	 ยสท.	 ครั้งท่ี	 7	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2565		

วันที่	19	เมษายน	2565	ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี	

การน�าองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	ชุดใหม่	(ค�าสั่งฯ	ที่	51/2565	ลงวันที่	20	

เม.ย.	2565)	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบัน

	 คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี	การน�าองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ลกูค้าเป็นผูก้�ากบัดแูลและส่งเสรมิให้	ยสท.	มกีารด�าเนนิงานตามแนวทางการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร	 โดยมีอ�านาจและหน้าที่ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการ

ก�ากับดูแลที่ดีฯ	ปีงบประมาณ	2565	(ฉบับปรับปรุง)	ดังนี้

	 1)	 ให้นโยบาย	กรอบทศิทาง	และแนวปฏบิตัทิีด่ต่ีอ	ยสท.	ตามมาตรฐานสากล

ทีเ่ป็นทีย่อมรับในเร่ืองการก�ากบัดูแลทีด่	ี(Good	Governance)	การน�าองค์กร	(Leader	

ship)	 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 Responsibility)		

การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม	การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและ
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ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 การพัฒนาและการรายงานความยั่งยืน	 (Global	 Reporting		

Initiative)	การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder	Management)	การ

บริหารจัดการลูกค้า	 (Customer	Management)	 และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และมาตรฐานการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง	(Compliance)	

รวมถึงการบูรณาการในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การบริหารความเส่ียง	 และ	

การปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	และข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้อง	(Governance,	Risk	and	

Compliance	:	GRC)

	 2)	 พิจารณาอนุมัติแผนแม่บท	 แผนยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติการระยะยาว		

แผนปฏิบัติการประจ�าปีด้านต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	และคู่มือต่าง	ๆ 	เช่น	แผนด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ

ตลาด	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือการพัฒนาความยั่งยืน	เป็นต้น	พร้อมทั้ง

ทบทวนแผนงานและคู่มือดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี	หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญจ�าเป็น	

ก่อนรายงานให้คณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อทราบ

	 3)	 ก�ากบัและตดิตามผลการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไปตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่ดี	 แผนแม่บท	 แผนยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติการระยะยาว	 และ	

แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 รวมถึงผลการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการจัดการ	 (Core	 Business	 Enablers)	 ด้านการก�ากับดูแลที่ดีและ

การน�าองค์กร	 และด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	 พร้อมทั้งให้ความเห็น	

ข้อเสนอแนะ	ที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานของ	ยสท.

	 4)	 รายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

เพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม	หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

	 5)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	มอบหมาย
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	 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติ

การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ	

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยได้ก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรมของ	ยสท.	ดังนี้

	 1.		 การท�าธุรกรรมระหว่างกันของหน่วยงานภายใน	 ยสท.	 การด�าเนินงาน	

ที่ต้องท�าธุรกรรมระหว่างกันของส่วนงานต่าง	 ๆ	 ภายใน	 ยสท.	 เช่น	 การบริการ		

การโอนย้ายพัสดุ	 ผลิตภัณฑ์	 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	 การสนับสนุนทาง	

ด้านเทคนิคหรือบุคลากร	 ฯลฯ	 น้ัน	 ในการด�าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานท่ีเป็นการท�า

ธุรกรรมระหว่างกันของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ต้องค�านึงถึงกฎหมาย	 และกฎระเบียบ	

ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ	รวมถึงระเบียบและอ�านาจด�าเนินการของ	ยสท.	ตลอดจน	

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้

	 2.	 การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

	 	 2.1	 การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกน้ันจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม	

หลักเกณฑ์และกระบวนการที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับที่ออกโดย

หน่วยงานของรัฐ	 และนโยบายของ	 ยสท.	 รวมถึงได้รับการอนุมัติตามขอบเขตอ�านาจ	

ด�าเนินการที่	 ยสท.	 ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 นอกจากน้ียังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข	

ข้อตกลงที่ท�ากันไว้อย่างตรงไปตรงมา	 ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้		

โดยหลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งต่อ	 ยสท.	 หรือ

บุคคลภายนอก

การเกิดรายการเกี่ยวโยง

นโยบายป้องกัน
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	 	 2.2	 ยสท.	ได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	

Engagement	 Policy)	 และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	 ๆ	 โดยก�าหนดให้	

ปฏิบัติตามแนวทางการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต	 พิจารณาราคาซื้อท่ีเหมาะสมและ	

การตรวจสอบ

	 	 2.3	 ยสท.	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ

การท�ารายการระหว่างกัน	 รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์	 ผู ้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได	้

ส่วนเสียก่อนและบุคคลภายนอกพิจารณารายการต่าง	ๆ	 ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้อง

ขออนมุตันิ�าเสนอต่อคณะกรรมการ	ยสท.	รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูให้บคุคลภายนอกทราบ

อย่างโปร่งใส	 โดยกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนุมัติรายการนั้น	ๆ	แต่อย่างใด

	 3.	 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	รายการระหว่างกนั	

ของบริษัทในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นตาม	พ.ร.บ.	การยาสูบแห่งประเทศไทย	จะต้องเป็น	

รายการที่ด�าเนินการตามปกติทางการค้า	 โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไก

ราคาตลาดของการด�าเนินธุรกิจ	 ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับกิจการ

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 	 4.1	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจมี	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการระหว่างกัน	ตาม

ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือตามระเบียบ	ข้อบังคับ	

ค�าสั่งของ	ยสท.	หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ยสท.
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	 	 4.2	 ห้ามคณะกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ที่มีส่วนเกี่ยวโยง	 หรือ	

อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์กับรายการที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุน	

ของ	 ยสท.	 มีส่วนร่วมในรายการการพิจารณาอนุมัติและกรณีที่การท�ารายการที่	

เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการ	

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

 ยสท. มนีโยบายใหนาํแนวทางดําเนนิการตามหลกัเกณฑ 

ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย  

หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง  

การเปดเผยขอมลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน

ในรายการที่เก่ียวโยงกัน ตลอดจน กฎหมาย ขอบังคับ 

ประกาศ หรือคําสั่งตาง ๆ ที่เก่ียวของมาประยุกตใช 

ใหสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของ ยสท.
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	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของ

กระทรวงการคลัง	 ที่ให้ความส�าคัญต่อนโยบายของรัฐบริหารจัดการองค์กรที่มีความ	

โปร่งใสและเป็นธรรม	 มีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	

ทุกระดับตระหนักและยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรม	 โดยไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่ง

แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้	 รวมท้ังหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย	

ในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ	ยสท.	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยยึดหลัก

ปฏิบัติตามระเบียบและค�าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 ระเบียบฯ	 ว่าด้วยประมวลจริยธรรม	

ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561	 ค�าสั่งการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย	 เรื่อง	 มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือ	

ผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest)	 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest	:	COI)	เป็นต้น

	 คณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ต้องปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์	

ของประเทศชาตแิละการยาสบูแห่งประเทศไทยเป็นทีต่ัง้	ปราศจากอทิธพิลของผูใ้กล้ชดิ	

หรือบุคคลทีเ่กีย่วข้องและถือปฏบิตัใินเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ดงันี้

	 1.	 คณะกรรมการ	 ผู ้บริหารและพนักงาน	 จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง	

ผลประโยชน์ซึ่งมีในองค์กร	หรือธุรกรรมใด	ๆ	ที่จะขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ	ยสท.

	 2.	 คณะกรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังาน	จะต้องรกัษาความลบัและไม่เปิดเผย

ความลับ	อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่	ยสท.

	 3.	 คณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	จะต้องไม่กระท�าการใด	ๆ 	โดยอาศัย

หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในต�าแหน่งหน้าที่ของตน	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ซึ่งเป็น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ	ยสท.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายป้องกัน
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	 4.	 คณะกรรมการ	ผูบ้รหิารและพนักงาน	จะต้องไม่เอ้ือประโยชน์หรอืมส่ีวนร่วม	

กับคู่สัญญา	คูแ่ข่งขัน	หรอืกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอนัเปน็เหตุให้	ยสท.	เสยีผลประโยชน์หรือ

เสียหาย

	 5.	 คณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

หรือคู ่ค ้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาคไม่เรียกร้อง	 หรือรับทรัพย์สิน	 หรือ	

ผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าหรือคู่ค้า

	 6.	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวโยง	 หรืออาจมีส่วนได้	

ส่วนเสียผลประโยชน์กับรายการที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุนของ	 ยสท.	 ต้องแจ้ง	

ให้	 ยสท.	 ทราบถึงความสัมพันธ์	 หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว	 และ

ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน	รวมถึงไม่ใช้อ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น	ๆ

	 7.	 ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใด	 ๆ	 ต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ	 ยสท.	 ไม่แสวงหา	

ผลประโยชน์ส่วนตัว	 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ค�าสั่ง	 ข้อบังคับ	 และ	

หลักเกณฑ์	ฯลฯ	ของ	ยสท.	ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

	 8.	 ผู้บริหารหรือพนักงาน	 จะต้องปฏิบัติสอดส่องดูแล	 และจัดการแก้ปัญหา

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ตลอดจนรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้กรณทีีม่เีหตุ

อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ	ยสท.	

	 นอกจากระเบียบและค�าสั่งท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน	

ทุกคนแล้ว	 ยสท.	 ยังจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม	 โดยก�าหนดเป็นนโยบาย

ให้พนักงานเข้ารับการอบรมและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 ตลอดจนหากพบว่า	

หน่วยงานใดมีการด�าเนินการที่อาจเข ้าข ่ายต ้องห ้ามตามระเบียบและค�าสั่ง	

ดังกล่าวข้างต้น	 จะได้ชี้แจงและท�าความเข้าใจกับส่วนงานต่าง	ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับดแูลองค์กรทีด่	ีและเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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ผลการด�าเนินงานด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คือ	 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ	

ผลประโยชน์ของ	ยสท.	ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	คณะกรรมการ	ยสท.	ให้ความส�าคญั

ต่อการป้องกันมิให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 ยสท.	

ปีงบประมาณ	2565	ส�าหรับกรรมการ	ยสท.	เพื่อถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)	 ต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งมีใน	ยสท.	หรือธุรกรรมใด	ๆ	ที่

จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการ	 ยสท.	

ก�าหนด	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 2)	 	ต้องรักษาความลับอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่	ยสท.

	 3)	 ต้องไม่เอื้อประโยชน์หรือมีส่วนร่วมต่อคู่สัญญา	คู่แข่ง	อันเป็นเหตุให้	ยสท.	

เสียผลประโยชน์หรือเสียหาย

	 4)	 ต้องรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและคูค้่าด้วยความเสมอภาค	โดยไม่เรยีกร้อง	

ทรัพย์สิน	รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด	

	 5)	 กรรมการ	 ยสท.	 ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ก�าลังพิจารณา	 จะต้องแจ้ง	

ให ้ทราบถึ งความสัมพันธ ์หรือการเกี่ ยวโยงของตนในเรื่ องดั งกล ่ าว	 และ	

ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น	ๆ

	 6)	 ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมและรอบคอบในเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย	

ให้ปฏบิตังิาน	โดยค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของ	ยสท.	ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั	

รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับ	ฯลฯ	ของ	ยสท.
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	 ในคราวประชุมคณะกรรมการ	 ยสท.	 ครั้งท่ี	 14	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2564		

วันที่	 16	 กันยายน	 2564	 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใช้ร่างแบบเปิดเผยความขัดแย้งทาง	

ผลประโยชน์ของกรรมการ	 ยสท.	 	 และร่างแบบเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของ

กรรมการ	 ยสท.	 ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ	 ยสท.	 เสนอ	 เพื่อน�ามาใช้ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2564	เป็นต้นไป	โดยกรรมการ	ยสท.	ต้องยืน่แบบฯ	ต่อประธานกรรมการ	

ยสท.	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ	ยสท.	เก็บรวบรวม

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 กรณีเกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัในระหว่างปี	กรรมการ	ยสท.	ต้องยืน่แบบฯ	ต่อประธานกรรมการ	

ยสท.	เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยไม่ชักช้า

	 ในปีงบประมาณ	2565	เลขานุการคณะกรรมการ	ยสท.	ได้มีหนังสือถึงประธาน

กรรมการ	 ยสท.	 และกรรมการ	 ยสท.	 ทุกคน	 เพื่อให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานการ	

เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ	ยสท.	ประจ�าปีงบประมาณ	2565	

ซึ่งประธานกรรมการ	ยสท.	และกรรมการ	ยสท.	ทุกคนได้กรอกข้อมูลในแบบรายงานฯ	

และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลที่ดี 
ปีงบประมาณ 2565
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	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 มุ่งมั่นบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ	 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการคงความ

เป็นผู้น�าในธุรกิจบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยและขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพื่อสร้างความยั่งยืน

ให้องค์กร	 โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติงานสู่การด�าเนินงาน	

ในระดับบริหารและระดับบุคลากร	 มีการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรล	ุ

เป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ก�าหนด	

	 คณะกรรมการ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิง

ยุทธศาสตร์	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการ	ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายและแนวทางใน

การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของ	ยสท.	อย่างเป็นระบบ	โดยมีความสอดคล้อง

กับกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	เช่น	แผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี		

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ	 เป้าหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต	ิ(Sustainable	Development	Goals	2030	:	SDGs)	

โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ	 (Dimensions)	 ของเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ให้มี

ความเชื่อมโยงกัน

	 2.	 ยสท.	 ต้องก�าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคล่ือนนโยบาย	

ก�าหนดกรอบ	ทศิทางและแนวปฏิบตัทิีด่ท่ีีสอดคล้องกับมาตรฐานการพฒันาความยัง่ยนื

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	 รวมทั้งการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กร

อย่างเป็นรูปธรรม

ความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์

นโยบายด้านการพัฒนา
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	 3.	 ผู้บริหารระดับสูง	จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยยั่งยืน	 โดยพิจารณา

ปัจจัยน�าเข้าด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก		

ผลการวิเคราะห์	 SWOT	 สมรรถนะหลักขององค์กร	 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร	์	

ความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์	และสญัญาณการบ่งช้ีการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั	เพือ่ก�าหนด

ปัจจัยความยั่งยืนในการด�าเนินงานของ	ยสท.

	 4.	 ยสท.	ต้องมีการถ่ายทอดปัจจัยความยั่งยืนองค์กรสู่การปฏิบัติและก�าหนด

ตวัชีว้ดัส�าหรับการด�าเนนิงานรองรับปัจจยัความยัง่ยนืแต่ละด้านสู่ระดบัปฏิบัตกิาร	เพือ่

ให้การตดิตามการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืขององค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และ

มีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความยั่งยืนกับการด�าเนินแผนยุทธศาสตร์ตาม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร	

	 5.	 ผูบ้รหิาร	ท�าหน้าทีก่�ากบัและตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการพัฒนาความยัง่ยนืเชงิยทุธศาสตร์ตามทีก่�าหนดให้เป็นไปตามนโยบาย	คูม่อื	กรอบ

แนวทางการปฏิบัติ	แผนปฏิบัติการระยะยาว	และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	

	 6.	 ยสท.	ต้องจัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ส่งเสริม

และสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่การพัฒนาความยัง่ยนืขององค์กรให้สามารถบรรลเุป้าหมาย

ในการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 7.	 ยสท.	 ต้องมีการรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องต่อ	

คณะกรรมการ	 เพื่อการก�ากับดูแลและติดตามอย่างสม�่าเสมอ	 อย่างน้อยไตรมาสละ		

1	ครั้ง
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ปี 2565
	 ยสท.	 ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด�าเนินงานขององค์กรทั้งภายในและ

ภายนอก	 ตลอดจนความเชื่อมโยงและสมดุลในการด�าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีและห่วงโซ่อปุทานแล้ว	เพือ่ก�าหนดปัจจยัความยัง่ยนืขององค์กรทีส่อดคล้องกบั

บริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมซึ่งองค์กรด�าเนินธุรกิจอยู่ได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ	 	องค์กรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ด้านสังคม	 	สร้างความเป็นอยู ่ที่ดีทั้งกายและใจของบุคลากร	 ชุมชน	 สังคม

ตลอดห่วงโซ่อุปทานและการบริหารขององค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม	 	ลดมลพิษจากกระบวนการ	สนับสนุนการท�าการเกษตรที่ยั่งยืน	และ

ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
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ความยั่งยืนกับการด�าเนินงานของ ยสท.
	 ยสท.	 สนับสนุนการด�าเนินงานตามเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของ

สหประชาชาติและแผนงานระดับประเทศ	 โดยเป้าหมายบางส่วนที่สอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร	 โดยมีความเชื่อม

โยงของห่วงโซ่อุปทานองค์กร	แนวทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยความยั่งยืน

องค์กร	และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ห่วงโซ่อุปทาน แนวทาง 

การด�าเนินงาน

ปัจจัยความยั่งยืน

องค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ต้นน�้า พัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพทางการ

เกษตรภายใต้

การด�าเนินงาน

ที่เป็นมิตรกับ	

สิ่งแวดล้อม

	 ความยั่งยืนด้าน

การเงิน

	 ความยั่งยืนด้าน

การบริหาร

สินทรัพย์

	 ความยั่งยืนด้าน

บุคลากร

	 ความยั่งยืนด้าน

ความสัมพันธ์ใน

ห่วงโซ่อุปทาน

	 ความยั่งยืนใน

การใช้ทรัพยากร

	 ความยั่งยืนใน

การจัดการของ

เสียและมลพิษ

	 คู่ค้า

	 บุคลากร

	 หน่วยงานภาครัฐ

	 หน่วยงานก�ากับ

ดูแล

	 ชุมชน
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ห่วงโซ่อุปทาน แนวทาง 

การด�าเนินงาน

ปัจจัยความยั่งยืน

องค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

กลางน�้า เพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต

ที่ได้มาตรฐาน		

ลดการสร้างมลพิษ	

และขับเคลื่อน	

ด้วยนวัตกรรม

	 ความยั่งยืนด้าน

การแข่งขันใน

ธุรกิจในประเทศ

	 ความยั่งยืนด้าน

การเงิน

	 ความยั่งยืนด้าน

การบริหาร

สินทรัพย์

	 ความยั่งยืนด้าน

บุคลากร

	 ความยั่งยืนด้าน

ความสัมพันธ์ใน

ห่วงโซ่อุปทาน

	 ความยั่งยืนใน

การใช้ทรัพยากร

	 ความยั่งยืนใน

การจัดการของ

เสียและมลพิษ

	 คู่ค้า	

	 บุคลากร

	 หน่วยงานภาครัฐ

	 หน่วยงานก�ากับ

ดูแล

	 ชุมชน
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ห่วงโซ่อุปทาน แนวทาง 

การด�าเนินงาน

ปัจจัยความยั่งยืน

องค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ปลายน�้า สร้างเครือข่าย	

การจัดการสินค้า	

ที่รวดเร็วและ	

มีคุณภาพ	และเป็น

อาชีพที่มั่นคงและ

ยั่งยืนให้กับ	

ผู้ประกอบการ

	 ความยั่งยืนด้าน

การแข่งขันใน

ธุรกิจในประเทศ

	 ความยั่งยืนด้าน

การเงิน

	 ความยั่งยืนด้าน

บุคลากร

	 ความยั่งยืนด้าน

ความสัมพันธ์ใน

ห่วงโซ่อุปทาน

	 ลูกค้า

	 คู่ค้า

	 บุคลากร

	 หน่วยงานภาครัฐ

	 หน่วยงานก�ากับ

ดูแล

	 ชุมชน
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รายงานการพัฒนาความย่ังยืน การยาสูบแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2565

ห่วงโซ่อุปทาน แนวทาง 

การด�าเนินงาน

ปัจจัยความยั่งยืน

องค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การบริหาร

องค์กร

บริหารและปฏิรูป

องค์กรให้ทันสมัย

และพร้อมต่อการ

ด�าเนินธุรกิจใน	

ยุคใหม่

	 ความยั่งยืนด้าน

การเงิน

	 ความยั่งยืนด้าน

การบริหาร

สินทรัพย์

	 ความยั่งยืนด้าน

บุคลากร

	 ความยั่งยืนด้าน

ความสัมพันธ์ใน

องค์กร

	 ความยั่งยืนด้าน

ความสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม

	 บุคลากร

	 หน่วยงานภาครัฐ

	 หน่วยงานก�ากับ

ดูแล

	 ชุมชน

  Tobacco Authority of Thailand   73





TOAT
PERSPECTIVENEW

บรรลุสู�การเป�นประเทศไทย
ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน



คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ�ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

กลุ่มภารกิจด้านบริหาร
รองผู้ว่าการด้านบริหาร

Deputy Governor for Administration

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources 

Department

ฝ�ายบัญชีและการเงิน
Accounting and 

Financial Department

ฝ�ายผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
Finished Product 

Department

ส�านักงานโครงการย้าย
โรงงานผลิตยาสูบฯ
Office of Tobacco 
Factory Relocation

Project

ส�านักคุณภาพ 
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

Office of Quality Safety 
and Environment

ฝ�ายยุทธศาสตร์องค์กร
Strategic Planning 

Department

ส�านักกฎหมาย
Office of Legal

ส�านักงบประมาณ
Bureau of the Budget

ฝ�ายอ�านวยการ
และสื่อสารองค์กร

Administration and Corporate 
Communication Department

ผู้ตรวจการ
Inspector General

ส�านักพัฒนาธุรกิจ
Business 

Development office

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
Board of Directors Tobacco Authority of Thailand

ผู้ว่าการ
Governor

กลุ่มภารกิจด้านการผลิต
รองผู้ว่าการด้านการผลิต

Deputy Governor for Production

ฝ�ายผลิตด้านใบยา
Leaf Production 

Department

ฝ�ายวางแผนการผลิต
Production Planning 

Department
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
TOAT Organization Structure

* ปรับปรุง 7 ตุลาคม 2564

ฝ�ายตลาด
Marketing Department

ฝ�ายใบยา
Leaf Department 

ฝ�ายจัดหาและรักษาพัสดุ
Supply Department 

ฝ�ายวิศวกรรมและพัฒนา
Engineering and 

Development 
Department

ฝ�ายขาย
Sales Department 

ฝ�ายวิจัยและพัฒนา
Research and 
Development 
Department

สายงานผู้ช�านาญการปรงุ *
Blending Specialist 

Line*

สายงาน
ผู้ช�านาญการใบยา *

Leaf Specialist Line*

ฝ�ายการแพทย์
Medical Department

ฝ�ายบริการกลาง
Central Services 

Department

ส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Office of Information 
Technology

ฝ�ายการพิมพ์
Printing Department

กลุ่มภารกิจด้านใบยา
รองผู้ว่าการด้านใบยา

Deputy Governor for leaf

กลุ่มภารกิจด้านการตลาด
รองผู้ว่าการด้านการตลาด

Deputy Governor for Marketing

กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต
รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต

Deputy Governor for Production Management

ส�านักป้องกัน
บุหรี่ผิดกฎหมาย

Office of Illicit Cigarette 
Prevention

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

   ส�ำนักงำนยำสูบ (*)  Leaf Department (*)
   โรงอบใบยำเด่นชัย Denchai Redrying Plant
   สถำนีทดลองยำสูบแม่โจ้  

 Maejoe Tobacco Experiment Station
(*)  ส�ำนักงำนยำสูบมี 8 แห่ง ได้แก่  
   ส�ำนักงำนยำสูบเชียงใหม่ Chiangmai Tobacco 

Office
   ส�ำนักงำนยำสูบเชียงรำย Chiangrai Tobacco Office
   ส�ำนักงำนยำสูบสุโขทัย Sukhothai Tobacco Office
   ส�ำนักงำนยำสูบแพร่ Phrae Tobacco Office
   ส�ำนักงำนยำสูบบ้ำนไผ่ Banpai Tobacco Office
   ส�ำนักงำนยำสูบเพชรบูรณ์ Phetchabun Tobacco 

Office
   ส�ำนักงำนยำสูบนครพนม Nakhornphanom 

Tobacco Office
   ส�ำนักงำนยำสูบหนองคำย Nongkhai Tobacco Office
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อายุ	57	ปี
ประธานกรรมการ	

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	
(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	
2562	–	16	กรกฎาคม	2564	และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง
ถึงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2565)
วำระที่ 2 ประธำนกรรมกำร	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	
2565)	

ต�าแหน่งปัจจุบัน
	 รองปลัดกระทรวงการคลัง

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

Alabama	at	Birmingham,	U.S.A.

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการตลาด	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการเงิน
การธนาคาร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	ส�านักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง
•	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	

กระทรวงการคลัง
•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุน

ภาครัฐ	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
กระทรวงการคลัง

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Core	Business	Enablers	

ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	

Online)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD)

•	 หลักสูตร	International	Capital	Market	and	Risks	
Management	(World	Bank)

•	 หลักสูตร	Official	Development	Assistance	
Loans	and	Financial	Management	(JICA/OECF)

•	 หลักสูตร	Financial	Workshop	on	National	
Executive	(UNDP)

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

•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

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

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นายธีรัชย์  อัตนวานิช
Mr. Theeraj Athanavanich
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อายุ	51	ปี
กรรมการ	

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	
2565)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)	กรมสรรพากร

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	Master	of	Science	in	Economics,	

University	of	Glasgow,	United	Kingdom	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้อ�านวยการกองวิชาการแผนภาษี	กรมสรรพากร
•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการกรม	กรมสรรพากร
•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเสียภาษี

ทางอิเล็กทรอนิกส์	กรมสรรพากร
•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	

กรมสรรพากร
•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	กรมสรรพากร	

กระทรวงการคลัง

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Refreshment	Training	Program	(RFP	

7/2022)		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD)

•	 หลักสูตร	Great	Leaders	Online	Series	
•	 หลักสูตร	Cryptoasset	Revolution	รุ่นที่	1
•	 หลักสูตร	เสนาธิการทหาร	รุ่นที่	55	

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
•	 หลักสูตร	การพัฒนานักบริหารระดับสูง	:	

ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	(นบส.1)	รุ่นที่	84	
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

•	 หลักสูตร	โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ	
สถาบันการเงิน	รุ่นที่	11	สมาคมธนาคารไทย

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นายปิ�นสาย สุรัสวดี 
Mr. Pinsai Suraswadi

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้อ�านวยการกองวิชาการแผนภาษี	กรมสรรพากร
•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการกรม	กรมสรรพากร
•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเสียภาษี

•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	

•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	กรมสรรพากร	

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Refreshment	Training	Program	(RFP	

•	 หลักสูตร	Great	Leaders	Online	Series	
•	 หลักสูตร	Cryptoasset	Revolution	รุ่นที่	1
•	 หลักสูตร	เสนาธิการทหาร	รุ่นที่	55	

The TOAT Board of Directors 2022

  Tobacco Authority of Thailand   79



อายุ	52	ปี
กรรมการ	

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	
2565)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
	 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน	(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ	

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	ด้านการเงิน	Saint	Louis	University	
•	 ปริญญาตรี	สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายการคลัง
•	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายระบบการคุ้มครอง

ผลประโยชน์ทางการเงิน
•	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง	

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

ประวัติการอบรม 
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	

Corporate	Leaders	(RCL)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นางสาวสุภัค ไชยวรรณ
Miss Supak Chaiyawan

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายการคลัง
•	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายระบบการคุ้มครอง

•	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง	

ประวัติการอบรม 
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

คณะกรรมการ  การยาสูบแห่งประเทศไทย 2565
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อายุ	60	ปี
กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ
วำระที่ 1 กรรมกำร / รักษำกำรประธำนกรรมกำร
(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	
2562	–	16	กรกฎาคม	2564	และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง
ถึงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2565)
วำระที่ 2 กรรมกำร	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่
วันที่	8	กุมภาพันธ์	2565)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	Ph.D.	(International	Business	and	

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

finance),	New	York	University,	U.S.A.

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

•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	ในสาขาวิชาการเงินและ

การธนาคาร	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	

สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 -	 	หลักสูตร	Director	Certification	Program	

(DCP)	
	 -	 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	
	 -	 	หลักสูตร	IT	Governance	and	Cyber	

Resilience	Program	
	 -	 หลักสูตร	Strategic	Board	Master	Class	(SBM)	
	 -	 	หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	

Program	
•	 ดูงานที่ฝรั่งเศส	และเยอรมัน	ส่งเสริมความรู้ด้านการ

ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานประเภทต่าง	ๆ
	 -	 	หลักสูตร	EGCO	Executives	ESG	Training	

Session

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

Professor Anya Khanthavit, Ph.D.

The TOAT Board of Directors 2022
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อายุ	53	ปี
กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่
วันที่	18	มิถุนายน	2562	-	16	กรกฎาคม	2564	
(ครบวาระ	3	ปีเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว	และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องถึง
วันที่	7	กุมภาพันธ์	2565)
วำระที่ 2 กรรมกำร (ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่
วันที่	8	กุมภาพันธ์	2565)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองผู้บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง	
กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
•	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้บังคับการต�ารวจน�้า	กองบังคับการต�ารวจน�้า	

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
•	 ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับ

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

จังหวัดสมุทรปราการ
•	 รองผู้ก�ากับการกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธร	

จังหวัดนนทบุรี
•	 สารวัตรกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธร

ภาค	4

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Board	Essentials	Program	(BEP)	มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
•	 หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง	(นงส.)	

ส�านักงบประมาณ	กระทรวงการคลัง
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง	

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

ตระเวนชายแดน

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

พลต�ารวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 

Police Major General Srituchakhet Kruwatthanaseth

คณะกรรมการ  การยาสูบแห่งประเทศไทย 2565
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อายุ	55	ปี
กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่
วันที่	8	กุมภาพันธ์	2565)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองผู้อ�านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร	ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Refreshment	Training	Program	(RFP	

7/2022)		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD)

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

พลโท วรพจน์ ธนะธนิต
Mr. Warpoj Tanatanit

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

•	 หลักสูตร	Refreshment	Training	Program	(RFP	

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี
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อายุ	61	ปี
กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่
วันที่	8	กุมภาพันธ์	2565)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ	2565)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมชลประทาน	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมชลประทาน	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา	(วิทยาเขตเทเวศร์)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -	 อธิบดีกรมชลประทาน
	 -	 รองอธิบดีกรมชลประทาน
	 -	 	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการน�้าและอุทกวิทยา

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	
สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปศส.)	รุ่นที่	11	
สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	63	
สถาบันด�ารงราชานุภาพ	
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	59	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	
รุ่นที่	7	สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ	ศาลยุติธรรม

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นายทองเปลว กองจันทร์
Mr. Thongplew Kongjun

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -	 อธิบดีกรมชลประทาน
	 -	 รองอธิบดีกรมชลประทาน
	 -	 	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการน�้าและอุทกวิทยา

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบริหารเศรษฐกิจ

•	 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	63	
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อายุ	65	ปี
กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่
วันที่	8	กุมภาพันธ์	2565	–	11	กันยายน	2565	พ้นวาระ
การด�ารงต�าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	เคหพัฒนบริหารศาสตร์	(Real	Estate	

Development)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ชโย	เจวี	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัทเชส	ฮอสพิทาลิตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายจ�าหน่ายทรัพย์	

บริษัทเอเชียพัฒนาแลนด์	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายจ�าหน่ายทรัพย์	

บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ	

บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและจ�าหน่ายสินทรัพย์	

บรรษัทบริหารสินทรัพย์	(บบส.)
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ

เคหะ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	สินเอเชีย	จ�ากัด	
(มหาชน)

ประวัติการอบรม
•	 โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	

(Financial	Executive	Development	Program)	
รุ่นที่	21	ปี	2555	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

	 สมาคมธนาคารไทย	สถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย

•	 โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	รุ่นที่	8	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
ปี	2562

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล
Mr.Somsak Thienwiwatnukul
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อายุ	59	ปี
กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ
วำระที่ 1 กรรมกำร	(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่
วันที่	8	กุมภาพันธ์	2565–	31	มีนาคม	2565	พ้นวาระ
เนื่องจากลาออก)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขา	Management	Information	

System	(MIS)	มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย	
สหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	เอกการบัญชี	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

บริษัท	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ที.เค.เอส.	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริษัท	โทเทิ่ล	
แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	แม็คกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	59	

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	
รุ่นที่	7	สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(วตท.)

•	 Advance	Audit	Committee	Program,	Director	
Accreditation	Program	และ	Director	
Certification	Program	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 Enhancing	the	Competitiveness	of	Thai	
Companies,	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)	
ร่วมกับ	International	Institute	for	Management	
Development	(IMD)	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

•	 Berkeley	Executive	Coaching	Certification,	
Berkeley	Executive	Coaching	institute	(BEIC)

•	 Leadership	Succession	Program	(LSP1)	
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

•	 2021	Cyber	Resilience	Leadership:	Herd	
Immunity	ธนาคารแห่งประเทศไทย

•	 Decentralized	Finance	(DeFi),	Digital	Marketing	
Strategy,	Open	Banking	and	Virtual	Banking	
และ	ESG	-	Environmental,	Social,	Governance	
ธนาคารทหารไทยธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
Mrs.Chananyarak Phetcharat

•	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริษัท	โทเทิ่ล	

•	 กรรมการ	บริษัท	แม็คกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	59	

•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

•	 Advance	Audit	Committee	Program,	Director	
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อายุ	53	ปี
กรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ
วำระที่ 1 กรรมกำร / รักษำกำรประธำนกรรมกำร
(ตามมติคณะรัฐมนตรี	มีผลตั้งแต่วันที่	17	กรกฎาคม	
2561	–	16	กรกฎาคม	2564	ครบวาระ	3	ปี	และ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องถึงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2565)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

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

คอมพิวเตอร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ปัญญาประดิษฐ์

เพื่องานวิศวกรรม
•	 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมปัญญา

ประดิษฐ์	ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

•	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

•	 คณะกรรมการจัดท�าร่างมาตรฐาน	ข้อก�าหนด	และ
หลักเกณฑ์	ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอล	พ.ศ.	2562

•	 คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์
และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

•	 หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่และไอโอที	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม	ด้านปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งาน	Big	Data,	Data	
Center	และ	Cloud	Computing	ภาครัฐ

•	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

Assistant Professor Natawut Nupairoj, Ph.D.

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ปัญญาประดิษฐ์

•	 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมปัญญา

•	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม

•	 คณะกรรมการจัดท�าร่างมาตรฐาน	ข้อก�าหนด	และ

•	 คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์

•	 หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์

•	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโลยี
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อายุ	60	ปี
กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ/	ผู้ว่าการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
10	เมษายน	2563	-	5	ตุลาคม	2564	(พ้นวาระเนื่องจาก
สิ้นสุดสัญญาจ้าง)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้อ�านวยการองค์การตลาด	สังกัดกระทรวงมหาดไทย
•	 ผู้บริหารส่วนภูมิภาค	กลุ่มบริษัทชินวัตร
•	 ผู้บริหารส่วนภูมิภาค	กลุ่มบริษัท	เทสโก้	โลตัส
•	 ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการพาณิชย์	กลุ่มบริษัท	ทรู

คอร์ปอเรชั่น

•	 กรรมการบริหาร	บริษัท	พี.เอส.บี.	จ�ากัด	(ตัวแทน
จ�าหน่ายน�้าตาลมิตรผลและซุปเปอร์กาแฟ)

•	 กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง	สายงานพัฒนา
ธุรกิจ	กลุ่มบริษัท	แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป

•	 กรรมการ	ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

•	 ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี
การเกษตร	สจล.

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	

of	Strategy	(SFE)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Top	Executive	Program	for	Creative	
and	Amazing	Thai	Services	(TOPCATS)	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•	 โครงการทูตสุขภาพ	(Health	Ambassador)	
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

•	 โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร	(Executive	MBA)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
Mr. Panuphol Rattanakanjanapatra
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อายุ	55	ปี
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/ผู้ว่าการ

การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
9	กันยายน	2565	–	ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	

(ปริญญาเอก)	วิทยาลัยการจัดการ	
มหาวิทยาลัยทักษิณ

•	 บริหารธุรกิจ	มหาบัณฑิต	สาขาการจัดการโลจิสติกส์	
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

•	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	คณะโบราณคดี	(ภาคภาษา
ต่างประเทศ	หลักสูตรมัคคุเทศก์)

•	 West	Coast	University,	Los	Angeles,	California	
USA	(MBA)

•	 University	Extension,	University	of	California,	
Los	Angeles	(UCLA)	Westwood,	California	
USA	Post

•	 Secondary	Studies	in	the	Profession	
(Professional	in	Computer	graphic)

•	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ปริญญาตรี	คณะนิเทศศาสตร์	
เอกโฆษณา-ประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้อ�านวยการโรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต
•	 รองผู้อ�านวยการ	ระดับ	10	(ด้านธุรกิจ)	

องค์การสะพานปลา	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•	 รักษาการผู้อ�านวยการ	องค์การสะพานปลา	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านการบริหารงานพัฒนา

เมือง	(มหานคร	4)	วิทยาลัยพัฒนามหานคร	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

•	 สถาบันพัฒนาการเมือง	และการเลือกตั้ง	
หลักสูตรการเมือง	และการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.5)

•	 Leadership	Succession	Program	(LSP)	
มูลนิธิสถาบันวิจัย	และพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)

•	 สถาบันปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	
(ป.ป.ร.16)

•	 TBS	:	International	Transportation	and	
Business	School

การถือครองหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาสูบ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•	 ไม่มี

รายการท่ีเกี่ยวโยง/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
ยสท.
•	 ไม่มี

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
Mr. Poomjit Pongpanngam

•	 Secondary	Studies	in	the	Profession	

•	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ปริญญาตรี	คณะนิเทศศาสตร์	

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้อ�านวยการโรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต
•	 รองผู้อ�านวยการ	ระดับ	10	(ด้านธุรกิจ)	

•	 รักษาการผู้อ�านวยการ	องค์การสะพานปลา	

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านการบริหารงานพัฒนา
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นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม
Mr. Poomjit  Pongpanngam

ต�าแหน่ง 
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
Governor	of	Tobacco	Authority	of	Thailand
(ตั้งแต่วันที่	9	กันยายน	2565	–	ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 	Master	of	International	Business
			 Administration	West	Coast
			 University
-		 	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยทักษิณ
			 Doctor	of	Philosophy	Program	
			 In	Public	Administration
			 Taksin	University	

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
Mr. Panuphol Rattanakanjanapatra

ต�าแหน่ง 
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
Governor	of	Tobacco	Authority	of	Thailand
(ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2564	–	5	ตุลาคม	2564)

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(บริหารธุรกิจเกษตร)	
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
		 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		 	Bachelor	of	Science	(Agricultural	Business	
		 Administration)	:	B.Sc.	(Agricultural	

Business	Administration)	King	Mongkut’s	
	 	Institute	of	Technology	Chaokhuntaharn	
		 Ladkrabang

คณะผู้บริหาร  การยาสูบแห่งประเทศไทย
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นายนพดล  หาญธนสาร
Mr. Nophadol  Hantanasarn

ต�าแหน่ง  
-	 รองผู้ว่าการด้านบริหาร	
	 Deputy	Governor	for	Administration
-	 รองผู้ว่าการ	รักษาการแทน
			 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
			 Deputy	Governor	Acting	Governor
			 (ตั้งแต่วันที่	6	ตุลาคม	2564	–	8		กันยายน	

2565)

คุณวุฒิการศึกษา 
	-	 	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)
			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			 Bachelor	of	Engineering	(Mechanical	

Engineering)	:	B.Eng.	(Mechanical	
			 Engineering)	Kasetsart	University
-		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	Master	of	Business	
			 Administration	:	M.B.A.	Ramkhamhaeng	

University

นายช�านาญ  อ�่าสะอาด
Mr. Chamnan Amsaard

ต�าแหน่ง 
รองผู้ว่าการด้านการผลิต
Deputy	Governor	for	Production

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
			 (วิศวกรรมอุตสาหการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
			 พระจอมเกล้าธนบุรี	Bachelor	of	Engineering
			 (Production	Engineering)	:	B.Eng.	

(Production	Engineering)	King	Mongkut’s	
University	of	Technology	Thonburi

TOAT Executives
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นางนิตยา ชัยวัณณคุปต์
Mrs. Nitaya Chaivannacoupt

ต�าแหน่ง 
รองผู้ว่าการด้านการตลาด
Deputy	Governor	for	Marketing

คุณวุฒิการศึกษา 
-	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ชีวเคมี)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Bachelor	of	

Science		:	B.Sc.	(Biochemistry)
			 Chulalongkorn	University
-		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีชีวภาพ)	
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Master	of	Science	:	

M.Sc.	(Biotechnology)	Chulalongkorn	
University

นายชัชชัย  สิริรวีกูล
Mr. Chatchai Siriraweekool

ต�าแหน่ง 
รองผู้ว่าการด้านใบยา
Deputy	Governor	for	Leaf

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)
			 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Bachelor	of	Science
			 (Agriculture)	:	B.S.	(Agriculture)
			 Chiang	Mai	University
-		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)
			 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	Master	of	Business				
			 Administration	(Business	Administration)
			 Mae	Fah	Luang	University
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นายสมนึก  กษิรักษา
Mr. Somnuek  Kasiraksa

ต�าแหน่ง  
รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต
Deputy	Governor	for	Production	
Management

คุณวุฒิการศึกษา 
	-		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสาหการ)	
			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี																																										
			 Bachelor	of	Engineering	:	B.Eng.	

(Production	Engineering)	King	Mongkut’s	
University	of	Technology	Thonburi

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

นายเจียม  สาทสุทธิ
Mr. Chiam  Satsutthi

ต�าแหน่ง 
ผู้ตรวจการ
Inspector	-	General

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาธารณสุขศาสตร์)
			 มหาวิทยาลัยมหิดล	Bachelor	of	Science	
			 (Public	Health)	:	B.Sc.	(Public	Health)
			 Mahidol	University
-		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
			 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	Bachelor	of	Arts	

(Political	Science)	:	B.A.	(Political	Science)
			 Ramkhamhaeng	University
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นายเอกรัตน์  ชโนวรรณะ
Mr. Aegarat Chanowanna

ต�าแหน่ง 
ผู้ช�านาญการปรุง																		
Blending	Specialist

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)
			 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Bachelor	of	Science
			 (Agriculture)	:	B.S.	(Agriculture)	Chiang	Mai	

University
-		 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)
			 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Master	of	Seience		
			 (Agriculture)	:	M.S.	(Agriculture)
			 Chiang	Mai	University

นายสมชาย กองกลม
Mr. Somchai  Kongklom

ต�าแหน่ง 
ผู้ช�านาญการใบยา
Leaf	Specialist

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
			 (พืชศาสตร์)	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
			 Bachelor	of	Agricultural	Technology	:	

B.Ag.Tech.	(Plant	Science)
			 Maejo	University	
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นางสมฤดี  วัฒนาวงศ์
Mrs. Somruedee Wattanawong

ต�าแหน่ง  
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและสื่อสารองค์กร
Director	of	Administrative	and	Corporate	
Comunications	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 ป.ก.พยาบาลศาสตร์	เทียบเท่าปริญญาตรี	
			 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
			 Bachelor	of	Nursing	Science	:	B.N.S.
			 Royal	Thai	Navy	College	of	Nursing
-		 ศศ.ม	(ผู้น�าทางสังคม	ธุรกิจ	และการเมือง)	

มหาวิทยาลัยรังสิต	Master	of	Arts	
(Leadership	in	Society,	Business	and	
Politics)	:	M.A.	Rangsit	University

นายรักษ์ศักดิ์  อินทร์ปราบ
Mr. Raksak Inprab

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการกลาง
Director	of	Central	Services	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(ไฟฟ้า)
			 มหาวิทยาลัยสยาม	Bachelor	of	Engineering
			 (Electrical	Engineering)	:	B.Eng.	(Electrical	

Engineering)	Siam	University
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นางสาวศุภมาส  กระจ่างสด
Miss Suphamas Krajangsod

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director	of	Internal	Audit	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
			 Bachelor	of	Accountancy	(Accounting)	:
			 B.S.	(Accounting)	Bangkok	University
-		 การจัดการมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล
			 Master	Degree	of	Management	:	M.M.	
			 Mahidol	Universety

พ.ญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน
Monchanok  Suvichanvorasin, M.D.

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์
Director	of	Medical	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 แพทยศาสตรบัณฑิต	(พยาธิวิทยากายวิภาค)
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Doctor	of	Medicine	

:	M.D.	(Pathology)	Chulalongkorn	
University

-		 วุฒิบัตรพยาธิวิทยากายวิภาคแพทยสภา
			 Diploma	of	the	Thai	Board	of	Anatomic	

Pathology	The	Medical	Council	of
		 Thailand
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นายสุเมธ  ผลมาก
Mr. Sumate  Ponmak

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

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)
			 มหาวิทยาลัยพายัพ	Bachelor	of	Business	
			 Administration	(Accounting)	:	B.B.A.	

(Accounting)	Payap	College

นายคงศักดิ์  ขัตติยานุวัฒน์ 
Mr. Khongsak  Khattiyanuwatana

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director	of	Human	Resources	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
			 Bachelor	of	Laws	:	LL.B.	Ramkhamhaeng		

University
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นายบรรยง  กันจุไร
Mr. Bunyong Kanchurai

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
Director	of	Supply	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 อุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเครื่องกล)
			 มหาวิทยาลัยสยาม	Bachelor	of	Industrial		
			 Technology	Program	in	Mechanical	

Engineering	:	B.Ind.Tech.	(Mechanical	
			 Engineering)	Siam	University

นายปรีชา  บูชาธรรม
Mr. Preecha Buchatham

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการพิมพ์
Director	of	Printing	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสาหการ)
			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
			 Bachelor	of	Engineering	(Industrial	

Engineering)	:	B.Eng.	(Industrial	
Engineering)	Rajamangala	University	of		

			 Technology	Thanyaburi
-		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	
			 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	Master	of	Business
			 Administration	:	M.B.A	Ramkhamhaeng	

University
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นางอรอัญญา  ปริยายสุทธิ์
Mrs. Orn-unya  Pariyaisut

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

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคนิคการแพทย์)
			 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Bachelor	of	Science	
			 (Medical	Technology)	:	B.S.	(Medical	

Technology)	Chiang	Mai		University

นายวีระเดช  กิไพโรจน์ 
Mr. Weeradej  Kipairote

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

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เครื่องกล)
			 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล			
			 วิทยาเขตเทเวศร์	Bachelor	of	Engineering	:	
			 B.Eng.	(Mechanical	Engineering)
			 Rajamangala	Institute	of	Technology
-		 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
		 (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
			 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			 Master	of	Public	Administration	:	M.P.A.	

(Public	and	Private	Management)
			 National	Insitute	of	Development	

Administration	(NIDA)
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นายยรรยงค์  พรรณา
Mr. Yunyong  Panna

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต
Director	of	Production	Planning	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีขนถ่าย

วัสดุ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	Bachelor	of	Industrial			

			 Technology	in	Materials	Handling	
Techmology	:	B.Ind.Tech.	(Materials	
Handling	Technology	King	Mongkut’s	
Institute	of	Technology	North	Bangkok	

นางสาวสุภาพ  บุญยะลีพรรณ
Miss Suphap Boonyaleephan

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
Director	of	Strategic	Planning
Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Bachelor	of	

Business	Administration	(Accounting)	:
			 B.B.A.(Accounting)	Thammasat	University
-		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	Master	of	Business		
			 Administration	:	M.B.A.	Ramkhamhaeng	

University
-		 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
			 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	Master	of	Public		
			 Administration	:	M.P.A.	Ramkhamhaeng	

University	
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นายณัฐพงศ์  สุทธารมณ์
Mr. Nathaphong Sutharom

ต�าแหน่ง  
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
Director	of	Sales	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(การเงินและ
			 การธนาคาร)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
			 Bachelor	of	Economic	(Finance	and	

Banking)	University	of	The	Thai
			 Chamber	of	Commerce

นายสิทธิพร  ก้อนแก้ว 
Mr. Sittiporn Konkaeo

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายใบยา
Director	of	Leaf	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)
			 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Bachelor	of	Science	

(Agriculture)	:	B.S.	(Agriculture)
			 Chiang	Mai	University
-			 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
			 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	Master	of	Business	
			 Administration	:	M.B.A.	Ramkhamhaeng	

University
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นายศักยภพ  แดงเกิด
Mr. Sakkayapob  Daengkoed

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตด้านใบยา
Director	of	Leaf	Production	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสาหการ)		
			 สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	Bachelor	of	

Engineering	(Industrial	Engineering)	
			 Institute	of	Technology	and	Vocational	

Education
-		 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Master	of	Public		
			 Administration	:	M.P.A.	Chulalongkorn		

University	

นายภิรมย์  พรหมฉ�่า
Mr. Pirom  Promcham

ต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
Director	of	Finishing	Product	Department

คุณวุฒิการศึกษา 
-		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)
			 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	Bachelor	of	

Engineering	B.Eng.	(Electrical	Engineering)			
			 Rajamangala	Institute	of	Technology	
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รำยละเอียด  Description ปี 2565/2022 ปี 2564/2021 ปี 2563/2020

พนักงำนส่วนกลำง  Head Office Employees

1.	พนักงานรายเดือน	 Monthly	Employees 1,396 1,417 1,453

2.	พนักงานรายวัน	 Daily	Employees 4 4 4

3.	พนักงานรายชั่วโมง	 Hourly	Employees 569 602 639

4.	ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

			TOAT	Governor

1 1 1

1,970 2,024 2,097

พนักงำนส่วนภูมิภำค  

Regional Office Employees

1.	พนักงานรายเดือน	 Monthly	Employees 389 398 416

2.	พนักงานรายวัน	 Daily	Employees 17 41 61

3.	ลูกจ้างประจ�า	 Permanent	Laborers - - -

406 439 477

  รวมทั้งสิ้น  Total 2,376 2,463 2,574

หน่วย :  คน
Unit : Number of Employees 

Manpower Structure in the Fiscal Year 2020 - 2022 

(classified by types of employees) 

โครงสร้างอัตราก�าลัง
ประจ� าป ี  2563 -  2565 ( แยกตามประ เภทพนักงาน)
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หน่วย	:	ล้านบาท	

Unit	:	Million	Baht	

รำยละเอียด  Description ปี 2565/2022 ปี 2564/2021 ปี 2563/2020

เงินเดือน	ค่าแรงงาน	ค่าล่วงเวลา

Salary,	Wage,	Overtime

	1,357.93 1,413.84 1,472.08

เงินสมทบกองทุนฯ	เงินชดเชย	เงินทดแทน		
และผลประโยชน์พนักงานเมื่อพ้นสภาพ

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

416.64 430.73 464.47

ค่าครองชีพ	เงินรางวัล	เงินตอบแทนการท�างาน	ค่าเบี้ยประชุม

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

	34.67 32.91 33.07

ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งพนักงาน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	และสวัสดิการเบ็ดเตล็ด

Buses	service	expense,	Allowance	and	Miscellaneous	benefits

	52.07 55.01 60.28

ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	อดีตพนักงานและครอบครัว

Medical	expense	for	Employees,	Retired	and	Family

	193.38 173.42 172.24

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	และต่างประเทศ

Expenses	for	domestic	and	abroad	training

	14.04 9.31 9.34

เงินช่วยเหลือบุตร	ค่าเล่าเรียนบุตร	และทุนการศึกษา

Child	benefit,	Education	fee	and	Scholarships

18.43 16.86 18.74

โบนัสพนักงานและกรรมการ

Bonus	for	Employees	and	Directors

	9.34 109.34 53.47

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	และต่างประเทศ

Expenses	for	domestic	and	abroad	travelling

	4.73 6.42 5.35

รวมทั้งสิ้น Total  2,101.23 2,247.84 2,289.04

Employee related expenses 

in the Fiscal Year 2020 - 2022

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ประจ�าปี 2563 - 2565
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ด้านการเงินและการลงทุน
	 การยาสบูแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	ด�าเนนิกจิการตามแผนยทุธศาสตร์ของ	ยสท.	

ปีงบประมาณ	 2566	 –	 2570	 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด�าเนินงานขององค์กรและ	

หน่วยงาน	 เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น	 โดยได้น�า

แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 13	 ร่างแผน

พัฒนารัฐวิสาหกิจทั้งภาพรวมและรายสาขา	 ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐและผู้ถือหุ้น	

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่าง	 ๆ	 มาพิจารณาประกอบกับการพิจารณา	

ขีดความสามารถและความพร้อมของ	ยสท.	ในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในเชิงเศรษฐศาสตร์และน�าองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 พร้อมท้ังให้ความส�าคัญกับ

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 โดยภายในกรอบการด�าเนินงานปีงบประมาณ	 2566	 –	 2570	 จัดท�าเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันน้ีน้ันก�าหนดทิศทางองค์กรให้ทรงตัวจากการปรับโครงสร้าง

ภาษีสรรพสามิตเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินในช่วงปีงบประมาณ	 2565	 –	 2567	

ต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ	2565	จากแผนยทุธศาสตร์ฉบบัทีแ่ล้ว	เพือ่เตรยีมความพร้อม

สู่การฟื้นตัวในช่วงปีงบประมาณ	2568	–	2570	 โดยการปรับตัวให้รองรับการแข่งขัน

และนวตักรรมสมยัใหม่เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค	สามารถควบคมุต้นทนุ

การผลิต	 สร้างปริมาณจ�าหน่ายในระดับที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลก�าไรในระดับที่องค์กร

สามารถสร้างความม่ันคงทางการเงินในระดับท่ีองค์กรมีผลก�าไรเป็นที่น่าพอใจของ	

ผูถ้อืหุน้และบคุลากร	สามารถลงทุนและท�าการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรับ

ทิศทางตลาดในอนาคต	 และเป็นฐานทางการเงินในการลงทุนเข ้าสู ่ธุรกิจอื่น	

โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพท่ีมีเพื่อสร้างความม่ันคงและยั่งยืนผ่านการกระจาย	

แหล่งรายได้ที่หลากหลาย

ในปัจจุบันและอนาคต

การลงทุนที่ส�าคัญ
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	 ในปีงบประมาณ	2565	ยสท.	เบิกจ่ายงบเพื่อการลงทุนทั้งสิ้น	103.59	ล้านบาท	

ลดลงจากปีงบประมาณ	2564	 เป็นจ�านวน	 0.04	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 0.04	

จ�าแนกประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

หน่วย	(ล้านบาท)

รำยกำร ปี 2565 ปี 2564 อัตรำเพิ่ม/
(ลด) ร้อยละ

งบลงทุนเพื่อกำรด�ำเนินงำนปกติ

หมวดที่ดิน - - -

หมวดสิ่งก่อสร้าง 24.86 7.10 250.14

หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 24.20 2.60 830.77

หมวดยานพาหนะ 0.04 	- 	-

หมวดเครื่องใช้ส�านักงาน
และเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก

22.33 32.58 (31.46)

หมวดวิจัยและพัฒนา - - -

งบลงทุนที่ท�ำเป็นโครงกำร 32.16 61.35 (47.58)

รวมทั้งสิ้น 103.59 103.63 (0.04)
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TOAT Performance in fiscal year 2022

ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีงบประมาณ  2565

ฐานะทางการเงิน : Financial status

23,082 26,080

2565
(2022)

2564
(2021)

ทรัพย์สิน : Assets

8,183 9,395

2565
(2022)

2564
(2021)

หนี้สิน : Liabilities

14,899 16,685

2565
(2022)

2564
(2021)

ทุน : Equity

ผลการด�าเนินงาน : Performances

39,119.48 48,439.26

2565
(2022)

2564
(2021)

รายได้ : Revenue

38,999.27 47,398.17

2565
(2022)

2564
(2021)

ค่าใช้จ่าย : Expense

120.22 1,041.09

2565
(2022)

2564
(2021)

ก�าไรสุทธิ : Profit

แสตมป�และเงินบ�ารุงกองทุนต่าง ๆ : Stamp and other subsidy funds

32,676.71

40,227.77

2565
(2022)

2564
(2021)

แสตมป + ค่าใชจ่ายตามกฎหมาย 17.5% ของค่าแสตมป
Stamp + legal fee 17.5% of stamp

เงินน�าส่งรัฐ : Government remittance

39,089.58

47,246.68

2565
(2022)

2564
(2021)

แสตมปและเงินบ�ารุงกองทุน + ภาษีต่าง ๆ และก�าไรสุทธิน�าส่งคลัง
Stamp and other subsidy funds + other taxes and  net profit remittances 

หน่วย	:	ล้านบาท
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ด้านการจัดหาใบยา

ผลการด�าเนินงาน

ใบยาในประเทศ

11,846,259.30

1,051,395,735.40

9,626,624.51

1,174,311,707.88

ปริมาณการซื้อ	
(หน่วย/กิโลกรัม)

จ�านวนเงิน	
(บาท)

ปริมาณการใช้	
(หน่วย/กิโลกรัม)

จ�านวนเงิน	
(บาท)

ใบยาต่างประเทศ

345,600.00

32,370,227.85

957,899.76

224,588,281.42

ปริมาณการซื้อ	
(หน่วย/กิโลกรัม)

จ�านวนเงิน	
(บาท)

ปริมาณการใช้	
(หน่วย/กิโลกรัม)

จ�านวนเงิน	
(บาท)

หมายเหตุ	

1.	 ปริมาณใบยาในประเทศใช้ไป	รวมยาเส้นพองและก้านใบยา

2.	 ปริมาณใบยาต่างประเทศใช้ไป	รวมแผ่นยาสูบ
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ด้านการขาย

ผลการด�าเนินงาน

ปริมาณการจ�าหน่าย ปีงบประมาณ 2565 (ล้านมวน)

952.20

718.03

13,697.80

12,604.29

เป้าหมาย	
(ล้านมวน)

ผลงาน	
(ล้านมวน)

เป้าหมาย	
(ล้านมวน)

ผลงาน	
(ล้านมวน)

กลุ่มบุหรี่
ราคา 

มากกว่า 
72 บาท/ซอง

14,650.00

13,322.32

กลุ่มบุหรี่
ราคา 

ไม่เกิน 
72 บาท/ซอง

รายได้การจ�าหน่าย ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)

4,463.43

3,370.70

41,821.44

38,570.77

เป้าหมาย	
(ล้านบาท)

ผลงาน	
(ล้านบาท)

เป้าหมาย	
(ล้านบาท)

ผลงาน	
(ล้านบาท)

กลุ่มบุหรี่
ราคา 

มากกว่า 
72 บาท/ซอง

46,284.87

41,941.47

กลุ่มบุหรี่
ราคา 

ไม่เกิน 
72 บาท/ซอง
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ด้านการตลาด การส่งออก

ผลการด�าเนินงาน

มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยบุหรี่ซิกำแรต/ผลิตภัณฑ์ยำสูบส่งออกต่ำงประเทศ

ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 - 2565

ปีงบประมาณ /

ผลิตภัณฑ์

ปีงบฯ 2564 ปีงบฯ 2565 ส่วนต่าง

มูลค่าการ

จ�าหน่าย 

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

มูลค่าการ

จ�าหน่าย 

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)

(ล้านบาท) (ร้อยละ)

บุหรี่ซิกาแรต 	7.99	 9.3% 	58.30	 10.0% 	50.31	 629.66%

ใบยาและ

ผลิตภัณฑ์

ยาสูบอื่น

	78.00	 90.7% 	525.01	 90.0% 	447.01	 573.09%

รวม  85.99 100%  583.31 100%  497.32 578.35%

  Tobacco Authority of Thailand   111



	 	การปรบัอตัราภาษีท่ีจะท�าให้บุหรีมี่ราคาใกล้เคยีงกันหมดในปีงบประมาณ 2565

	 ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่ประกาศใช้ในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ	 2560	 น้ัน	

ท�าให้บุหรี่ถูกจัดเก็บภาษีเป็นสองกลุ่มโดยมีราคากลาง	60	บาทเป็นตัวแบ่งกลุ่ม	แต่ใน

ปีงบประมาณ	 2565	 บุหรี่ท้ังหมดจะต้องจัดเก็บภาษีที่อัตราเท่ากันซ่ึงจะท�าให้บุหรี่	

ทุกกลุ่มที่ตราที่เคยมีความแตกต่างกันด้านราคาจากคุณภาพและภาพลักษณ์มีราคา	

ใกล้เคียงกันหมดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยจัดอยู่ในกลุ่มราคาประหยัดจะมีราคา	

ใกล้เคียงกับบุหรี่ราคาสูงก่อนการประกาศใช้อัตราภาษีใหม่

	 	กระแสผลักดันให้ห้ามผลิตบุหรี่เมนทอลใน WHO และ FCTC

	 กระแสการต่อต้านให้รัฐสมาชิกสั่งห้ามบุหรี่เมนทอลทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย	ๆ 	ใน

ช่วงไม่กีปี่มานีแ้ละคาดว่าจะกลายเป็นประเดน็ส�าคญัในอนาคตอนัใกล้	องค์การระหว่าง

ประเทศซึ่งพยายามต่อต้านการบริโภคยาสูบมีความเห็นว่าการใช้สารปรุงแต่งกล่ินรส

ประเภทใด	ๆ 	ทีท่�าให้การสบูบหุรี	่“ง่าย”	ขึน้หรอืมกีลิน่อายรสชาตดิขีึน้ส่งผลให้ผูบ้รโิภค

ไม่สามารถเลกิบรโิภคบหุร่ีได้	โดยมเีป้าหมายส�าคญัคอืบหุรีเ่มนทอลทีท่�าให้บหุรีม่คีวาม

เย็นและไม่ระคายคอ

	 	การเปิดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่เป็นสิ่งถูกกฎหมาย

	 ในปัจจุบันท่าทีของการควบคุมยาสูบในประเทศไทยยังคงยืนยันว่าผลิตภัณฑ์

ทดแทนบุหรี่รูปแบบใหม่เป็นอันตรายและห้ามจ�าหน่ายในประเทศ	กระนั้นประชาคม

ระหว่างประเทศเริ่มเห็นพ้องต้องการจากหลักฐานทางวิชาการต่าง	 ๆ	 ว่าผลิตภัณฑ์

ทดแทนไม่ได้มอัีนตรายมากไปกว่าบหุรี	่และสมควรเปิดให้มีการจ�าหน่ายและบรโิภคเพือ่

ที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

ปัจจัย
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ลดการสบูบหุร่ีแบบดัง้เดมิทีอ่นัตรายกว่า	 ซ่ึงคาดว่าหากกระแสโลกยงัคงเป็นไปในทางน้ี	

ประเทศไทยย่อมไม่สามารถฝืนความต้องการของผู ้บริโภคและหลักฐานงานวิจัย	

ต่าง	 ๆ	 ได้และต้องเปิดเสรีให้มีการจ�าหน่ายและบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ได้

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ด้านการจ�าหน่าย
	 นโยบายภาครัฐที่มีผลอย่างมากต่อธุรกิจบุหรี่ในประเทศไทย	คือ	นโยบายภาษี

เพื่อสุขภาพ	หรือ	Health	Tax	ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้เพิ่มภาระภาษีและราคาของ

สนิค้าท่ีให้โทษต่อสขุภาพของประชาชน	เช่น	สรุา	ยาสบู	น�า้หวาน	เป็นต้น	ซึง่ในด้านหนึง่	
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รัฐต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน	 จะได้ลดภาระงบประมาณด้านสาธารณสุข	

(Public	 Health	 Financing)	 แต่ในอีกด้านหน่ึงนโยบายภาษีเป็นเครื่องมือในการหา

รายได้เข้ารัฐเพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการและการพฒันาประเทศ	โดยภาษยีาสบูเป็นหนึง่

แหล่งรายได้ส�าคัญส�าหรับประเทศไทยซึ่งมีประชากรไม่ถึงร้อยละ	10	ที่เสียภาษีเงินได้	

ท�าให้	ยสท.	ต้องรับภาระในการน�าส่งรายได้ผ่านการจัดเก็บภาษีรูปแบบต่าง	ๆ

	 ทัง้นีจ้ากการประกาศอตัราภาษบีหุรีใ่หม่ของกรมสรรพสามติทีม่ผีลบงัคับใช้ตัง้แต่

วันที่	1	ตุลาคม	2564	ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด�าเนินธุรกิจบุหรี่

ของ	 ยสท.	 เพราะการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบท�าให้บุหรี่ถูกกฎหมายทุกตรา

ในตลาดปรับราคาเพิ่มขึ้น	 โดยบุหรี่ซิกาแรตที่มีราคาขายปลีกแนะน�าไม่เกิน	 ซองละ	

72	 บาท	 ตามมูลค่าให้ใช้อัตราภาษี	 25%	 และตามปริมาณ	 1.25	 บาทต่อมวน	

ราคาขายปลีกแนะน�าเกินซองละ	 72	 บาท	 ตามมูลค่าให้ใช้อัตราภาษี	 42%	 และตาม

ปริมาณ	1.25	บาทต่อมวน

	 การที่บุหรี่ถูกกฎหมายทุกตราในตลาดปรับราคาเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ขนาดตลาด

บุหรี่ในประเทศโดยรวมหดตัวลดลงร้อยละ	 18	 โดยเฉพาะบุหรี่	 ยสท.	 ที่หดตัว

ทั้งขนาดตลาด	ปริมาณและรายได้การจ�าหน่ายบุหรี่ที่ลดลงอย่างมาก

บาท: ซอง
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	 นอกจากนี้	 ยสท.	 ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของบุหรี่ผิดกฎหมายใน

ประเทศ	ด้วยปัจจัยด้านราคาบุหรี่ถูกกฎหมายที่ปรับสูงขึ้นภายหลังการปรับโครงสร้าง

ภาษีบหุรี	่ตามพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ	พ.ศ.	2560	เมือ่วนัที	่16	กนัยายน	2560	

และปรับเพิ่มเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2564	ท�าให้มีการลักลอบน�าบุหรี่ผิดกฎหมาย	ทั้งบุหรี่

ปลอมเคร่ืองหมายการค้าของ	ยสท.	และบหุรีห่นภีาษี	ซ่ึงมรีาคาถกูกว่าบหุรีถ่กูกฎหมาย

หลายเท่าตัวเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	 และแนวโน้มสถานการณ์

บุหรี่ผิดกฎหมายจะทวีความรุนแรงข้ึนต่อเน่ือง	 สอดคล้องตามตัวเลขบุหร่ีผิดกฎหมาย

ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า	70%	จากสัดส่วนการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมาย	ร้อยละ	6.2	ในปี	

2563	 เป็นร้อยละ	 10.3	 ในปี	 2564	 ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มจ�านวนที่สูงที่สุดของบุหรี่	

ผิดกฎหมายในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	(ปี	2554	ร้อยละ	2.3)	ค�านวณเป็นปริมาณประมาณ	

4,000	 ล้านมวนต่อปี	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลงประมาณ	

7,000	 ล้านบาทต่อปี	 โดยพบว่าพื้นท่ีกว่าร้อยละ77	 ที่พบมาจาก	 5	 จังหวัดภาคใต	้	

รวมถึงระนองและภูเก็ต
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	 การลักลอบน�าบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของ	 ยสท.	 พบได้จากประเทศ	

เพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดกับภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	

จังหวัดจันทบุรี	ตราด	สระแก้ว	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	และอุบลราชธานี	โดยบุหรี่

ของ	 ยสท.	 ที่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตราที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคใน

ประเทศ	จ�านวน	3	ตรา	ได้แก่	SMS	และ	WONDER	S	มีราคาขายปลีกตามประกาศ

ซองละ	66	บาท	และกรองทพิย์	90	ซองละ	102	บาท	แต่ถกูละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา

โดยมีราคาจ�าหน่ายจากต้นทางประเทศเพื่อนบ้าน	เพียงซองละ	12	-	13	บาท	เท่านั้น	

จากปัจจัยความต่างด้านราคาดังกล่าว	ท�าให้ร้านขายปลีกลักลอบน�าไปจ�าหน่ายปะปน

กบับหุรีถ่กูกฎหมายในราคาเท่ากบัราคาประกาศตามกฎหมาย	โดยทีผู่บ้รโิภคตรวจสอบ

ได้ยากและตกเป็นเหยื่อในการบริโภคบุหรี่ปลอม	 โดยในปีงบประมาณ	2563	 -	 2565	

ยสท.	มีการด�าเนินคดีกับผู้ค้าบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของ	ยสท.	จ�านวน	138	คดี	

บุหรี่ของกลาง	จ�านวน	168,275	ซอง	

ปี
งบประมาณ

จ�านวนคดี
จ�านวนของกลาง (ซอง)

SMS WONDER S กรองทิพย์ 90
รวมบุหรี่
ของกลาง

2563 43 63,637 2,408 2,618 68,663

2564 40 53,905 4,190 4,062 62,157

2565 79 72,785 4,013 2,165 78,963

รวม 162 190,327 10,611 8,845 209,783

ที่มา	:	ส�านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย

	 ส�าหรับบุหรี่หนีภาษี	 ราคา	 ซองละ	 30	 -	 35	 บาท	 พบมากในพื้นที่ภาคใต้		

ซึ่งการค้าบุหรี่หนีภาษีท�าเป็นขบวนการใหญ่	 ลักลอบน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	

ทั้งทางบกและทางทะเลในปริมาณมาก	 หรือใช้วิธีแจ้งขนส่งไปยังประเทศที่	 3	 ส่งผ่าน

ประเทศไทย	และลักลอบถ่ายล�าเรือน�ากลับเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย	ซึ่งเดิมบุหรี่
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หนีภาษีมีจ�าหน่ายในวงจ�ากัดเฉพาะอ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 แต่ปัจจุบันตลาด

บหุรีห่นภีาษีเตบิโตและขยายสาขาเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	จากการส�ารวจในปีงบประมาณ	

2564	-	2565	พบมีร้านค้าขนาดใหญ่ที่เปิดหน้าร้านจ�าหน่ายบุหรี่หนีภาษีอย่างเปิดเผย

ไม่เกรงกลวักฎหมายทัง้แบบขายส่งและขายปลกี	ส่วนร้านขายปลกีหรอืร้านขายของช�า

ที่กระจายอยู่ในชุมชนต่าง	 ๆ	 จะลักลอบจ�าหน่ายปะปนกับสินค้าอื่น	 ท�าให้ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงและหาซื้อได้ง่าย

	 แม้ว่าจะมกีารปราบปรามบุหรีผ่ดิกฎหมายอย่างต่อเนือ่ง	แต่ยงัมีบหุรีผ่ดิกฎหมาย

อีกจ�านวนมากที่อยู่ในตลาดการค้าบุหรี่	ซึ่งเป็นภัยคุมคามของบุหรี่	ยสท.	รวมถึงตลาด

บุหรี่ถูกกฎหมายในประเทศทั้งระบบ	 ที่อาจจะหดตัวต่อเน่ือง	 หากไม่ด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจัง	

ด้านการตลาด
 1. มาตรการปรับโครงสร้างภาษียาสูบของกรมสรรพสามิต 

	 จากการประกาศอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ของกรมสรรพสามิตที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	

วันที่	1	ตุลาคม	2564	ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด�าเนินธุรกิจบุหรี่

ของ	 ยสท.	 เพราะท�าให้บุหร่ีถูกกฎหมายทุกตราในตลาดปรับราคาเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้	

ขนาดตลาดบุหรี่ในประเทศโดยรวมหดตัวลดลงร้อยละ	 13	 โดยเฉพาะบุหรี่	 ยสท.ที	่

หดตัวทั้งขนาดตลาด	ปริมาณและรายได้การจ�าหน่ายบุหรี่ที่ลดลงอย่างมาก	 เนื่องจาก	

ผูบ้รโิภคของ	ยสท.	ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ผูม้รีายได้น้อย	และพจิารณาถงึความคุม้ค่าในการ

เลือกซื้อ	ส�าหรับการบริโภคบุหรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปหาสินค้าทดแทนที่มีราคาถูก

 2. นโยบายควบคมุผลติภัณฑ์ยาสบู ข้อบังคบัด้านรปูแบบหบี ห่อ บรรจภุณัฑ์  

รวมถึงข้อจ�ากัดด้านการสร้างสรรค์รสชาติผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า

	 ตาม	 พรบ.	 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 พ.ศ.	 2560	 และ	 ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและ

ผลติภณัฑ์ยาสบูประเภทบหุรีซ่กิาแรต	พ.ศ.	2564	ซึง่มผีลบงัคับใช้เมือ่วนัที	่14	มกราคม	

พ.ศ.	2565	สร้างข้อห้ามและข้อจ�ากดัในการสือ่สารทางการตลาดระหว่างผูจ้�าหน่ายบหุร่ี
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กบัผูบ้รโิภค	ส่งผลให้	ยสท.	ไม่สามารถสร้างการรบัรูถ้งึความแตกต่างของบหุรีแ่ต่ละตรา	

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์	ณ	จุดขาย	หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดใด	ๆ	ที่กระตุ้นให้

เกิดการตัดสินใจซื้อแก่ผู้บริโภคได้

 3. ปริมาณการจ�าหน่ายของบุหรี่ลักลอบ หรือบุหรี่หนีภาษี ที่เพิ่มมากขึ้น

	 การที่บุหรี่ในประเทศไทยมีราคาจ�าหน่ายสูงข้ึน	 โดยมีราคาจ�าหน่ายสูงกว่า

ประเทศเพื่อนบ้าน	 ส่งผลให้เกิดการลักลอบน�าเข้าบุหรี่หนีภาษีเพิ่มมากข้ึน	 โดยใน

ปีงบประมาณ	2565	(เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2564	–	กันยายน	พ.ศ.	2565)	กรมศุลกากร	

ได้จับกุมบุหรี่	จ�านวน	1,169	คดี	คิดเป็นมูลค่า	307.2	ล้านบาท	และจับกุมบารากู่ไฟฟ้า	

บุหรี่ไฟฟ้า	และอุปกรณ์	จ�านวน	804	คดี	มูลค่า	15.71	ล้านบาท

 4. ความนิยมบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น 

	 ผลการส�ารวจของส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิพ.ศ.	2564	พบว่า	ประชากรไทยทีส่บู

บุหรี่ไฟฟ้า	มีจ�านวน	78,742	คน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.14	ของประชากรอายุ	15	ปี

ขึ้นไป	 ที่มีจ�านวนทั้งหมด	 57	 ล้านคน	 เป็นคนที่สูบทุกวัน	 40,724	 คน	 และสูบแบบ	

ไม่ทุกวัน	38,018	คน	โดยผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า	24,050	คน	อายุระหว่าง	15-24	ปี	และ

ส่วนใหญ่อยูใ่นกรงุเทพมหานครและภาคกลาง	จ�านวน	47,753	คน	ขณะทีค่นไทยทีรู่จ้กั

บุหรี่ไฟฟ้าเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดา	คิดเป็นอัตราร้อยละ	 26.7		

เชือ่ว่าอนัตรายน้อยกว่าคดิเป็นอตัราร้อยละ	11.3	และเชือ่ว่าบหุรีไ่ฟฟ้าและบหุรีธ่รรมดา

มีอันตรายเท่ากัน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.0	ทั้งนี้	ข้อมูลจ�านวนและอัตราคนไทยที่สูบ

บหุรีไ่ฟฟ้า	เป็นส่วนหนึง่ของโครงการส�ารวจพฤติกรรมด้านสขุภาพประชากร	พ.ศ.	2564	

ที่เก็บข้อมูลจากทั้งสิ้น	 73,654	 ครัวเรือนท่ัวประเทศ	 ครอบคลุมประชากรตัวอย่าง	

164,406	 คน	 นับเป็นการส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา	

โดยท�าการส�ารวจระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม	2564	ทั้งนี้	จ�านวนและ

อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า	 รวมอยู่ในอัตราและจ�านวนผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศ	คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ	17.4	หรือจ�านวนคนสูบบุหรี่	9.9	ล้านคน
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 5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงนิเฟ้อในรายงานนโยบายการเงนิ กันยายน พ.ศ. 2565

ร้อยละ 2564* 2565 2566

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 1.5 3.3	(3.3) 3.8	(4.2)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.2 6.3	(6.2) 2.6	(2.5)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.2 2.6	(2.2) 2.4	(2.0)

	*ข้อมูลจริง	/	(	)	ประมาณการเดิมในรายงานนโยบายการเงิน	มิถุนายน	2565

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 	 อัตราเงนิเฟ้อในประเทศไทยมแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี	ส่งผลให้มลูค่ารายได้

ซึ่งผู้บริโภคได้รับลดลง	ท�าให้อ�านาจการซื้อลดลง	สวนทางกับราคาจ�าหน่ายบุหรี่ที่ปรับ

สูงขึ้น	 เมื่อศักยภาพในการซ้ือของผู้บริโภคลดลง	 ย่อมส่งผลให้อัตราการบริโภคบุหรี่	

ลดลงตามไปด้วย

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
	 ในปีงบประมาณ	 2565	 มีปริมาณการบริโภคบุหรี่ถูกกฎหมายรวม	 26,321.5	

ล้านมวน	ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีงบฯ	2564	คดิเป็นร้อยละ	13	และเมือ่พจิารณาอตัราการ

บริโภคย้อนหลัง	 5	 ปี	 พบว่า	 ปริมาณการบริโภคบุหรี่ถูกกฎหมายมีอัตราลดลงเฉลี่ย	

ร้อยละ	 5	 ต่อปี	 เมื่อน�าอัตราการบริโภคบุหรี่ถูกกฎหมายเฉลี่ยลดลงต่อปีมาวิเคราะห์

แนวโน้มการบริโภคบุหร่ีถูกกฎหมายในอนาคต	 พบว่า	 ในปีงบฯ	 2569	 ตลาดบุหรี่	

ถูกกฎหมายจะหดตัวเหลือเพียง	21,635.2	ล้านมวน	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	18	เมื่อ

เทียบกับปีงบฯ	2565

	 จากแนวโน้มการบริโภคบุหร่ีท่ีลดลงเน่ืองจากราคาบุหรี่ท่ีปรับราคาสูงขึ้น	

ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกจิในประเทศไทยทีเ่กิดภาวะเงนิเฟ้อ	ส่งผลให้การบรโิภค

บหุรีผ่ดิกฎหมายและยาเส้นปรบัตวัสงูขึน้	เนือ่งจากผูบ้รโิภคเริม่พจิารณาถึงความคุม้ค่า

ในการเลือกซื้อ
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	 นอกจากนี	้อตุสาหกรรมบหุรีโ่ลกยงัคงพฒันาเทคโนโลยเีพือ่น�าเสนอบหุรีร่ปูแบบ

ใหม่	ๆ 	อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ในด้านการพฒันาบหุรีร่สชาตใิหม่หรอืรปูแบบใหม่โดยปรับสตูร

การปรุง	 การเพิ่มมิ้นท์บอล	 หรือการปรับขนาดบุหรี่ให้เล็กลง	 การพัฒนาในบางด้าน	

มุง่เน้นการโฆษณาว่าเป็นอนัตรายต่อสขุภาพน้อยลง	ซึง่เป็นทีม่าของกระแสบหุรีร่สอ่อน	

นิโคตินต�่า	 และบุหรี่มวนเล็ก	 รวมถึงแนวคิดท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 Greenbutts		

ซึ่งเสนอให้ใช้ก้นกรองท่ีท�าจากวัสดุธรรมชาติ	 (ฝ้าย	 ป่าน	 ลินิน)	 Greenbutts	 อ้างว่า	

ก้นกรองธรรมชาติจะท�าให้การสูบได้รับรสชาติที่แท้จริงของใบยา	และก้นกรองที่ถูกทิ้ง

เป็นขยะย่อยสลายได้ภายใน	2	-	6	สัปดาห์

	 เมื่อเปรียบเทียบกับก้นกรองปกติที่ใช้เวลาถึง	 10-15	 ปี	 รวมถึงมีแนวคิดใส	่

เมล็ดพืชลงในก้นกรองและใช้กระถางดินชื้นแทนที่เข่ียบุหรี่รูปแบบเดิมเพ่ือให้ก้นกรอง

สามารถย่อยสลายและเมล็ดพันธุ์พืชเติบโตขึ้นแทนได้

	 กระแสรณรงค์ต่อต้านบหุรีแ่ละพษิภยัของควนับหุรีก่่อให้เกดิผลติภณัฑ์ทดแทน

ส�าหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือผู้มีความต้องการนิโคตินโดยไม่ต้องสูบบุหรี่	 เช่น	 บุหรี่

ไฟฟ้า	(Electronic	Cigarette)	เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ในการเปลี่ยนน�้ายานิโคตินเป็นไอส�าหรับสูด	โดยน�้ายาที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้ามีความเข้มข้น

ของนิโคตินตั้งแต่	0	-	2	มิลลิกรัม	จนถึงสูตรเข้มข้นที่มีนิโคติน	20	-	24	มิลลิกรัม	และ

มหีลายรสชาตเิช่นเดยีวกบับหุรีธ่รรมดา	แต่เนือ่งจากบหุรีไ่ฟฟ้าถกูมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์

ยาสบูเช่นเดยีวกบับหุรี	่และยงัไม่มงีานวจิยัทีช่ดัเจนว่าเป็นอนัตรายน้อยกว่าหรอืช่วยให้

เลิกบุหรี่ได้	 รัฐบาลไทยจึงจัดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ห้ามซ้ือขายภายใน

ราชอาณาจักร

	 ผลติภณัฑ์ทดแทนในอกีรปูแบบหนึง่คอืผลติภณัฑ์ทีช่่วยในการเลกิบุหรี	่เป็นแผ่น

นิโคตินส�าหรับแปะและหมากฝรั่งนิโคตินเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนซ่ึงนิยมใช้กันในการ

บ�าบดัการตดินโิคตินโดยไม่บรโิภคผลติภณัฑ์ยาสบู	องค์การอนามยัโลกจดัให้ผลติภณัฑ์

นิโคตินทดแทนประเภทนี้เป็นเวชภัณฑ์ส�าคัญส�าหรับระบบสาธารณสุขพื้นฐาน

	 ทั้งนี้	 ภาพรวมของอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีผลต่อ	 Demand	 ของผู้สูบบุหรี่

ทั่วประเทศที่	ยสท.	ต้องปรับตัวตามสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ของการด�าเนินธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	มุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง	

เพือ่สนับสนนุการบรรลเุป้าหมายตามตวัชีว้ดัทีส่�าคญัขององค์กร	โดยน�าการบรหิารความ

เสี่ยงมาช่วยในการสร้างโอกาสและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน	 เพื่อช่วยปกป้อง

การปฏิบัติงาน	ปรับปรุงระบบงาน	และลดโอกาสหรือผลกระทบจากการสูญเสียที่อาจ

เกิดขึ้น	

ความเสี่ยงหลัก
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	 นอกจากนัน้	ยงัน�าการบรหิารความเสีย่งมาเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัเพือ่ช่วยสะท้อน

ภาพรวมของความเสี่ยงท่ีส�าคัญท้ังหมดขององค์กร	 ท�าให้การบริหารจัดการภายใน

องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 อีกท้ังยังช่วยให้สามารถสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มี

ประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรร่วมกันได้ในที่สุด	

	 เป้าหมายการบรหิารความเสีย่งของ	ยสท.	นอกจากจะมุง่เน้นการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัดที่ส�าคัญขององค์กรแล้ว	 ยังค�านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(Stakeholder)	เป็นส�าคัญ	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของ	ยสท.	จะ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างคณุค่าต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องได้

อย่างทั่วถึงและครบถ้วน

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM 2017
	 การบริหารความเสีย่งของ	ยสท.	นัน้	ด�าเนนิการตามกรอบการบรหิารความเสีย่ง

องค์กร	COSO	Enterprise	 Risk	Management-Integrating	with	 Strategy	 and	

Performance	:	COSO-ERM	2017	ซึ่งจะช่วยแสดงความชัดเจนของวัตถุประสงค์ใน

การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านกลยุทธ์	

(S)	ด้านการปฏิบัติงาน	(O)	ด้านการเงินและการรายงาน	(F)	และด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ	(C)	ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
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	 นอกจากนั้น	 ยสท.	 ได้ด�าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็น

ระบบ	โดยค�านงึถงึความสอดคล้องและเช่ือมโยงกนัต้ังแต่ระดบัองค์กร	กลุม่ภารกจิ	และ

หน่วยงาน	 รวมทั้งได้มีการบูรณาการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Governance)	

การบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management)	และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	

(Compliance)	จนเกิดเป็นนโยบายที่บูรณาการทั้ง	3	ด้านร่วมกัน	หรือ	GRC	เพื่อเป็น

แนวทางให้องค์กรสามารถขับเคลือ่นด้วยการบรหิารจดัการเชงิบูรณาการทัง้ในส่วนของ

คน	กระบวนการ	และเทคโนโลย	ีอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส

และทรพัยากรท่ีมอียู่ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	โดยมกีารเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบตัิ	

การบริหารงานแบบ	GRC	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้บริหารระดับสูง	และพนักงานทุกคน	

การสื่อสารนโยบาย GRC ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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	 ยสท.	 ยังจัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเส่ียง	

(Culture)	ท่ีสอดคล้องกบัค่านยิมองค์กร	โดยมกีารก�าหนดกระบวนการและแนวทางใน

การสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัความส�าคญัหรอืความรู้ความเข้าใจของการบรหิารความ

เสี่ยงในองค์กร	 ครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการ	 ยสท.	 คณะอนุกรรมการก�ากับด้าน

ยทุธศาสตร์และบริหารความเสีย่ง	ผูบ้รหิารระดบัสงู	ผูบ้รหิาร	และพนกังานระดบัปฏิบตัิ

การทุกท่าน	 เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	 จนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านการ

บริหารความเสี่ยง	(Risk	Culture)	ต่อไป
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การควบคุมภายใน (Internal Control)
	 ยสท.	มกีารด�าเนนิการจดัวางระบบการควบคุมภายใน	ตามหลกัเกณฑ์กระทรวง

การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงาน	

ของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	 พ.ศ.	 2561)	 อาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา	79	บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง	โดยให้ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด	

	 ปัจจุบันการด�าเนินงานการควบคุมภายใน	ของ	 ยสท.	 โดยใช้ระบบประเมินผล

การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ	 State	 Enterprise	 Assessment	Model	 :	 SEAM	 และ	

องค์ประกอบที่ส�าคัญตามแนวทางคณะกรรมการ	The	Committee	of	Sponsoring	

Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO-2013)	ซึง่เป็นแม่แบบสากล

ของการควบคุมภายใน	ดังมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้

องค์ประกอบที่	1		 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)

องค์ประกอบที่	2		 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

องค์ประกอบที่	3		 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)

องค์ประกอบที่	4		 สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication)

องค์ประกอบที่	5		 การติดตามประเมินผล	(Monitoring)
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 1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

	 ยสท.	 ก�าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเส่ียง	

ทั่วทั้งองค์กรโดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร	

ดังนั้น	 ฝ่ายบริหารยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม	 มีโครงสร้างองค์กร	

สายการบังคับบัญชา	มีการก�าหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ	คณะท�างาน	

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร	 ในการก�ากับดูแลและการมีส่วนร่วมในการ	

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก	ดังนี้	

	 	 คณะท�างานกลุ่มย่อยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับฝ่าย

	 	 คณะอนุท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ

	 	 คณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

	 	 คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการ	ยสท.

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

	 ยสท.	จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี	และมีการระบุความเสี่ยงที่

มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	 โดยสอดคล้องกับกระบวนการและ

กิจกรรมควบคุมภายใน	และพิจารณาความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่หลังการควบคุมภายใน	

ซึ่ง	ยสท.	จะพิจารณาเชื่อมโยงความเสี่ยงระดับองค์กรลงสู่กระบวนการด�าเนินงานของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยมกีารก�าหนดและพฒันากจิกรรมการควบคุมเพือ่ควบคุมความ

เสี่ยงในแต่ละกิจกรรม	เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจหลงเหลืออยู่	จะส่งผลให้การด�าเนินงาน

ในระดับหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย	 และยังส่งผลต่อไปถึงการด�าเนินงานในระดับ

องค์กรให้ดีขึ้นอีกด้วย
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 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

	 ยสท.	มกีารด�าเนนิการจดัวางระบบการควบคมุภายในของตนเอง	ตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับ

หน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2561	โดยวเิคราะห์กระบวนการท�างานตามมาตรฐานการควบคมุ

ภายใน	ผ่านกระบวนการ	Workflow	การปฏบิตังิาน	และแบบประเมนิการควบคมุตนเอง	

(CSA)	 และวิเคราะห์กระบวนการท่ีเช่ือมโยงกับตัวชี้วัดที่ส�าคัญขององค์กร/เกณฑ์การ

ประเมินผลองค์กร/ข้อสังเกตต่าง	 ๆ	 โดยมุ่งเน้นการทบทวนปรับปรุงกระบวนการและ

จุดควบคุม	กระบวนการหลักของหน่วยงาน	และหรือกระบวนการประเมินการควบคุม

ตนเอง	(CSA)	เพ่ือให้ได้กระบวนการทีมี่ประสทิธิภาพ	สนบัสนนุการปฏบิตังิานให้ได้ตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

	 ยสท.	ก�าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุน	การบริหารความเสี่ยง	

ข้อมูล	สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร	

ได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล	 โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มี

ความส�าคญัเก่ียวกบัการบ่งชีป้ระเมนิผลและการตอบสนองต่อความเสีย่ง	เพือ่ให้องค์กร

สามารถตอบสนองต่อความเสีย่งได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	มกีารสือ่สารข้อมลู	

ทั้งจากระดับบนลงล่าง	 ระดับล่างขึ้นบน	 และในระดับเดียวกัน	 เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงาน	เช่น	ระบบสารสนเทศ	และการสื่อสารในการจัดการข้อร้องเรียน	เป็นต้น

 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

	 ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน	 ยสท.	 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ

ควบคมุภายในเพือ่ประเมนิประสทิธผิลของการควบคมุภายในทีว่างไว้อย่างต่อเนือ่งและ

สม�่าเสมอ	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	แบ่งได้	2	ประเภทหลัก	คือ	

	 	 1)	 การประเมินผลต่อเนื่อง	(Ongoing	Monitoring)

	 	 2)	 	การประเมินผลแบบรายครั้ง	 (Separate	 Evaluations)	 หรือการ

ประเมนิผลการควบคมุอย่างเป็นอสิระ	(Independent	Assessment	

:	IA)	
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 ระดับส่วนงานย่อย  ท�าการประเมินการควบคุมตนเอง	 เป็นรายไตรมาส	โดย

น�าข้อมูลมาสรุปผลและจัดท�ารายงานของส่วนงาน	วิเคราะห์ความมีอยู่	ความเพียงพอ	

และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	 ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	 และเสนอมาตรการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น	 พร้อมจัดท�ารายงานการควบคุม

ภายในประจ�าปีตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบิตัิ

การควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 น�าเสนอหัวหน้าส่วนงานย่อย

รบัรองรายงาน	และน�าเสนอคณะอนทุ�างานด้านยทุธศาสตร์และบรหิารความเสีย่งระดบั

กลุ่มภารกิจที่ก�ากับดูแลให้ความเห็นชอบ	

 ระดับกลุม่ภารกิจ  น�าผลสรปุการประเมนิผลการควบคมุตนเองเป็นรายไตรมาส
จากระดับส่วนงานย่อยที่ก�ากับดูแล	 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสรุปการประเมิน	

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	 มาตรการปรับปรุงการควบคุม	 ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข	

พร้อมจัดท�ารายงานการควบคุมภายในประจ�าปี	 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ		

พ.ศ.	 2561	 น�าเสนอคณะท�างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	

ให้ความเห็นชอบ	

 ระดับองค์กร น�าผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเองเป็น	

รายไตรมาส	 ที่ได้รับความเห็นชอบจากระดับกลุ่มภารกิจ	 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

สรุปการประเมนิความเสีย่งทีย่งัมอียู	่ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด�าเนนิงาน	พร้อม

จัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ�าปีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการ

คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	

พ.ศ.	2561	และน�าเสนอคณะอนกุรรมการก�ากบัด้านยทุธศาสตร์และบรหิารความเสีย่ง

ให้ความเห็นชอบ	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ	ยสท.	ตาม

ล�าดับต่อไป	

	 ทั้งนี้	 ยสท.	 ยังมีการประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายใน	 และผู้ตรวจสอบจาก	

หน่วยงานภายนอกอีกด้วย
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การตรวจสอบภายใน
	 การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญประการหนึ่งในระบบบริหาร	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	ยสท.	ได้ให้ความส�าคัญต่องานการตรวจสอบภายใน	ก�าหนดให้

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่าย	 มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ	

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ว่าการ	ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่า

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.2555	

และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2555	

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ท�าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น		

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

ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด	 โดยจัดท�าแผนการตรวจสอบและแผนการให	้

ค�าแนะน�าปรกึษา	ประจ�าปีและระยะยาว	5	ปี	สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์

ขององค์กร	 และความเสี่ยงส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 โดยครอบคลุม

กระบวนการปฏบิตังิานของ	ยสท.	รวมทัง้คูม่อืการประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิ

ตามระบบประเมินผลใหม่	(State	Enterprise	Assessment	Model	:	SE-AM)

	 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ	 2565	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ	 ไม่มีข้อจ�ากัดในการแสดงความคิดเห็น	 รวมท้ังการให้	

ค�าปรึกษา	ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหารทุกระดับ	และได้

รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี	 รวมทั้งไม่มีข้อจ�ากัดด้านการพัฒนา

บุคลากรและงบประมาณ
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คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

โครงสร้าง

	 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561	มาตรา	13	มาตรา	14	

และมาตรา	15	ก�าหนดให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่	เรยีกว่า	“คณะกรรมการการยาสบู

แห่งประเทศไทย”	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการหนึง่คน	และกรรมการอืน่อกีไม่เกนิ

เก้าคน	ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ	ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการอื่น	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี	ประธานกรรมการ

หรือกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 แต่ไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน

	 ประธานกรรมการและกรรมการต้องมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านเกษตรศาสตร์	

อุตสาหกรรม	 วิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 การบริหาร	 เทคโนโลยี

สารสนเทศ	หรือกฎหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับการด�าเนินกิจการของ	ยสท.	รวมถึงความรู้

ความเชี่ยวชาญหลัก	 ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)		

ก�าหนด	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านบัญชี	การเงิน	กฎหมาย	เทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 ในปีงบประมาณ	2565	(ตุลาคม	2564	–	กันยายน	2565)	เป็นช่วงที่อยู่ระหว่าง

การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยชุดใหม่	 แทน	

คณะกรรมการชุดเดิมท่ีครบวาระการด�ารงต�าแหน่งสามปี	 ตั้งแต่วันที่	 16	 กรกฎาคม	

2564	ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	2565	จึงประกอบด้วยคณะกรรมการฯ	จ�านวน	2	ชุด	

ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที	่

17	กรกฎาคม	2561	และตามประกาศส�านกันายกรฐัมนตรี	ลงวนัท่ี	25	กรกฎาคม	2561	

และวนัที	่21	พฤษภาคม	2562	ซึง่ครบวาระด�ารงต�าแหน่งสามปีเมือ่วนัที	่16	กรกฎาคม	

2564	แต่ได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องจนคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่	
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	 2.	 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ตามมติคณะรัฐมนตร	ี

เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2565	และประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	ลงวันที่	15	กุมภาพันธ์	

2565	จ�านวนรวม	9	คน	โดยมีกรรมการ	3	คน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ยสท.		

ต่ออีกวาระหนึ่ง	มีผลตั้งแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	2565

 สรุปภาพรวมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

ปีงบประมาณ 2565

ชุดที่ 1 

(1 ตุลาคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

(ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน)

ชุดที่ 2 

(8 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565) 

(ระยะเวลา 7 เดือน 22 วัน)

1.		 นายอัญญา	ขันธวิทย์	(DP)	
	 กรรมการ	/	รักษาการประธานกรรมการ

1.	 นายธีรัชย์	อัตนวานิช	(DP)	
	 ประธานกรรมการ	
	 (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

2.	 นายณัฐวุฒิ	หนูไพโรจน์	
	 กรรมการ	

2.	 นายปิ่นสาย	สุรัสวดี	(DP)	
	 กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

3.	 นายธีรัชย์	อัตนวานิช	(DP)	
	 กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

3.	 นางสาวสุภัค	ไชยวรรณ	(DP)	
	 กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

4.	 พล.ต.ต.	ศิร์ธัชเขต	ครูวัฒนเศรษฐ์	
	 กรรมการ	

4.	 ศาสตราจารย์อัญญา	ขันธวิทย์	(DP)	
	 กรรมการ

5.	 นายภาณุพล	รัตนกาญจนภัทร	
	 ผู้ว่าการ	ยสท.	(กรรมการโดยต�าแหน่ง)	
	 (สิ้นสุดสัญญาจ้างบริหาร	วันที่	5	ต.ค.64)

5.	 พล.ต.ต.	ศิร์ธัชเขต	ครูวัฒนเศรษฐ์	
	 กรรมการ

6.	 พลโท	วรพจน์	ธนะธนิต	
	 กรรมการ
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ปีงบประมาณ 2565

ชุดที่ 1 

(1 ตุลาคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

(ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน)

ชุดที่ 2 

(8 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565) 

(ระยะเวลา 7 เดือน 22 วัน)

7.	 นายทองเปลว	กองจันทร์	(DP)	
	 กรรมการ

8.	 นายสมศักดิ์	เธียรวิวัฒน์นุกูล	
	 กรรมการ	
	 (พ้นต�าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ	
	 65	ปีบริบูรณ์ในวันที่	12	ก.ย.65)

9.	 นางชนัญญารักษ์	เพ็ชรรัตน์	
	 กรรมการ	
	 (ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	1	เม.ย.65)

10.	 นายภูมิจิตต์	พงษ์พันธุ์งาม	(DP)	
	 ผู้ว่าการ	ยสท.	(กรรมการโดยต�าแหน่ง)
		 (สัญญาจ้างบริหาร	มีผลวันที่	9	ก.ย.65)

	 	 ณ	สิ้นปีงบประมาณ	2565	(วันที่	30	กันยายน	2565)	มีกรรมการ	ยสท.		

คงเหลือจ�านวน	 7	 คน	 (ไม่รวมผู้ว่าการ)	 เป็นกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ	 (DP)	จ�านวน	5	คน	ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 (Skill	Matrix)	 ใน	

สาขาวิชาที่แตกต่างกัน	เป็นประโยชน์	และเหมาะสมกับการด�าเนินงานของ	ยสท.	

	 	 ทั้งนี้	เพื่อให้มีกรรมการ	ยสท.	ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2561	คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ	ยสท.	จะเริ่ม

กระบวนการสรรหากรรมการฯ	 ทดแทนกรรมการฯ	 ท่ีลาออก	 และพ้นวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง	รวมทั้งสรรหากรรมการฯ	เพิ่มเติม	ในปีงบประมาณ	2566	ต่อไป	
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บทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2561	มาตรา	17	ก�าหนด

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการ

ของ	ยสท.	ในปีงบประมาณ	2565	(ตุลาคม	2564	-	กันยายน	2565)	คณะกรรมการ	

ยสท.	 มีบทบาทในการบริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงานในภาพรวมของ	 ยสท.		

ที่ส�าคัญดังนี้

	 1.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	ยสท.	เป็นประจ�าทุกเดือน	และเพิ่มเติม

ตามความจ�าเป็น	 โดยในปีงบประมาณ	2565	มีการประชุมคณะกรรมการ	ยสท.	รวม	

13	ครัง้	(การประชมุตามแผนปฏทินิการประชุม	11	ครัง้	และประชมุวาระพเิศษ	2	ครัง้)	

เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของ	ยสท.	ที่อยู่ในอ�านาจ

ของคณะกรรมการ	 รวมท้ังรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งด้าน	

การเงินและมิใช่การเงิน	รายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่าง	ๆ 	ที่

คณะกรรมการได้แต่งต้ังข้ึน	รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิงาน	โดยคณะกรรมการฯ		

ได้ให้ข้อเสนอแนะ	 และแนวทางแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารตามหลักการและ

แนวทางการก�ากับดูแลที่ดี	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการ	ยสท.	ได้มกีารพจิารณาเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญั	และรบัทราบรายงาน

ผลการด�าเนินงานทั้งด้านการเงิน	และไม่ใช่การเงิน	สรุปดังนี้	

	 	 	พิจารณาทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์	(Strategic	Direction)	ปีงบประมาณ	

2565-2570	

	 	 	พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์	 แผน	

ปฏิบัติการ	และการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	(EVM)	

ปีงบประมาณ	2565

  Tobacco Authority of Thailand   133



	 	 	พจิารณาให้ความเหน็ชอบ/อนมุตัแิผนต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญัส�าหรบัปีงบประมาณ	

2566	 เช่น	 แผนยุทธศาสตร์	 แผนการเงิน	 แผนการบริหารความเส่ียง	

แผนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ	 ยสท.	 แผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล	 แผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและการจัดการความรู	้

เป็นต้น

	 	 	พิจารณาหลักการและแนวทางการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรมในโครงการ	

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ	 ยสท.	 ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	

(ประเทศไทย)

	 	 	อนุมัติการด�าเนินงานด้านงบประมาณ	 เช่น	 การตั้งงบประมาณประจ�าปี		

การปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส	 การอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน	

งบประมาณเกินกว่า	1	ปีส�าหรับการด�าเนินการต่าง	ๆ	ฯลฯ	

	 	 	อนุมัติจัดหาใบยาในประเทศ	 ฤดูการผลิต	 2565/2566	 และอนุมัติ	

ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรโดยการสนบัสนนุปัจจยัการผลติทีส่งูขึน้	เฉพาะ

ฤดูการผลิต	2565/2566

	 	 	อนุมัติใช้ร่างระเบียบต่าง	 ๆ	 ของ	 ยสท.	 ที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและ

สอดคล้องกับการปฏิบัติ

	 	 	อนุมัติการให้เช่าที่ดินของ	 ยสท.	 ตามระเบียบฯ	 ว่าด้วยการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์	 พ.ศ.2562	 และพิจารณาแนวทางการน�าพื้นที่ของ	 ยสท.	

มาจัดหาประโยชน์เพิ่มเติมให้เต็มศักยภาพ

	 	 	พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ	 และการจ่ายค่าตอบแทน

ให้กับผู้ว่าการ	

	 	 	พจิารณาการด�าเนนิการสรรหาบคุคลเพือ่คดัเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ

การยาสูบแห่งประเทศไทย	แทนผู้ว่าการคนเดิมที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง

	 	 	พิจารณาการด�าเนินการสรรหารองผู ้ว ่าการ	 เพื่อขึ้นด�ารงต�าแหน่ง	

ในปีงบประมาณ	2566

	 	 	พิจารณาการเลื่อนย้ายผู้บริหารต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า	

ส�าหรับปีงบประมาณ	2566
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	 	 	พิจารณาเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการด�าเนินงานตามข้อสังเกตหรือ

ประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการด�าเนินงานของ	ยสท.

	 	 	พิจารณาผลการประเมินตนเอง	 และจัดท�าแผนพัฒนาประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ	ยสท.

	 	 	พิจารณาแต ่ งตั้ งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย	 เพื่อท�าหน้าท่ีสรรหากรรมการฯ	 แทนผู้ที่ลาออก	 หรือ

พ้นวาระ	

	 	 	พิจารณาเรื่องข้อร้องเรียนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	ยสท.	

	 	 	พิจารณาอนุมัติปรับปรุงอัตราก�าลังส่วนงานต่าง	ๆ	ของ	ยสท.	

	 	 	พิจารณาอนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือ

เทียบเท่า	ตามผลงานประจ�าปี

	 	 	พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรของคณะอนุกรรมการคณะต่าง	 ๆ	

เพื่อใช้ถือปฏิบัติ

	 	 	รับทราบหลักการจ่ายโบนัสประจ�าปี	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ	สคร.
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	 	 	รับทราบรายงานภาพรวมการด�าเนินงานของ	ยสท.	ตามที่ผู้ว่าการรายงาน

เป็นประจ�าทุกเดือน	 รวมทั้งปัญหาอุปสรรค	 และแนวทางการด�าเนินงาน

ต่าง	ๆ	

	 	 	รับทราบรายงานการด�าเนินงานท่ีส�าคัญตามกลุ่มภารกิจ	 เช่น	 รายงาน	

การเงิน	 รายงานการเบิกจ่าย	 งบลงทุน	 รายงานผลการด�าเนินงานตาม	

แผนงานที่ส�าคัญขององค์กร	(แผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ	แผนบริหาร

ความเสี่ยง	และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ)	

รายงานด้านใบยา	 รายงานด้านการตลาดและกลยุทธ์การด�าเนินงาน	

รายงานด้านการผลิต	และ	รายงานด้านบริหารจัดการผลิต	

	 	 	รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของระบบการบริหารจัดการองค์กร	

ที่ส�าคัญ	 ตามเกณฑ์	 Enablers	 และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ	

การด�าเนินงาน	 ประกอบด้วย	 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล		

การตรวจสอบภายใน	 การบริหารทุนมนุษย์	 และการจัดการความรู้และ

นวัตกรรม

	 	 	รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ	ยสท.	

	 	 	รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ/การ	

ด�าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 รวมถึงผลการด�าเนินงานของ	

คณะอนุกรรมการคณะต่าง	ๆ	

	 	 	รับทราบรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบ		

ข้อบังคับ
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	 2.	 จัดให ้ มีการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการยาสูบ	

แห่งประเทศไทย	โดยในปีงบประมาณ	2565	มีการประชุมจ�านวน	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	7	

กันยายน	 2565	 ซึ่งในการประชุมครั้งน้ี	 กรรมการอิสระได้พิจารณาเห็นชอบคู่มือ	

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ	 การทบทวนหนังสือรับรอง

ความเป็นอิสระ	 และก�าหนดแนวทางให้มีการจัดท�าแบบประเมินตนเองของกรรมการ

อสิระเพ่ือใช้ในการประเมินและสอบทานการปฏบิตัหิน้าที	่เพือ่ให้มัน่ใจว่ากรรมการอสิระ

ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน	 และเพื่อประโยชน์ของ	 ยสท.	 และผู้มีส่วนได้	

ส่วนเสียโดยรวม

	 3.	 ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดยรวมของ	ยสท.	ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	

โดยให้ความส�าคญักับการปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	และข้อบงัคบัต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	

สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	

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

ประจ�าปีของ	 ยสท.	 ตรวจเยี่ยมส�านักงานยาสูบในส่วนภูมิภาคและการปฏิบัติงานของ

พนักงาน	 เยี่ยมชมที่ดินแปลงศักยภาพของ	 ยสท.	 ท่ีจะน�ามาจัดหาประโยชน์ตาม	

แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	และพบปะภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ	เป็นต้น

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2565
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คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/	

คณะอนุกรรมการชุดย่อย	เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานที่ส�าคัญแต่ละด้านก่อน

น�าเสนอเข้าสูท่ีป่ระชมุคณะกรรมการ	ยสท.	โดยในปีงบประมาณ	2565	มคีณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ	ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เป็นไปตามกฎบัตร	

คณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยจัดท�าเป็นระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วย	

คณะกรรมการตรวจสอบของการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2564	ดังนี้

	 ข้อ	12		คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 จัดท�ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 โดยต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการ	 ยสท.	 และมีการสอบทานและปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าว	

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 (2)	 สอบทานการจัดท�าหรือการทบทวนกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	 ยสท.		

เพื่ออนุมัติ

	 (3)	 พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ประจ�า

ปีงบประมาณถัดไปก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อทราบ

	 (4)	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	

กระบวนการก�ากับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ	ยสท.	

	 (5)	 สอบทานให้	ยสท.	มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ
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	 (6)	 สอบทานการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ		

ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	 มติคณะรัฐมนตรี	 ประกาศ	 หรือค�าส่ังท่ีเก่ียวข้องกับ	

การด�าเนินงานของ	ยสท.	

	 (7)	 สอบทานให้	 ยสท.	 มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	 และพิจารณา	

ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 หากผู ้บริหารสูงสุดจะมอบหมายให้	

ผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	มบีทบาทหน้าทีน่อกเหนอืจากการตรวจสอบภายใน

จะต้องน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนจึงจะด�าเนินการได้

	 (8)	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง	

ผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ	ยสท.	

	 (9)	 การแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 ถอดถอน	 เลื่อนข้ัน	 เลื่อนต�าแหน่ง	 และประเมิน	

ผลงานประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ	โดย

	 	 	 	ต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารสูงสุดก่อนน�าเสนอ

คณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณา

	 	 	 	ต�าแหน่งพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน	อยู่ภายใต้การด�าเนินการ

ของผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยการหารือกับผู้บริหาร

สูงสุดก่อน	 และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและ

ด�าเนินการตามขั้นตอน

	 (10)	 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	และอาจเสนอแนะ

ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ�าเป็น	 รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของ	

ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

	 (11)	 รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	 ยสท.	 อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง	 ภายในหกสิบวัน	

นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	 ยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ส่ี	 ให	้

จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวง

การคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของ	ยสท.	
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	 (12)	 ประเมนิผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	อย่างน้อยปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง	รวมทั้งรายงานผลการประเมิน	ปัญหา

และอุปสรรค	ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ	ยสท.	ทราบ

	 (13)	 เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	

และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีของ	ยสท.	

	 (14)	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการ	 ยสท.		

มอบหมาย

	 ข้อ	13	 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามข้อ	12	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบ

ต่อคณะกรรมการ	ยสท.	โดยตรง

	 ข้อ	14	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้

ความสามารถจากผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ	

คณะกรรมการ	 ยสท.	 เพ่ือพิจารณาให้มีการด�าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง	

ด้วยค่าใช้จ่ายของ	ยสท.	 ได้	ทั้งนี้การด�าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ของ	ยสท.	

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
	 หน้าทีค่ณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ของ	ยสท.	เป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ของ	ยสท.	ปีงบประมาณ	2565	ซึ่งก�าหนดตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	มาตรา	23	ดังนี้

	 (1)	 พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการด�าเนนิการ

ของรัฐวิสาหกิจ	ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

	 (2)	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน	ยสท.

	 (3)	 พิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ	ข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์

ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และ	ยสท.

	 (4)	 ปรึกษาหารอืเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องทกุข์ของลกูจ้างหรอืสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจยาสูบ	รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

	 (5)	 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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	 (6)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์

	 (7)	 บรูณาการกระบวนการท�างานเกีย่วกับการก�ากบัดแูลกจิการ	(Governance)		

การบริหารความเสี่ยง	 (Risk	 Management)	 และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	

กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศและหลักเกณฑ์	 (Compliance)	 เพื่อให้บรรลุ	

ถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	 (Integrity-Driven		

Performance)

	 (8)	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ	ยสท.	ไตรมาสละหนึ่งครั้ง

คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลที่ดี การน�าองค์กร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับ

ดูแลที่ดี	การน�าองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 ให้นโยบาย	กรอบทศิทาง	และแนวปฏบิตัทิีดี่ต่อ	ยสท.	ตามมาตรฐานสากล

ที่เป็นที่ยอมรับในเร่ืองการก�ากับดูแลที่ดี	 (Good	 Governance)	 การน�าองค์กร		

(Leadership)	การแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility)		

การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม	การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและ

ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง	 การพัฒนาและการรายงานความยั่งยืน	 (Global	 Reporting	

Initiative)	 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder	Management)		

และการบริหารจัดการลูกค้า	 (Customer	 Management)	 และการปฏิบัติงาน	

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	

(Compliance)	 รวมถึงการบูรณาการในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การบริหาร	

ความเสี่ยง	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง		

(Governance,	Risk	and	Compliance	:	GRC)
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	 (2)	 พิจารณาอนุมัติแผนแม่บท	 แผนยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติการระยะยาว		

และแผนปฏิบัติการประจ�าปีด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และคู่มือต่าง	ๆ	เช่น	แผนด้านการ

ก�ากับดูแลที่ดี	 แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ

ตลาด	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือการพัฒนาความยั่งยืน	เป็นต้น	พร้อมทั้ง

ทบทวนแผนงานและคู่มือดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี	หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญจ�าเป็น	

ก่อนรายงานให้คณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อทราบ

	 (3)	 ก�ากับ	และติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

นโยบายกรอบทิศทางและแนวปฏิบัติที่ดี	แผนแม่บท	แผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 รวมถึงผลการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์	

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ	 (Core	 Business	 Enablers)	 ด้าน	

การก�ากับดูแลที่ดีและการน�าองค์กรและด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	

พร้อมทั้งให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานของ	ยสท.	

	 (4)	 รายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

เพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม	หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

	 (5)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	มอบหมาย

คณะอนุกรรมการก�ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการก�ากับด้าน

ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบทิศทางกลยุทธ์	(ทิศทางยุทธศาสตร์)	

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	 (แผนธุรกิจ)	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 และแผนที่ส�าคัญ	

ขององค์กร	 เช่น	แผนการบริหารความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ฯลฯ	และบันทึก	

ข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	 ก่อนน�าเสนอ	

ให้คณะกรรมการ	ยสท.	พิจารณาอนุมัติ

	 ทัง้นี	้แผนการด�าเนนิงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัแผนทีส่�าคัญขององค์กรตามวรรคหนึง่	

ให้ผู้ว่าการสามารถน�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบได้	แล้วแต่

กรณี
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	 หากมีการทบทวน	 เปลี่ยนแปลง	 ปรับปรุงหรือแก้ไขระหว่างปีงบประมาณ		

ในส่วนของแผนที่ส�าคัญขององค์กรตามวรรคหน่ึง	 และในส่วนของแผนปฏิบัติการ	

ประจ�าปีที่ไม่กระทบกับเป้าหมายของแผนน้ันให้อยู่ในอ�านาจการพิจารณาอนุมัติของ

คณะอนุกรรมการ	ก่อนให้น�าเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	ยกเว้นทิศทางกลยุทธ์	(ทิศทาง

ยุทธศาสตร์)	 แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	 (แผนธุรกิจ)	 เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	

ประจ�าปี	 และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของ	 ยสท.	 ให้น�าเสนอ	

คณะกรรมการ	ยสท.	พิจารณาอนุมัติ

	 (2)	 พิจารณากลั่นกรองรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวง

การคลงั	ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ	ยสท.	พจิารณาให้ความเหน็ชอบ	ภายใน	90	วนั	

หลังสิ้นปีงบประมาณ

	 (3)	 ก�ากบัและตดิตามการด�าเนนิงานตามทศิทางกลยทุธ์	(ทศิทางยทุธศาสตร์)	

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	 (แผนธุรกิจ)	แผนปฏิบัติการประจ�าปี	และแผนที่ส�าคัญของ

องค์กร	 ตามข้อ	 5.1	 วรรคหน่ึง	 บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของ	 ยสท.	

ตลอดจนแผนการด�าเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนงานที่ส�าคัญขององค์กร	ตามข้อ	5.1	

วรรคหนึ่งเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดในการด�าเนินงาน	หรือ

การตัดสินใจที่ผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ	 เช่น	 ความเส่ียงด้านการเงิน	 ความเส่ียง	

ในการปฏิบัติงาน	 ความเสี่ยงในธุรกิจ	 ความเสี่ยงในด้านสารสนเทศ	 ความเส่ียง	

ในการด�าเนินการอ่ืนท่ีส�าคัญ	 ฯลฯ	 ให้อยู ่ในระดับท่ีเหมาะสมและสามารถสร้าง	

มูลค่าเพิ่มให้	 ยสท.สูงขึ้น	 พร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระส�าคัญ		

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ	ยสท.เพื่อทราบ

	 (4)	 พิจารณาความเพียงพอ	 เหมาะสม	 และติดตามผลการด�าเนินงาน	 ตาม	

ข้อ	5.3	ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี	พร้อมทั้งให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะ	

ที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงาน

	 (5)	 รายงานผลการด�าเนินงานต ่อคณะกรรมการ	 ยสท.	 เพื่อทราบ	

อย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม	หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

	 (6)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	

ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 ก�ากับดูแลการด�าเนินการปรับปรุง	 แก้ไขระเบียบต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสม	

สอดคล้องกับการเป็นนิติบุคคลของ	ยสท.	และเสนอคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณา

อนุมัติ

	 (2)	 ศึกษาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ/หรือมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	

ของ	ยสท.	

	 (3)	 พิจารณากลั่นกรองปัญหาตามค�าอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน	 หรือเรื่อง	

ที่คณะกรรมการ	 ยสท.	 มอบหมาย	 ท้ังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย	 หรือระเบียบและ	

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	 รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีผลกระทบต่อ	

การด�าเนินงานของ	ยสท.

	 (4)	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุท�างานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

	 (5)	 พิจารณาให้ความทางกฎหมายในเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการ	 ยสท.	

เพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

	 (6)	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ	ยสท.

	 (7)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ	ยสท.	หรือคณะกรรมการ	ยสท.	

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์
	 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนกุรรมการด้านการบรหิาร

ทุนมนุษย์	(HCM)	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 มอบนโยบาย	กรอบทศิทาง	แนวทางปฏบิตัทิีด่ด้ีานทนุมนษุย์ให้สอดคล้อง

กับทิศทางขององค์กร

	 (2)	 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย	์

โครงสร้างองค์กรและอัตราก�าลัง	งานด้านการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์
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	 (3)	 พิจารณาแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบด้านทรัพยากรมนุษย์	

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

	 (4)	 มอี�านาจแต่งตัง้คณะท�างานเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามความเหมาะสม

	 (5)	 รายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ	 ยสท.	 เพื่อทราบอย่าง

สม�่าเสมอตามความเหมาะสม	หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

	 (6)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ	ยสท.	หรือ	คณะกรรมการ	ยสท.	

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
	 หน้าท่ีและความรบัผดิชอบเป็นไปตามกฎบตัรคณะอนกุรรมการด้านการพฒันา

เทคโนโลยีดิจิทัล	การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 ให้นโยบาย	กรอบทศิทาง	และแนวปฏบิตัทิีดี่ต่อ	ยสท.	ตามมาตรฐานสากล

ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 ข้อมูล	

และสารสนเทศที่ส�าคัญขององค์กร	 (Data	and	 Information)	 ในทุกรูปแบบ	รวมถึง

การระวังป้องกันต่ออาชญากรรม	 การโจมตี	 การจารกรรม	 และความผิดพลาดต่าง	 ๆ	

ของเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร	 การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 หรือสถานการณ	์

ผิดปกติที่อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์	 การบริหารจัดการ	

องค์ความรู ้ขององค์กร	 (Knowledge	 Management)	 การวิจัยและพัฒนาใน	

ด้านผลิตภัณฑ์	 หรือบริการ	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์	 รวมถึงการบริหาร

จัดการด้านนวัตกรรม	 (Innovation	Management)	 ให้เกิดข้ึนกับองค์กรอย่างเป็น	

รูปธรรม

  Tobacco Authority of Thailand   145



	 (2)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท	 แผนยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปีด้านต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 แผนแม่บทด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล	 แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแผนบริหารความต่อเนื่อง	

ทางธุรกิจ	 แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร	 แผนงานวิจัยและ	

พัฒนา	 แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 และ	

แผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค	์

และการจัดการนวัตกรรมองค์กร	 เป็นต้น	 และทบทวนแผนงานดังกล่าวเป็นประจ�า	

ทกุปี	หรือเมือ่มเีหตกุารณ์ทีส่�าคญัจ�าเป็น	ก่อนรายงานให้คณะกรรมการ	ยสท.	เพือ่ทราบ

	 (3)	 ก�ากับ	และติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

นโยบาย	กรอบทิศทาง	และแนวปฏิบัติที่ดี	แผนแม่บท	แผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ

ระยะยาว	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 พร้อมท้ังให้ความเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 ที่เป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินงานของ	ยสท.

	 (4)	 รายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ	ยสท.	

เพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม	หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

	 (5)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	มอบหมาย

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลบริหารการป้องกัน
และปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) 
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการก�ากับดูแล

บริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย	(กปบ.)	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 ก�าหนดนโยบายและวธิกีารเพือ่ป้องกนั	แก้ไขและปราบปรามปัญหาใบยา	

ยาเส้น	และบุหรี่ผิดกฎหมาย

	 (2)	 ก�ากับ/ดูแลการป้องกันและปราบปรามปัญหาใบยา	 ยาเส้น	 และบุหรี่	

ผิดกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ	 ยสท.	 ก�าหนด

และให้ความเห็นชอบ
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	 (3)	 ก�าหนดหรือปรับปรุงโครงสร้าง	 อ�านาจหน้าที่ของส�านักป้องกันบุหรี	่

ผิดกฎหมาย	 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานชุดต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง		

รวมทั้งแต่งตั้งหรือปรับปรุง	หรือยกเลิกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน

ชุดต่าง	 ๆ	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามปัญหา	

ใบยา	ยาเส้น	และบุหรี่ผิดกฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์	มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

	 (4)	 ก�ากับดูแลกระบวนการผลิตใบยาสูบของผู ้ เพาะปลูกยาสูบ	 และ

กระบวนการจัดซื้อใบยาในประเทศให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

	 (5)	 พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องท่ีต้องเสนอคณะกรรมการ	 ยสท.	 เพื่อให้	

ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

	 (6)	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	ยสท.	เพือ่ทราบและพจิารณา

อย่างสม�่าเสมอตามความเหมาะสม	หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

	 (7)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ	ยสท.	หรือ	คณะกรรมการ	ยสท.	

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของการยาสูบแห่งประเทศไทย
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ

และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ	ยสท.	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 พิจารณากล่ันกรองแผนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวห้าป	ี

และแผนบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประจ�าปี	 ซ่ึงผู้ว่าการได้จัดท�าข้ึนก่อนเสนอ	

คณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อเห็นชอบ

	 (2)	 เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์	หรือ

ทรัพย์สินต่าง	ๆ	ของ	ยสท.	ต่อคณะกรรมการการ	ยสท.

	 (3)	 ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการในการก�าหนดหลักเกณฑ์การเช่า	 การต่ออายุ

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์	 และการก�าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต�่าโดยค�านึงถึงสภาพและ

ท�าเลของอสังหาริมทรัพย์นั้น	โดยพิจารณาปรับให้เป็นปัจจุบันก่อนการให้เช่าทุกครั้ง
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	 (4)	 ให้ความเห็นชอบการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรณีผู้ว่าการมีอ�านาจอนุมัติ

โครงการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในระเบียบ	ยสท.	

ว่าด้วยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

	 (5)	 ก�ากับและติดตามงาน	 พร้อมประเมินผลการด�าเนินงานในส่วนของ	

แผนการบรหิารจดัการอสงัหาริมทรพัย์ระยะห้าปี	และแผนบรหิารจดัการอสังหารมิทรพัย์

ประจ�าปี	 ตามที่ได้ด�าเนินการอยู่ว่าเป็นไปตามแผน	พร้อมน�ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหา	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ	ยสท.	

	 (6)	 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

ประเภทเครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือหรือเครื่องใช้	มาหาประโยชน์โดยรับจ้างท�าของ	

หรือให้บริการอื่นใดลักษณะจ้างท�าของ	เพื่อหารายได้ให้กับ	ยสท.	ตามระเบียบ	ยสท.

ว่าด้วยการรับจ้าง	 พ.ศ.	 2564	 ในวงเงินที่เป็นอ�านาจของ	 คณะกรรมการ	 ยสท.		

ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	ยสท.

	 (7)	 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการ	 ยสท.	 หรือคณะกรรมการ	 ยสท.	

มอบหมาย

	 (8)	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ	 ยสท.	 เพื่อทราบอย่าง

สม�่าเสมอตามความเหมาะสม	หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามค�าสั่ง	 ยสท.	 ที่	 41/2565	 ลงวันที่	 21	

มีนาคม	 2565	 ให้คณะกรรมการฯ	 มีอ�านาจหน้าที่ตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 2518	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

สรรหาบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์	 เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ	

ยสท.	และเสนอต่อคณะกรรมการ	ยสท.	เพื่อพิจารณา	และเมื่อคณะกรรมการฯ	ปฏิบัติ

หน้าที่แล้วเสร็จ	ให้สิ้นสุดหน้าที่ตามค�าสั่งฯ
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คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการประเมินผล	

การปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ

การยาสูบแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทน

ของผูบ้ริหารสงูสดุของรฐัวสิาหกจิตามสญัญาจ้าง	ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที	่13	มถินุายน	

2543	และวันที่	22	มิถุนายน	2547

	 (2)	 จัดท�าร่างสัญญาจ้างบริหารของผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ว ่าการการยาสูบ	

แห่งประเทศไทย

	 (3)	 รายงานผลการด�าเนนิงานเสนอคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย

เพื่อพิจารณาและเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ	ให้สิ้นสุดหน้าที่ตามค�าสั่ง	

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการประเมินผล	

การปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ	ปีงบประมาณ	2565	ดังนี้

	 (1)	 พิจารณากลั่นกรองแผนบริหาร	 ยสท.	 ของผู้ว่าการ	 พร้อมทั้งก�าหนด	

หลักเกณฑ์	 ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และน�าเสนอคณะกรรมการ	 ยสท.	

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 (2)	 พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูว่้าการ	และรายงานการประเมนิผล	

การปฏบัิตงิานฯ	ต่อคณะกรรมการ	ยสท.	ภายใต้ข้อตกลงทีท่�าไว้กับคณะกรรมการ	ยสท.	

และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้บริหาร

	 (3)	 พจิารณาอตัราค่าตอบแทนตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและเหมาะสมของผู้ว่าการ	

ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนพิเศษ	

ประจ�าปีของผู้ว่าการ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	ยสท.	เพือ่พิจารณาให้ความเหน็ชอบ

	 (4)	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

	 (5)	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการ	ยสท.	มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.2562	 สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	หมวด	3	คณะกรรมการ	ข้อ1.2	การสรรหากรรมการปีงบประมาณ	

2565	ดังนี้

	 (1)	 พิจารณาสรรหา	 คัดเลือก	 และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง	

กรรมการที่ครบวาระ	หรือมีต�าแหน่งว่างลงหรือแต่งตั้งเพิ่ม

	 (2)	 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ

โดยต�าแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกรณีหากมีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหากรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ด�าเนินการ

ตามกฎหมายนั้น

	 (3)	 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอย่างสม�่าเสมอเพื่อเสนอต่อ	

คณะกรรมการ	ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

	 (4)	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ	 ยสท.	 เพื่อทราบอย่าง

สม�่าเสมอตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

	 (5)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ	ยสท.	หรือ	คณะกรรมการ	ยสท.	

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหารองผู้ว่าการ
	 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามค�าสั่ง	 ยสท.	 ที่	 85/2565	 ลงวันที่	 16	

มิถุนายน	2565	ให้คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	เหมาะสม

ที่จะเป็นรองผู้ว่าการ	 และเสนอต่อคณะกรรมการ	 ยสท.	 เพื่อพิจารณา	 และเมื่อคณะ

อนุกรรมการฯ	ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ	ให้สิ้นสุดหน้าที่ตามค�าสั่งฯ
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คณะกรรมกำร
และคณะอนุกรรมกำร

นำยธีรัชย์  
อัตนวำนิช

นำยอัญญำ
ขันธวิทย์

นำยณัฐวุฒิ
หนูไพโรจน์

พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต 

ครูวัฒนเศรษฐ์
นำยปิ่นสำย
สุรัสวดี

นำงสำวสุภัค
ไชยวรรณ

พลโท วรพจน์
ธนะธนิต

นำยทองเปลว
กองจันทร์

นำยสมศักดิ์

เธียรวิวัฒน์นุกูล

นำงชนัญญำรักษ์

เพ็ชร์รัตน์

นำยภำณุพล

รัตนกำญจนภัทร
นำยนพดล
หำญธนสำร

นำยภูมิจิตต์
พงษ์พันธุ์งำม

การประชุมคณะกรรมการ	ยสท. 13/13 13/13 4/4 12/13 9/9 8/9 9/9 6/9 8/8 0/2 สิ้นสุด

สัญญาจ้าง

12/12	
รักษาการแทน

1/1

การประชุมกรรมการอิสระฯ 1/1 1/1 0/1 1/1

สิ้นสุด

สัญญาจ้าง

ในวันที่

5	ต.ค.64

และแต่งตั้ง

รองผู้ว่าการ

ด้านบริหาร

เป็น

รักษาการแทน

ผู้ว่าการ

มีผลตั้งแต่วันที่

6	ต.ค.64

กำรประชุมคณะกรรมกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดย่อย ที่แต่งตั้งตำมมติคณะกรรมกำร ยสท.

คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 3/3 4/4 6/6 6/6 0/1

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ 4/4 7/7

คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับ	
ดูแลที่ดี	การน�าองค์กรฯ

3/3 2/3 4/4 4/4 0/0
(ลาออกก่อน)

7/7 0/0

คณะอนุกรรมการก�ากับด้าน
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

13/13 4/4 7/9 12/12 1/1

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 6/6 5/6 6/6

คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ 5/5 0/0
(ยังไม่ประชุม)

5/5 5/5

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล	การจัดการความรู้
และนวัตกรรม

2/2 2/2 6/6 6/6 0/0
(ลาออกก่อน)

7/8

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลบริหาร
การป้องกันและปราบปราม	
บุหรี่ผิดกฎหมาย	(กปบ.)

2/3 8/8 5/5 8/8

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของ	ยสท.

2/2 1/2 6/6 0/0
(ยังไม่ประชุม)

6/6 8/8

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณา	
ค่าตอบแทนของผู้ว่าการ

2/2 2/2 0/0
(ยังไม่ประชุม)

0/0
(ยังไม่ประชุม)

คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ	
การยาสูบแห่งประเทศไทย

3/3 3/3 3/3 3/3

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

คณะอนุกรรมการพิจารณา	
ผลตอบแทนผู้ว่าการ

1/1 1/1

คณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหา
รองผู้ว่าการ

2/2 1/2 2/2

หมายเหตุ			

1.	 ในปีงบประมาณ	2565	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ	ยสท.	จ�านวน	2	ชุด	

	 1.1	 ชุดที่	1		ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องถึงวันที่	7	ก.พ.	65		โดยมี	ศาสตราจารย์อัญญา	ขันธวิทย์	ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ	(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ	

ยสท.	ครั้งที่	11	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	วันที่	15	ก.ค.	64)

	 1.2	 ชุดที่	2		ตั้งแต่วันที่	8	ก.พ.	65	โดย	นายธีรัชย์	อัตนวานิช	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	(นายธีรัชย์	ศ.อัญญา	และ	พล.ต.ต.	ศิร์ธัชเขต	ได้รับแต่งตั้งให้	

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

	 	 1.2.1	 นางชนัญญารักษ์	เพ็ชรรัตน์	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	1	เม.ย.	65	

	 	 1.2.2	 นายสมศักดิ์	เธียรวิวัฒน์นุกูล	พ้นต�าแหน่งกรรมการ	เนื่องจากมีอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์ในวันที่	12	ก.ย.	65

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
และคณะอนุกรรมการฯ 
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คณะกรรมกำร
และคณะอนุกรรมกำร

นำยธีรัชย์  
อัตนวำนิช

นำยอัญญำ
ขันธวิทย์

นำยณัฐวุฒิ
หนูไพโรจน์

พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต 

ครูวัฒนเศรษฐ์
นำยปิ่นสำย
สุรัสวดี

นำงสำวสุภัค
ไชยวรรณ

พลโท วรพจน์
ธนะธนิต

นำยทองเปลว
กองจันทร์

นำยสมศักดิ์

เธียรวิวัฒน์นุกูล

นำงชนัญญำรักษ์

เพ็ชร์รัตน์

นำยภำณุพล

รัตนกำญจนภัทร
นำยนพดล
หำญธนสำร

นำยภูมิจิตต์
พงษ์พันธุ์งำม

การประชุมคณะกรรมการ	ยสท. 13/13 13/13 4/4 12/13 9/9 8/9 9/9 6/9 8/8 0/2 สิ้นสุด

สัญญาจ้าง

12/12	
รักษาการแทน

1/1

การประชุมกรรมการอิสระฯ 1/1 1/1 0/1 1/1

สิ้นสุด

สัญญาจ้าง

ในวันที่

5	ต.ค.64

และแต่งตั้ง

รองผู้ว่าการ

ด้านบริหาร

เป็น

รักษาการแทน

ผู้ว่าการ

มีผลตั้งแต่วันที่

6	ต.ค.64

กำรประชุมคณะกรรมกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดย่อย ที่แต่งตั้งตำมมติคณะกรรมกำร ยสท.

คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 3/3 4/4 6/6 6/6 0/1

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ 4/4 7/7

คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับ	
ดูแลที่ดี	การน�าองค์กรฯ

3/3 2/3 4/4 4/4 0/0
(ลาออกก่อน)

7/7 0/0

คณะอนุกรรมการก�ากับด้าน
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

13/13 4/4 7/9 12/12 1/1

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 6/6 5/6 6/6

คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ 5/5 0/0
(ยังไม่ประชุม)

5/5 5/5

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล	การจัดการความรู้
และนวัตกรรม

2/2 2/2 6/6 6/6 0/0
(ลาออกก่อน)

7/8

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลบริหาร
การป้องกันและปราบปราม	
บุหรี่ผิดกฎหมาย	(กปบ.)

2/3 8/8 5/5 8/8

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของ	ยสท.

2/2 1/2 6/6 0/0
(ยังไม่ประชุม)

6/6 8/8

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณา	
ค่าตอบแทนของผู้ว่าการ

2/2 2/2 0/0
(ยังไม่ประชุม)

0/0
(ยังไม่ประชุม)

คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ	
การยาสูบแห่งประเทศไทย

3/3 3/3 3/3 3/3

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

คณะอนุกรรมการพิจารณา	
ผลตอบแทนผู้ว่าการ

1/1 1/1

คณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหา
รองผู้ว่าการ

2/2 1/2 2/2

2.	 นายภาณุพล	รัตนกาญจนภัทร		สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่	5	ต.ค.	64

3.	 	นายนพดล	หาญธนสาร	รองผู้ว่าการด้านบริหาร	รักษาการแทนผู้ว่าการ	ตั้งแต่วันที่	6	ต.ค.	64	ตามมติคณะกรรมการ	ยสท.	ครั้งที่	12	ประจ�าปีงบฯ	2564	วันที่	19	ส.ค.	64	

(สิ้นสุดรักษาการแทน	วันที่	8	ก.ย.	65)

4.	 นายภูมิจิตต์	พงษ์พันธุ์งาม		ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ	ยสท.	ตามสัญญาจ้าง	มีผลตั้งแต่วันที่	9	ก.ย.	65

ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
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	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ	

ยสท.	ดังนี้

1. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
	 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย	/คณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ	ชุดย่อย	ที่แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ	ยสท.	ถือปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	24	เมษายน	2562	ที่เห็นชอบอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่า

ตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 และกรรมการอื่นในคณะ

กรรมการชดุย่อย	คณะอนกุรรมการ	หรอืคณะท�างานอืน่	และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ	

ยสท.	ครั้งที่	11	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	วันที่	24	พฤษภาคม	2562	โดยมีอัตราและ

หลักเกณฑ์การจ่ายดังต่อไปนี้

 1) อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน และเบี้ยประชุมส�ำหรับกำรประชุม 

คณะกรรมกำร ยสท. 

ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ส�ำหรับกรรมกำร ยสท. *

เบี้ยประชุมส�ำหรับ
กำรประชุม

คณะกรรมกำร ยสท. ** 

ประธานกรรมการ	ยสท. 20,000	บาท/เดือน	(2	เท่า
ของค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการรัฐวิสาหกิจ)

25,000	บาท/ครั้ง	
(สูงกว่าเบี้ยประชุมกรรมการ	

ร้อยละ	25)

กรรมการ	ยสท. 10,000	บาท/เดือน 20,000	บาท/ครั้ง

	 *	ค่าตอบแทนรายเดือน	จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาที่กรรมการ	ยสท.	เข้าด�ารง

ต�าแหน่ง

	 **	ไม่เกิน	15	ครั้ง/ปี

นโยบาย
และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
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 2) อัตรำเบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมกำร ยสท. ที่เข้ำร่วมในคณะกรรมกำร/

คณะอนุกรรมกำร ชุดย่อย หรือคณะท�ำงำนอื่น ที่แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมกำร ยสท. 

เพื่อช่วยพิจำรณำกลั่นกรองงำนด้ำนต่ำง ๆ	

ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร/ 
คณะอนุกรรมกำร ชุดย่อย

เบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมกำร ยสท.  
ที่เข้ำร่วมในคณะกรรมกำร/ 
คณะอนุกรรมกำร ชุดย่อย *

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ		
ชุดย่อย	หรือ	ประธานในที่ประชุม

12,500	บาท/ครั้ง	
(สูงกว่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ร้อยละ	25)	

กรรมการ/อนุกรรมการ 10,000	บาท/ครั้ง

	 *	อตัรา	0.5	เท่าของเบ้ียประชมุคณะกรรมการ	ยสท.	และรวมแล้วไม่เกนิ	2	คณะ	

คณะละไม่เกิน	1	ครั้ง/เดือน	และส�าหรับกรรมการ/อนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก	

ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกัน

	 3) อัตรำเบ้ียประชุมส�ำหรับคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำมบทบัญญัติแห่ง

กฎหมำย ได้แก่	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ซึ่งมี

กรรมการ	ยสท.	เป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ	ได้รับเบี้ยประชุม	3,750	บาท/

ครั้ง	(สูงกว่าเบี้ยประชุมกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ	ร้อยละ	25)	

2. โบนัส
	 ยสท.	 เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในระบบประเมินผล	 การจ่ายโบนัสกรรมการขึ้นอยู่

กับผลประกอบการ	 และผลการประเมินการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจ�าปี	 โดย

เงื่อนไขการจ่ายโบนัสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	เรือ่งปรบัปรงุระบบแรงจงูใจในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิตาม

ระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
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รำยชื่อ ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรฯ

ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่ำเบี้ยประชุม 
คณะกรรมกำรฯ

ค่ำเบี้ยประชุม 
คณะอนุกรรมกำรฯ

โบนัส 
ปี 2564

รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 

นำยระเฑียร ศรีมงคล 103,125.00 	103,125.00

นำยลวรณ แสงสนิท 	29,032.26 	29,032.26

นำยอัญญำ ขันธวิทย์ 	162,500.00 	140,625.00 	280,000.00 	247,500.00 	112,500.00 	943,125.00

นำยณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 	42,500.00 	42,500.00 	80,000.00 	65,000.00 	112,500.00 	342,500.00	

นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช 	197,500.00 	305,000.00 	60,000.00	 	112,500.00 	675,000.00

พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 	120,000.00 	47,833.28 	240,000.00 	221,250.00 	112,500.00 	741,583.28

นำยภำณุพล รัตนกำญจนภัทร 	1,612.90 	112,500.00 	114,112.90

นำงชนัญญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 	17,500.00 	10,000.00 	27,500.00

นำยสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล 	71,166.63 	63,666.63 	160,000.00 	140,000.00 	434,833.26

พลโท วรพจน์ ธนะธนิต 	77,500.00 	54,000.00 	180,000.00 	105,000.00 	416,500.00

นำยปิ่นสำย สุรัสวดี 	77,500.00 	180,000.00 	115,000.00 	372,500.00

นำงสำวสุภัค ไชยวรรณ 	77,500.00 	160,000.00 	135,000.00 	372,500.00

นำยทองเปลว กองจันทร์ 	77,500.00 	120,000.00 	100,000.00 	297,500.00

นำยนพดล หำญธนสำร 	111,053.74 	240,000.00 	200,000.00 	551,053.74

นำยภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งำม 	7,333.26 	20,000.00 	27,333.26

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,041,166.53  358,624.91  1,965,000.00  1,388,750.00  694,657.26  5,448,198.70

ค่าตอบแทนฯ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
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รำยชื่อ ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรฯ

ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่ำเบี้ยประชุม 
คณะกรรมกำรฯ

ค่ำเบี้ยประชุม 
คณะอนุกรรมกำรฯ

โบนัส 
ปี 2564

รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 

นำยระเฑียร ศรีมงคล 103,125.00 	103,125.00

นำยลวรณ แสงสนิท 	29,032.26 	29,032.26

นำยอัญญำ ขันธวิทย์ 	162,500.00 	140,625.00 	280,000.00 	247,500.00 	112,500.00 	943,125.00

นำยณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 	42,500.00 	42,500.00 	80,000.00 	65,000.00 	112,500.00 	342,500.00	

นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช 	197,500.00 	305,000.00 	60,000.00	 	112,500.00 	675,000.00

พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 	120,000.00 	47,833.28 	240,000.00 	221,250.00 	112,500.00 	741,583.28

นำยภำณุพล รัตนกำญจนภัทร 	1,612.90 	112,500.00 	114,112.90

นำงชนัญญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 	17,500.00 	10,000.00 	27,500.00

นำยสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล 	71,166.63 	63,666.63 	160,000.00 	140,000.00 	434,833.26

พลโท วรพจน์ ธนะธนิต 	77,500.00 	54,000.00 	180,000.00 	105,000.00 	416,500.00

นำยปิ่นสำย สุรัสวดี 	77,500.00 	180,000.00 	115,000.00 	372,500.00

นำงสำวสุภัค ไชยวรรณ 	77,500.00 	160,000.00 	135,000.00 	372,500.00

นำยทองเปลว กองจันทร์ 	77,500.00 	120,000.00 	100,000.00 	297,500.00

นำยนพดล หำญธนสำร 	111,053.74 	240,000.00 	200,000.00 	551,053.74

นำยภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งำม 	7,333.26 	20,000.00 	27,333.26

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,041,166.53  358,624.91  1,965,000.00  1,388,750.00  694,657.26  5,448,198.70

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ประจ�าปี 2565
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นโยบาย
และการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

 การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ไดกําหนด 

การจายคาตอบแทนใหแกผูวาการ เป็นรายเดือน 

โดยอัตราคาตอบแทนเป็นไปตามสัญญาจาง โดยใน

ระหวางอายุสัญญาผูวาจางจะปรับขึ้นคาตอบแทน

คงทีใ่นปีงบประมาณถดัไป ในอตัราไมเกินรอยละ 10 

ของคาตอบแทนคงที่ที่ผูวาการไดรับ ทั้งนี้ ใหขึ้นอยู

กับผลการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมนิทีค่ณะกรรมการ ยสท. กาํหนด และการปรบั

ข้ึนคาตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจางจะตอง

ไมมีผลใหอัตราคาตอบแทนคงที่ที่ไดรับเกินกวา

อัตราขั้นสูงตามกรอบที่กระทรวงการคลังไดให

ความเหน็ชอบไว และผูวาการมสีทิธริบัผลประโยชน
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ตอบแทน สทิธปิระโยชน หรอืสวสัดกิารอืน่ใดตามที่

กําหนดในสัญญาจางและเอกสารแนบทายเทานั้น 

ทั้งนี้  อาจพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษตาม

ผลประกอบการของ ยสท. และผลการประเมินฯ 

มีการรายงานผลการประเมินและการพิจารณา

คาตอบแทนของผูวาการ นําเสนอคณะกรรมการ 

ยสท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ผู้บริหารระดับสูง ประจ�าปีงบประมาณ 2565

ค่าตอบแทน

ล�ำดับ รำยกำร  ตุลำคม 
2564 

พฤศจิกำยน 
2564

ธันวำคม 
2564

มกรำคม 
2565 

กุมภำพันธ์ 
2565

มีนำคม 
2565

เมษำยน 
2565

พฤษภำคม 
2565

มิถุนำยน 
2565

 กรกฎำคม 
2565 

 สิงหำคม 
2565 

 กันยำยน 
2565 

 รวมเงินทั้งสิ้น 

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

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 	8,387.10	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	2,666.64	 	111,053.74	

2 ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ

	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	-	 	40,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	40,000.00	 	20,000.00	 	240,000.00	

3 ค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	-	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	-	 	200,000.00	

 551,053.74 

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

1 ค่าตอบแทนรายเดือน 	60,822.58	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	60,822.58	

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 	1,612.90	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,612.90	

5 ค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี	
2564

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,638,589.29	

6 เงินโบนัสกรรมการฯ	
ประจ�าปี	2564

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	112,500.00	

 1,813,524.77 

นำยภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งำม แต่งตั้งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	ตามค�าสั่งการยาสูบฯ	ที่	104/2565	มีผลวันที่	9	กันยายน	2565

1 ค่าตอบแทนรายเดือน 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	264,000.00	 	264,000.00	

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	7,333.26	 	7,333.26	

5 ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	20,000.00	 	20,000.00	

 291,333.26
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ล�ำดับ รำยกำร  ตุลำคม 
2564 

พฤศจิกำยน 
2564

ธันวำคม 
2564

มกรำคม 
2565 

กุมภำพันธ์ 
2565

มีนำคม 
2565

เมษำยน 
2565

พฤษภำคม 
2565

มิถุนำยน 
2565

 กรกฎำคม 
2565 

 สิงหำคม 
2565 

 กันยำยน 
2565 

 รวมเงินทั้งสิ้น 

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

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 	8,387.10	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	10,000.00	 	2,666.64	 	111,053.74	

2 ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ

	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	-	 	40,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	40,000.00	 	20,000.00	 	240,000.00	

3 ค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	-	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	20,000.00	 	-	 	200,000.00	

 551,053.74 

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

1 ค่าตอบแทนรายเดือน 	60,822.58	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	60,822.58	

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 	1,612.90	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,612.90	

5 ค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี	
2564

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,638,589.29	

6 เงินโบนัสกรรมการฯ	
ประจ�าปี	2564

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	112,500.00	

 1,813,524.77 

นำยภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งำม แต่งตั้งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	ตามค�าสั่งการยาสูบฯ	ที่	104/2565	มีผลวันที่	9	กันยายน	2565

1 ค่าตอบแทนรายเดือน 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	264,000.00	 	264,000.00	

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	7,333.26	 	7,333.26	

5 ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	20,000.00	 	20,000.00	

 291,333.26
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ด้านการขาย
	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	(ยสท.)		มีการเปิดเผย	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	

สารสนเทศเกี่ยวกับการท�าการค้ายาสูบแก่คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

 Website การยาสูบแห่งประเทศไทย

	 เป็นช่องทางบริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ขององค์กร	 รวมถึงมีการ	

เผยแพร่ราคาขายปลีกบุหรี่และยาเส้นของ	ยสท.		รวมถึงข้อมูลเบอร์ติดต่อที่ส�าคัญของ

ส่วนงานต่าง	ๆ	และช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ	ยสท.

 ระบบ E-commerce 
	 เป็นช่องทางการสือ่สารและแจ้งข้อมลูข่าวสารทีม่คีวามจ�าเป็นส�าหรบัร้านขายส่ง

ยาสูบที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของ	ยสท.	โดยแยกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 	ข่าวสาร	 ส�าหรับร้านขายส่งยาสูบและสโมสรพนักงานยาสูบ	 (Highlight	

News)	 คือ	 ข่าวล่าสุดท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ลูกค้าต้องรับทราบข้อมูล

และสามารถติดต่อสื่อสารกลับมายัง	 ยสท.	 โดยเร็วที่สุด	 เช่น	 แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงใบก�ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม	 เบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย	 และ

แบบสอบถามต่าง	ๆ

	 2.	 ข่าวสารและเหตุการณ์	(News	&	Event)	ทั่วไป	เช่น	

	 	 	 	แจ้งเลื่อนวันจ�าหน่ายบุหรี่	เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์	

	 	 	 	แจ้งการเชิญร่วมงานประชุมร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศประจ�าปี	

	 	 	 	แจ้งประกาศก�าหนดราคาขายบุหรี่	ยาเส้น	

การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
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	 	 	 	แจ้งแบบฟอร์มต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายส่งยาสูบ

	 	 	 	การแจ้งข่าวอื่นหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจต่าง	ๆ	ฯลฯ	

 โทรศัพท์ / Call Center ส�าหรับลูกค้า 
	 เป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท�าการค้ายาสูบ	 เช่น	

ติดตามสอบถามการเคลมผลิตภัณฑ์	 การขนส่งบุหร่ีไปยังร้านค้า	 และสอบถามข้อมูล

โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า	เป็นต้น

 Social Network (Line Official Account ยสท.)

	 เป็นช่องทางส�าหรบัสือ่สารข้อมลูด้านการตลาดและการขาย	ข่าวสารทีเ่กีย่วข้อง

กับการท�าการค้ายาสูบส�าหรับร้านค้าที่เป็นสมาชิก	Line	Official	Account	ของ	ยสท.	

ซึ่งแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	TOAT	ค้าส่ง	และ	TOAT	ค้าปลีก	

 การลงพื้นที่เข้าพบคู่ค้าโดยผู้บริหารและพนักงานขาย

	 เป็นช่องทางในการเปิดเผยและสือ่สารกบัลกูค้ากลุม่ตวัแทนจ�าหน่ายร้านขายส่ง

ยาสูบเกี่ยวกับนโยบายการค้ายาสูบ	 สถานการณ์	 แนวโน้มและทิศทางการค้ายาสูบ		

รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายของ	ยสท.	ที่จะด�าเนินการร่วมกับลูกค้า
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ด้านการตลาด
	 ยสท.	ได้จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อด�าเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ

และความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ของ	ยสท.	และคู่แข่งขัน	และคู่ค้า	ร้านค้าแบบดั้งเดิม	

(TT)	และร้านค้าแบบสมยัใหม่	(MT)	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาปรบัปรงุพฒันาผลติภณัฑ์ตาม

การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ	 Core	 Business	 Enablers	 ปีงบประมาณ	

2565	ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

	 ทั้งนี้	 ยสท.	 ได้จัดท�าเว็บไซต์ภาคภาษาไทย	 www.thaitobacco.or.th/th		

ส�าหรบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี/คูค้่ายาสบูภายในประเทศ	โดยมกีารเปิดเผยใน	2	หวัข้อหลกั	

	 1.	 	ราคาขายบหุรีแ่ละยาเส้น	ได้แก่	บหุรี	่และยาเส้นต่าง	ๆ 	ที	่ยสท.	วางจ�าหน่าย

ทั้งหมด

	 2.	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

	 ส�าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/คู่ค้ายาสูบเพื่อการส่งออกหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บุหรี	่

ยสท.	 มีเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ	www.thaitobacco.or.th/en	 ซ่ึงประกอบไปด้วย

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 อาทิ	 รายงานประจ�าปีขององค์กร	 ตั้งแต่ปี	 2559	 จนถึงปีปัจจุบัน		

รายละเอยีดตราบหุรีข่อง	ยสท.	ทีจ่�าหน่ายไปต่างประเทศ	และการรบัจ้างผลิตบหุรีแ่บบ	

OEM	และน�าเสนอผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	ที่จ�าหน่ายเช่น	ยาเส้น	ใบยา	ยาเส้นพอง	ก้านพอง	

ธุรกิจด้านการพิมพ์ครบวงจร	 รวมถึงการให้ข้อมูลมาตรฐานการด�าเนินงานขององค์กร

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	เช่น	การเป็นองค์กรสีเขียว	(Green	Factory)	ระบบมาตรฐาน

การผลิตสากลต่าง	ๆ	 เช่น	การได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	9001	 ในกระบวนการ

ผลติใบยาเวอร์ยเินยี	การใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัในกระบวนการผลติ	การสร้างนวตักรรม

ต่าง	 ๆ	 และการเป็นองค์กรท่ีร่วมปกป้องเศรษฐกิจของประเทศโดยมีหน่วยงานที่ร่วม	

ต่อต้านบุหรี่ผิดกฎหมายภายในประเทศ	 พร้อมระบุช่องทางการติดต่อถึงทีมงานด้าน	

การตลาดและการขายเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ
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ด้านจัดหา
	 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ	 มีหน้าที่ด�าเนินการจัดหาพัสดุ	 ส�าหรับใช้ในการผลิต

บหุร่ีทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ	รวมทัง้จดัซ้ือ/จดัจ้าง	อปุกรณ์เครือ่งใช้ส�านกังาน

ของส่วนงานต่าง	 ๆ	 ของ	 ยสท.	 พร้อมท้ังดูแลจัดเก็บและวางแผนการขนส่งมอบพัสด	ุ

โดยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	 และ

เพื่อสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของ	ยสท.	ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร		ฝ่ายจัดหา

และรกัษาพสัด	ุได้ปฏบิตัโิดยองิพระราชบัญญตั	ิข้อมลูข่าวสารราชการ	พ.ศ.	2540	และ

ค�าสัง่	ยสท.	ทัง้นีข้้อมลูท้ังหมดได้น�าเสนอฝ่ายอ�านวยการสือ่สารองค์กร	ประจ�าทกุเดอืน	

โดยฝ่ายอ�านวยการส่ือสารองค์กรเป็นหน่วยกลางให้ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์		

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	กับบุคคลภายนอกและหน่วยงานภาครัฐทราบ

	 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสินค้า/การบริการส�าหรับการจัดหา

	 	 	ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล	สินค้า

และบริการได้อย่างทั่วถึงโดยฝ่ายจัดหาและรักษาพัสด	ุ สามารถน�าข้อมูล

เหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาในการจัดหาเพื่อให้เกิดประโยชน์

	 	 	ปัจจุบันฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุได้น�าข้อมูล	 การจัดซ้ือ/จัดจ้าง	 เผยแพร่

ผ่านทางระบบการ	จัดซื้อ/จัดจ้าง	ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	

Government	Procurement	:	e-GP)	ของกรมบญัชีกลาง	และทางเวบ็ไซต์

ของ	ยสท.	โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	ยสท.	เป็นผู้ก�ากับดูแล

ด้านใบยา
	 ฝ่ายใบยามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับชาวไร่ยาสูบผ่านช่องทาง	

การประชุมชาวไร่อย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 การปิดประกาศส�านักงานยาสูบ	 สถานีใบยา	

การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชน	รวมถึงมี	Digital	Culture	การสื่อสารทาง	

line	group	ผ่านพนักงานส่งเสริม
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	 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

การยาสูบแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	 2565	 ประกอบด้วย	 กรรมการการ

ยาสูบแห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้และประสบการณ์ด้าน	การบัญชี	

การเงนิ	การบริหารความเสีย่ง	การควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	การเทคโนโลยี

สารสนเทศ	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

ค�าสั่ง วันที่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

100/2563 ตั้งแต่
วันที่	18	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2563

-	 ศำสตรำจำรย์อัญญำ ขันธวิทย์	
	 ประธานกรรมการ	
-	 นำยณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 
	 กรรมการ	
-	 พลต�ำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 
	 กรรมการ	
-	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
	 เลขานุการ

28/2565 ตั้งแต่
วันที่	1	มีนาคม	
พ.ศ.	2565

-	 ศำสตรำจำรย์อัญญำ ขันธวิทย์ 
	 ประธานกรรมการ	
-	 นำยสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล	
	 กรรมการ	
-	 นำงชนัญญำรักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 
	 กรรมการ	
-	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	
	 เลขานุการ

รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค�าสั่ง วันที่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

49/2565 ตั้งแต่
วันที่	19	เมษายน	

พ.ศ.	2565

-	 ศำสตรำจำรย์อัญญำ ขันธวิทย์ 
	 ประธานกรรมการ	
-	 นำยสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล	
	 กรรมการ	
-	 พลโท วรพจน์ ธนะธนิต	
	 กรรมการ	
–	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
	 เลขานุการ

130/2565 ตั้งแต่
วันที่	15	กันยายน	

พ.ศ.	2565

–	 ศำสตรำจำรย์อัญญำ ขันธวิทย์ 
	 ประธานกรรมการ	
–	 พลต�ำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 
	 กรรมการ	
-	 พลโท วรพจน์  ธนะธนิต 
	 กรรมการ	
-	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
	 เลขานุการ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีและ	

ความรับผดิชอบ	ตามระเบยีบการยาสบูแห่งประเทศไทย	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2564	 ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของ	

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุง	ปี	2555	

	 ในปีงบประมาณ	 2565	 (ตุลาคม	 2564-กันยายน	 2565)	 คณะกรรมการ	

ตรวจสอบได้จัดการประชุมพิจารณาตามวาระการประชุมที่ก�าหนด	 รวมทั้งประชุม	

ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง	 ผู้บริหารระดับหน่วยงาน	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

และผู้สอบบัญชี	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้
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	 1.	 สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินประจ�าปี	 และหารือ

การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินกับผู้สอบบัญชี

	 2.	 สอบทานความเหมาะสม	 เพียงพอ	 การบริหารความเสี่ยง	 และระบบ	

การควบคุมภายใน

	 3.	 สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ		

วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศหรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

	 4.	 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง	

ผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

	 5.	 ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย	

ตรวจสอบภายใน

	 6.	 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทานกฎบัตรของ	

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 7.	 สอบทานการด�าเนนิงานขององค์กรตามคูม่อืการประเมนิผลการด�าเนนิงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่	 (State	 Enterprise	 Assessment	Model	 :		

SE-AM)	โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	ทั้ง	8	ด้าน

	 8.	 จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามระเบยีบ

กระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555

	 9.	 ประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดี	 พร้อมทั้งจัดท�าแผนกลยุทธ์และ	

แผนปฏิบัติการ

	 10.	 ทบทวน	 Skill	 Matrix	 คู ่มือการปฏิบัติงาน	 และแผนการพัฒนาของ	

คณะกรรมการตรวจสอบ
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	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และ

การก�ากับดูแลกิจการขององค์กร	 มีประสิทธิผล	 รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ	 และเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่เกี่ยวข้อง

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผูบ้รหิาร	เพือ่ด�าเนนิการ

เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การวิเคราะห์ข้อมูลจุดคุ้มทุนและปริมาณที่

เกษตรกรชาวไร่จะสามารถด�าเนนิการเพาะปลกูใบยาเพือ่ขายให้กบั	ยสท.	และสามารถ

ด�ารงชีพ	 เลี้ยงครอบครัวได้	 การสร้างโอกาสให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากเงินฝาก	

การลดต้นทุนการก�าจัดก้านใบยาสูบ	เป็นต้น

	 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปโดยอิสระ	 มีการก�ากับ

ดูแล	 และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา	 รวมทั้ง

ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	 เพื่อประโยชน์ขององค์กรและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

	

	 (ศาสตราจารย์อัญญา	ขันธวิทย์)

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ควำมเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของการยาสูบแห่งประเทศไทย	ซึ่งประกอบด้วย	

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน	 และงบกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของการยาสูบแห่งประเทศไทย		

ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2565	 ผลการด�าเนินงาน	 และกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีส้ินสุด	

วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจ

เงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัช	ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกิจการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน	

แผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของ	

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี	 (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี)	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ	

รายงาน
ทางการเงิน
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ตรวจสอบงบการเงนิ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่	ๆ 	

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวล	

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น

	 งบการเงนิของการยาสบูแห่งประเทศไทย	ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที	่30	กนัยายน	2564	

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	 ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี	

13	มกราคม	2565

ข้อมูลอื่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ใน

รายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีทีอ่ยูใ่นรายงานนัน้	

ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ	

ผู้สอบบัญชีนี้	

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได	้

ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอ่าน

และพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู	้

ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 หรือปรากฏว่า	 ข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูล	

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
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	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล	

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที	่

ในการก�ากับดูแล	 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง	

ขัดต่อข้อเท็จจริง

ควำมรบัผดิชอบของผูบ้ริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลต่องบกำรเงนิ

	 ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้อง

ตามที่ควรตาม	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในทีผู่บ้ริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง

ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด		

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

กิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตาม

ความเหมาะสม	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต	่

ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกิจการหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงาน	

ต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�า

รายงานทางการเงินของกิจการ
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหต	ุ

สมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของ	

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ	

ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม	

หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูล	

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ	

เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ	

ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช	้

งบการเงินเหล่านี้			

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน	

แผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง	

	 	 	ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น

สาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเส่ียงทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อ

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเส่ียง	

ที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล		

การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน	
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	 	 	ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	

เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อ

วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุ

ภายในของกิจการ

	 	 	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความ	

สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร		

	 	 	สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการ	

ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ	

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์	 หรือ

สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถ

ของกิจการในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า	

มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ	

ผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ

ที่เกี่ยวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของ

ข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไร

กต็ามเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กจิการต้องหยดุ

การด�าเนินงานต่อเนื่อง		

	 	 	ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่

ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ 	ที่ส�าคัญ	ซึ่งรวมถึง

ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	 ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละน�าเสนอรายงานฉบบันีค้อื	นายสวุฒัน์		

มณีกนกสกุล

	

	 (นายสุวัฒน์		มณีกนกสกุล)

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	8134

	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด

	 กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	10	มกราคม	2566

 งบแสดงฐานะการเงิน
 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
 งบกระแสเงินสด
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งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
หน่วย : บำท 

    หมำยเหตุ 30 กันยำยน 2565 30 กันยำยน 2564
   สินทรัพย์	
 สินทรัพย์หมุนเวียน	
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4.1	 5,953,991,826.91	 8,993,998,233.00	
	 	 ลูกหน้ีการค้า	-	สุทธิ	 4.2	 462,514,497.27	 505,649,506.79	
	 	 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน	 4.3	 427,200.00	 367,000.00	
	 	 สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	 4.4	 58,695,173.13	 85,164,389.25	
	 	 สินค้าคงเหลือ	 4.5,	4.38	 5,501,051,063.84	 4,791,996,861.30	
	 	 แสตมป์ยาสูบ	 4.6,	4.38	 572,432,671.96	 374,163,464.15	
	 	 พัสดุคงเหลือ	 4.7	 317,248,925.29	 339,738,009.07	
	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
	 	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 4.9,	4.38	 28,895,465.00	 24,426,240.00	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	 4.8	 25,678,315.46	 28,488,532.46	
	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 12,920,935,138.86	 15,143,992,236.02	
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 4.9,	4.38	 200,047,675.00	 180,344,125.00	
	 	 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน	-	สุทธิ	 4.10	 1,004,383.33	 1,011,895.44	
	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 4.11	 9,721,905,592.66	 10,543,762,833.21	
	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	สุทธิ	 4.12	 10,204,792.57	 9,265,886.48	
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 4.13	 119,091,252.44	 43,135,239.34	
	 	 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 4.14	 21,570,000.00	 70,902,904.82	
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 4.15	 87,221,505.89	 87,832,982.53	
	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 10,161,045,201.89	 10,936,255,866.82	
รวมสินทรัพย์   23,081,980,340.75 26,080,248,102.84	

   หนี้สิน	
 หนี้สินหมุนเวียน	
	 	 เจ้าหน้ีการค้า	 4.16	 74,088,573.54	 101,058,379.81	
	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอการน�าส่ง	 4.17	 79,992,519.71	 175,037,639.29	
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 4.18	 36,106,673.39	 134,926,545.89	
	 	 เจ้าหน้ีกรมสรรพากร	 4.19	 262,424,986.72	 468,973,635.27	
	 	 หน้ีสินตามสัญญาเช่า
	 	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 4.20	 4,129,776.96	 4,472,890.82	
	 	 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	 4.21	 185,413,103.47	 205,310,051.38	
	 รวมหน้ีสินหมุนเวียน	 	 642,155,633.79	 1,089,779,142.46	
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	
	 	 หน้ีสินตามสัญญาเช่า	 4.20	 6,146,181.30	 4,829,099.59	
	 	 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ	 4.22	 12,273,670.00	 13,875,940.00	
	 	 ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องคดี	 4.23	 4,785,757.42	 4,785,757.42	
	 	 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน	 4.24	 7,515,983,376.27	 8,276,357,612.21	
	 	 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 1,763,526.91	 5,712,155.76	
	 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน	 	 7,540,952,511.90	 8,305,560,564.98	
รวมหน้ีสิน		 	 	 8,183,108,145.69	 9,395,339,707.44	

	 	 	 ส่วนของทุน	
	 	 ทุน	 	 4.25	 488,240.15	 488,240.15	
	 	 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	 4.26	 12,493,774,026.67	 14,995,146,027.31	
	 	 ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	 4.26	 2,404,609,928.24	 1,689,274,127.94	
	 รวมส่วนของทุน	 	 14,898,872,195.06	 16,684,908,395.40	
 รวมหนี้สินและส่วนของทุน  23,081,980,340.75 26,080,248,102.84 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	ลงช่ือ 	 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ลงช่ือ 	 รองผู้อ�านวยการฝ่าย	รักษาการแทน
	 (นายภูมิจิตต์	พงษ์พันธุ์งาม)	 		 (นางสุนีย์	อติธรรมรักษ์)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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Statement of Financial Status as at September 30, 2022
Unit: Baht 

    Note 30 September 2022 30 September 2021
   Assets	
 Current assets	
	 	 Cash	and	cash	equivalents	 4.1	 5,953,991,826.91	 8,993,998,233.00	
	 	 Account	receivable-net	 4.2	 462,514,497.27	 505,649,506.79	
	 	 Short-term	loan	 4.3	 427,200.00	 367,000.00	
	 	 Other	financial	asset	 4.4	 58,695,173.13	 85,164,389.25	
	 	 Inventories	 4.5,	4.38	 5,501,051,063.84	 4,791,996,861.30	
	 	 Excise	stamps	 4.6,	4.38	 572,432,671.96	 374,163,464.15	
	 	 Supplies		 4.7	 317,248,925.29	 339,738,009.07	
	 	 Long-term	loan
	 	 Current	portion	of	long-term	asset	 4.9,	4.38	 28,895,465.00	 24,426,240.00	
	 	 Other	current	assets	 4.8	 25,678,315.46	 28,488,532.46	
	 Total	current	assets	 	 12,920,935,138.86	 15,143,992,236.02	
 Non-current asset	
	 	 Long-term	loans	 4.9,	4.38	 200,047,675.00	 180,344,125.00	
	 	 Asset	for	investment-net	 4.10	 1,004,383.33	 1,011,895.44	
	 	 Property,	plant,	and	equipment-net	 4.11	 9,721,905,592.66	 10,543,762,833.21	
	 	 Right-of-use	assets	 4.12	 10,204,792.57	 9,265,886.48	
	 	 Intangible	asset-net	 4.13	 119,091,252.44	 43,135,239.34	
	 	 Asset	during	operations	 4.14	 21,570,000.00	 70,902,904.82	
	 	 Other	non-current	assets	 4.15	 87,221,505.89	 87,832,982.53	
	 Total	non-current	assets	 	 10,161,045,201.89	 10,936,255,866.82	
Total assets   23,081,980,340.75 26,080,248,102.84	

   Liabilities and equity	
 Current liabilities	
	 	 Account	payable	 4.16	 74,088,573.54	 101,058,379.81	
	 	 Accrued	withholding	tax	 4.17	 79,992,519.71	 175,037,639.29	
	 	 Accrued	expenses	 4.18	 36,106,673.39	 134,926,545.89	
	 	 Revenues	Department	payable	 4.19	 262,424,986.72	 468,973,635.27	
	 	 Lease	liabilities	on	current	portion
	 	 of	long-term	liabilities	 4.20	 4,129,776.96	 4,472,890.82	
	 	 Other	current	liabilities	 4.21	 185,413,103.47	 205,310,051.38	
	 Total	current	liabilities	 	 642,155,633.79	 1,089,779,142.46	
 Non-current liabilities	
	 	 Lease	liabilities	 4.20	 6,146,181.30	 4,829,099.59	
	 	 Pension	Fund	for	TOAT	employees	 4.22	 12,273,670.00	 13,875,940.00	
	 	 Provision	for	prosecution	 4.23	 4,785,757.42	 4,785,757.42	
	 	 Provision	for	employee	benefits	 4.24	 7,515,983,376.27	 8,276,357,612.21	
	 	 Other	non-current	liabilities	 	 1,763,526.91	 5,712,155.76	
	 Total	non-current	liabilities	 	 7,540,952,511.90	 8,305,560,564.98	
Total	liabilities	 	 	 8,183,108,145.69	 9,395,339,707.44	

	 	 	 Equity	
	 	 Capital	 	 4.25	 488,240.15	 488,240.15	
	 	 Appropriated	retained	earnings	 4.26	 12,493,774,026.67	 14,995,146,027.31	
	 	 Unappropriated	retained	earnings		 4.26	 2,404,609,928.24	 1,689,274,127.94	
	 Total	equity	 	 	 14,898,872,195.06	 16,684,908,395.40	
 Total liabilities and equity  23,081,980,340.75 26,080,248,102.84 
Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.

	Sign 	 Governor,	 Sign 	 Deputy	director,	acting		director
	 (Mr.	Poomjit		Pongpanngam)	 Tobacco	Authority	of	Thailand	 (Mrs.	Sunee		Atithammarak)	 of	Financial	Department
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
หน่วย : บำท 

    หมำยเหตุ 2565 2564

   รายได้	
รายได้จากธุรกิจหลัก	 4.27	 38,115,371,052.61	 47,915,237,112.97	
รายได้จากธุรกิจอื่น	 4.28	 580,093,066.88	 110,411,684.08	
	 รวมรายได้	 	 	 38,695,464,119.49	 48,025,648,797.05	

   ต้นทุนขาย	
ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	 4.29	
	 ค่าผลิตภัณฑ์	 	 	 3,402,410,424.34	 4,015,314,331.05	
	 ค่าแสตมป์และกองทุน	 	 32,667,619,306.71	 40,222,130,173.12	
ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น	 4.30	
	 ค่าผลิตภัณฑ์	 	 	 505,318,364.86	 84,208,874.07	
	 ค่าแสตมป์และกองทุน	 	 9,096,615.00	 5,629,213.50	
	 รวมต้นทุนขาย	 	 36,584,444,710.91	 44,327,282,591.74	
ก�ำไรขั้นต้น   2,111,019,408.58 3,698,366,205.31	

   รายได้อื่น	
	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	 40,886,410.71	 60,432,212.81	
	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	 	 2,339,756.36	 2,233,063.06	
	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 411,218.32	 859,084.91	
	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	
	 รายได้โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ
	 เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	 4.31	 366,173,757.33	 339,627,884.69	
	 รายได้อื่น	ๆ	 	 	 14,209,516.99	 10,456,961.49	
	 รวมรายได้อื่น		 	 424,020,659.71	 413,609,206.96	
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย  2,535,040,068.29 4,111,975,412.27	

   ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	
	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 266,094,195.28	 306,859,175.84	
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 1,774,018,842.49	 2,089,802,553.86	
	 รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	 	 2,040,113,037.77	 2,396,661,729.70	

   ค่าใช้จ่ายอื่น	
	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 147,637.48	 96,629.24	
	 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น	 	 18,147,744.03	 299,279,199.25	
	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 1,564,605.45	 44,320,244.45	
	 ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ
	 เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	 4.31	 354,851,859.57	 330,531,643.18	
	 รวมค่าใช้จ่ายอื่น	 	 374,711,846.53	 674,227,716.12	
	 รวมค่าใช้จ่าย		 	 2,414,824,884.30	 3,070,889,445.82	
ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 4.33	 120,215,183.99	 1,041,085,966.45	
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	 ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่
	 ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก�าหนดไว้	 	 737,806,792.00	 879,178,327.00	
ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  858,021,975.99 1,920,264,293.45	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Comprehensive Income as at September 30, 2022
Unit : Baht 

    Note 2022 2021

   Revenue	
Revenue	from	main	business	 4.27	 38,115,371,052.61	 47,915,237,112.97	
Revenue	from	other	businesses	 4.28	 580,093,066.88	 110,411,684.08	
	 Total	revenue	 	 38,695,464,119.49	 48,025,648,797.05	

   Cost of goods sold	
Cost	of	goods	sold	from	main	business	 4.29	
	 Cost	of	products	 	 3,402,410,424.34	 4,015,314,331.05	
	 Cost	of	stamp	and	fund	 	 32,667,619,306.71	 40,222,130,173.12	
Cost	of	goods	sold	from	other	business	 4.30	
	 Cost	of	products	 	 505,318,364.86	 84,208,874.07	
	 Cost	of	stamp	and	fund	 	 9,096,615.00	 5,629,213.50	
	 Total	cost	of	goods	sold	 	 36,584,444,710.91	 44,327,282,591.74	
Gross profit   2,111,019,408.58 3,698,366,205.31	

   Other income	
	 Interest	receivable	 	 40,886,410.71	 60,432,212.81	
	 Interest	on	loans	 	 2,339,756.36	 2,233,063.06	
	 Gain	on	exchange	rate	 	 411,218.32	 859,084.91	
	 Gain	on	sales	of	assets	
	 Income	from	Benchakitti	Park	Hospital	(Commemorating
	 HM	the	Queen	84th	Birthday)	 4.31	 366,173,757.33	 339,627,884.69	
	 Other	income	 	 14,209,516.99	 10,456,961.49	
	 Total	other	income	 	 424,020,659.71	 413,609,206.96	
Gross profit before expenses  2,535,040,068.29 4,111,975,412.27	

   Selling and administrative expenses	
	 Selling	expenses	 	 266,094,195.28	 306,859,175.84	
	 Administrative	expenses	 	 1,774,018,842.49	 2,089,802,553.86	
	 Total	selling	and	administrative	expenses	 	 2,040,113,037.77	 2,396,661,729.70	

   Other expenses	
	 Financial	expenses	 	 147,637.48	 96,629.24	
	 Expenses	for	other	activities	 	 18,147,744.03	 299,279,199.25	
	 Loss	from	selling	assets	 	 1,564,605.45	 44,320,244.45	
	 Expenses	of	Benchakitti	Park	Hospital	(Commemorating
	 HM	the	Queen	84th	Birthday)	 4.31	 354,851,859.57	 330,531,643.18	
	 Total	other	expenses	 	 374,711,846.53	 674,227,716.12	
	 Total	expenses	 	 2,414,824,884.30	 3,070,889,445.82	
Profit	(loss)	for	the	period	 4.33	 120,215,183.99	 1,041,085,966.45	
Other	comprehensive	income	
	 Actuarial	gain	from	new	evaluation
	 on	employees	benefit	plans	 	 737,806,792.00	 879,178,327.00	
Total comprehensive income (loss)  858,021,975.99 1,920,264,293.45	

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement.
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บำท

  ทุน ก�ำไรสะสม ก�ำไรสะสม รวม

 หมำยเหตุ  ที่จัดสรรแล้ว ที่ยังไม่ได้จัดสรร 

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

	 ปรับปรุงโบนัสค้างจ่าย	 	 -	 -	 (49,685,239.04)	 (49,685,239.04)

	 ปรับปรุงลดเงินรายได้น�าส่งคลัง	 -	 (30,745,286.36)	 30,745,286.36	 -

	 เงินรายได้น�าส่งคลัง	 	 -	 (2,897,519,713.00)	 -	 (2,897,519,713.00)

	 ประมาณการรายได้น�าส่งคลัง		 -	 1,012,379,000.00	 (1,012,379,000.00)	 -

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 	 -	 -	 1,041,085,966.45	 1,041,085,966.45	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	

	 เบ็ดเสร็จอื่น	 	 -	 -	 879,178,327.00	 879,178,327.00	

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564  488,240.15 14,995,146,027.31 1,689,274,127.94 16,684,908,395.40	

	 	

ยอดคงเหลือ		
ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	 	 488,240.15	 14,995,146,027.31	 1,689,274,127.94	 16,684,908,395.40	

	 ปรับปรุงโบนัสค้างจ่าย	 4.26	 -	 -	 (24,997,062.05)	 (24,997,062.05)

	 ปรับปรุงเพิ่ม	
	 เงินรายได้น�าส่งคลัง	 4.26	 -	 3,682,113.64	 (3,682,113.64)	 -

	 เงินรายได้น�าส่งคลัง	 4.26	 -	 (2,619,061,114.28)	 -	 (2,619,061,114.28)

	 ประมาณการรายได้น�าส่งคลัง		 -	 114,007,000.00	 (114,007,000.00)	 -

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 	 -	 -	 120,215,183.99	 120,215,183.99	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	

	 เบ็ดเสร็จอื่น	 4.24	 -	 -	 737,806,792.00	 737,806,792.00	

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565  488,240.15 12,493,774,026.67 2,404,609,928.24   14,898,872,195.06	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Changes in Equity as at September 30, 2022

Unit : Baht

  Capital Appropriated Unappropriated Total

 Note  retained earnings retained earnings 

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

	 Adjustment	to	bonus	payable	 -	 -	 (49,685,239.04)	 (49,685,239.04)

	 Adjustment	to	appropriated	retained	 -	 (30,745,286.36)	 30,745,286.36	 -

	 Earnings	allocation	to	Treasury	 -	 (2,897,519,713.00)	 -	 (2,897,519,713.00)

	 Estimated	revenue	remittance	
	 	 To	the	Ministry	of	Finance	 -	 1,012,379,000.00	 (1,012,379,000.00)	 -

	 Profit	(loss)	for	the	period	 -	 -	 1,041,085,966.45	 1,041,085,966.45	

	 Other	Comprehensive		
	 	 Income	Items	(loss)	 	 -	 -	 879,178,327.00	 879,178,327.00	

Balance  
as of September 30, 2021  488,240.15 14,995,146,027.31 1,689,274,127.94 16,684,908,395.40	

	 	

Balance		
as	at	September	30,	2021	 	 488,240.15	 14,995,146,027.31	 1,689,274,127.94	 16,684,908,395.40	

	 Adjustment	to		
	 	 bonus	payable	 4.26	 -	 -	 (24,997,062.05)	 (24,997,062.05)

	 Adjustment	to	appropriated	retained	Earnings	allocation	
	 	 to	Treasury	 4.26	 -	 3,682,113.64	 (3,682,113.64)	 -

	 Revenue	remittance	to	Ministry	
	 	 of	Finance	 4.26	 -	 (2,619,061,114.28)	 -	 (2,619,061,114.28)

	 Estimated	revenue	remittance	To	the	Ministry	
	 	 of	Finance	 	 -	 114,007,000.00	 (114,007,000.00)	 -

	 Profit	(loss)	for	the	period	 -	 -	 120,215,183.99	 120,215,183.99	

	 Other	Comprehensive		
	 Income	Items	(loss)	 4.24	 -	 -	 737,806,792.00	 737,806,792.00	

Balance  
as of September 30, 2022  488,240.15 12,493,774,026.67 2,404,609,928.24   14,898,872,195.06	

Notes	to	financial	statements	are	an	integral	part	of	the	above	statement
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งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บำท 
    2565 2564

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 120,215,183.99	 1,041,085,966.45	
	 รำยกำรปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 903,784,933.67	 944,774,848.08	
	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 1,564,605.45	 44,320,244.45	
	 ปรับปรุงสินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 -					 62,009,621.77	
	 สินค้าคงเหลือและพัสดุตัดบัญชี	 60,277.91	 89,282,121.13	
	 สินค้าคงเหลือตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 83,257,621.41	 119,108,115.10	
	 ค่าใช้จ่ายผลประโยขน์พนักงาน	 283,144,178.09	 294,420,271.43	
	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง	 (67,188.56)	 70,283.87	
	 รับบริจาคทรัพย์สินบันทึกเป็นรายได้อื่น	 -					 (242,950.00)
	 ดอกเบี้ยรับ	 	 (40,886,410.71)	 (60,432,212.81)
	 ต้นทุนทางการเงิน	 147,637.48	 96,629.24	
	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 1,351,220,838.73	 2,534,492,938.71	
	 สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	
	 ลูกหนี้การค้าลดลง	 43,135,009.52	 180,434,396.71	
	 สินค้าคงเหลือ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 (792,372,101.86)	 591,757,268.33	
	 แสตมป์ยาสูบ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 (198,269,207.81)	 116,060,767.16	
	 พัสดุคงเหลือลดลง	 22,489,083.78	 55,909,899.02	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 (470,500.29)	 10,239,452.86	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง	 4,000.00	 50,181.72	
	 หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มข้ึน (ลดลง)	
	 เจ้าหนี้การค้า	(ลดลง)	 (26,902,617.71)	 (38,945,853.68)
	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอการน�าส่ง	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น	 (95,045,119.58)	 64,111,912.03	
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น	 (123,816,934.55)	 12,129,248.82	
	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น	 (206,548,648.55)	 165,460,072.50	
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(ลดลง)	 (19,896,947.91)	 (22,209,100.81)
	 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ	(ลดลง)	 (1,602,270.00)	 (1,129,500.00)
	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น	 (3,948,628.85)	 4,548,391.06	
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (52,024,045.08) 3,672,910,074.43 
	 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 (305,711,622.03)	 (309,098,415.94)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน (357,735,667.11) 3,363,811,658.49 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	

	 เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	 26,469,216.12	 9,182,779.69	
	 เงินสด	(จ่าย)	รับจากการให้กู้ยืมระยะสั้น	 (60,200.00)	 88,700.00	
	 เงินสด	(จ่าย)	จากการให้กู้ยืมระยะยาว	 (24,172,775.00)	 (20,409,070.00)
	 เงินสด	(จ่าย)	ในการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (40,271,513.70)	 (30,255,906.70)
	 เงินสด	(จ่าย)	ในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 (22,395,580.00)	 (3,000,000.00)
	 เงินสด	(จ่าย)	สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	 (43,367,499.89)	 (70,781,513.48)
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 2,366,822.41	 1,340,863.53	
	 เงินสดรับจากดอกเบี้ย	 44,167,128.00	 65,588,206.31	
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (57,264,402.06) (48,245,940.65)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
	 เงินสด	(จ่าย)	หนี้สินตามสัญญาเช่า	 (5,797,585.16)	 (4,396,157.40)
	 เงินสด	(จ่าย)	ดอกเบี้ย	 (147,637.48)	 (96,629.24)
	 รายได้น�าส่งคลัง	 	 (2,619,061,114.28)	 (2,897,519,713.00)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (2,625,006,336.92) (2,902,012,499.64)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (3,040,006,406.09) 413,553,218.20 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 8,993,998,233.00 8,580,445,014.80 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 5,953,991,826.91 8,993,998,233.00 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม	
รายการที่ไม่ใช่เงินสด	
	 1.	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	 6,771,553.01	 13,794,777.05	
	 2.	โอนสินทรัพย์ระหว่างด�าเนินการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 73,344,498.20	 883,000.00	
	 3.	โอนสินทรัพย์ระหว่างด�าเนินการขึ้นทะเบียนท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 18,369,886.01	 18,021,905.18	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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Statement of Cash Flows as at September 30, 2022

Unit : Baht 
    2022 2021

 Cash flows from operating activities	

	 Profit	(loss)	for	the	period	 120,215,183.99	 1,041,085,966.45	
	 Adjustment to reconcile net profit to cash receivable (paid) from operating activities	
	 Depreciation	and	amortization	 903,784,933.67	 944,774,848.08	
	 (Gain)	loss	from	sale	to	assets	 1,564,605.45	 44,320,244.45	
	 Asset	adjustment	during	operations	 -					 62,009,621.77	
	 Inventory	and	amortized	supplies	 60,277.91	 89,282,121.13	
	 Inventory	amortized	to	be	expense	 83,257,621.41	 119,108,115.10	
	 Expenses	on	employee	benefits	 283,144,178.09	 294,420,271.43	
	 Unrealized	(gain)	loss	from	foreign	exchange	rate	 (67,188.56)	 70,283.87	
	 Receive	asset	donation	recorded	as	non-operating	revenue	 -					 (242,950.00)
	 Interest	receivable	 (40,886,410.71)	 (60,432,212.81)
	 Financial	capital	 147,637.48	 96,629.24	
	 Gain	on	operations	before	changes	in	assets	and	liabilities	on	operations	 1,351,220,838.73	 2,534,492,938.71	
	 (Increase) decrease in operating asset	
	 Decrease	in	accountable	 43,135,009.52	 180,434,396.71	
	 (Increase)	decrease	in	inventories	 (792,372,101.86)	 591,757,268.33	
	 Decrease	in	excise	stamps	 (198,269,207.81)	 116,060,767.16	
	 decrease	in	supplies	 22,489,083.78	 55,909,899.02	
	 (Increase)	decrease	in	in	other	current	assets	 (470,500.29)	 10,239,452.86	
	 decrease	in	in	non-current	assets	 4,000.00	 50,181.72	
	 (Increase) decrease in operating liabilities	
	 (Decrease)	account	payables	 (26,902,617.71)	 (38,945,853.68)
	 (Decrease)	increase	in	accrued	withholding	taxes		 (95,045,119.58)	 64,111,912.03	
	 (Decrease)	increase	in	accrued	expenses	 (123,816,934.55)	 12,129,248.82	
	 (Decrease)	increase	in	Revenue	Department	payable	 (206,548,648.55)	 165,460,072.50	
	 Decrease	in	other	current	liabilities	 (19,896,947.91)	 (22,209,100.81)
	 Decrease	in	pension	fund	from	employees	 (1,602,270.00)	 (1,129,500.00)
	 (Decrease)	increase	in	other	non-current	liabilities	 (3,948,628.85)	 4,548,391.06	
Cash receipt (payment) cash on operating activities (52,024,045.08) 3,672,910,074.43 
	 Expenses	on	employee	benefits	 (305,711,622.03)	 (309,098,415.94)
Net cash receipt (used in) on operating activities (357,735,667.11) 3,363,811,658.49 

 Cash flows from investing activities	

	 Cash	receipt	from	other	financial	assets	 26,469,216.12	 9,182,779.69	
	 Cash	(payment)	receipt	on	short-term	loans	 (60,200.00)	 88,700.00	
	 Cash	(payment)	on	long-term	loans	 (24,172,775.00)	 (20,409,070.00)
	 Cash	(payment)	on	property,	plant,	and	equipment	 (40,271,513.70)	 (30,255,906.70)
	 Cash	(payment)	on	intangible	assets	 (22,395,580.00)	 (3,000,000.00)
	 Cash	(payment)	on	assets	during	operations	 (43,367,499.89)	 (70,781,513.48)
	 Cash	receipt	from	sales	assets	 2,366,822.41	 1,340,863.53	
	 Cash	receipt	on	interest	 44,167,128.00	 65,588,206.31	
Net cash from (used in) investing activities (57,264,402.06) (48,245,940.65)
Cash flows from financing activities 
	 Cash	(payment)	on	lease	liabilities	 (5,797,585.16)	 (4,396,157.40)
	 Cash	(payment)	on	interest	 (147,637.48)	 (96,629.24)
	 Cash	(payment)	on	remittance	to	Ministry	of	Finance	 (2,619,061,114.28)	 (2,897,519,713.00)
Net cash from (used in) financing activities (2,625,006,336.92) (2,902,012,499.64)
Net (decrease in) cash and cash equivalents (3,040,006,406.09) 413,553,218.20 
Cash and cash equivalents at the beginning of period 8,993,998,233.00 8,580,445,014.80 
Cash and cash equivalents at the end of period 5,953,991,826.91 8,993,998,233.00 

Additional data on statement of cashflow	
Non-cash	items	
	 1.	Financial	lease	liabilities	and	increase	of	asset	right	 6,771,553.01	 13,794,777.05	
	 2.	Transfer	during	operating	Fixed	Asset	Register	on	intangible	assets	 73,344,498.20	 883,000.00	
	 3.	Transfer	during	operating	Fixed	Asset	Register	on	property,	plant,	and	equipment	 18,369,886.01	 18,021,905.18	

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

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 เป็นองค์กรที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัต	ิ

การยาสูบแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2561	ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	ณ	วันที่	

13	พฤษภาคม	2561	และมีผลบังคับใช้ในวันที่	 14	พฤษภาคม	2561	 โดยการยาสูบ	

แห่งประเทศไทยได้รับโอนบรรดากิจการ	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 หนี้	 และ	

ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของโรงงานยาสูบ	

กระทรวงการคลัง	 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตชึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ	

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและการกระท�ากิจการอื่น	ดังต่อไปนี้

	 (ก)	 ประกอบอตุสาหกรรมและด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัยาสบู	ใบยา	หรอืผลติภณัฑ์

จากพืชอื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักร

	 (ข)	 รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายนอกราชอาณาจักร

	 (ค)	 ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 หรือเคร่ืองมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจตาม	(ก)

	 (ง)	 ส่งเสริมให้มีการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	

	 (จ)	 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ	

กระท�าผิดเกี่ยวกับยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

	 (ฉ)	 ด�าเนินกิจการอื่นอันเกี่ยวข้องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือกระท�า	

กิจการอื่นตาม	(ก)	(ข)	(ค)	(ง)	และ	(จ)	หรือเพื่อประโยชน์แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
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	 ปัจจบุนัทีท่�าการส�านกังานใหญ่	ตัง้อยูเ่ลขที	่184	ถนนพระรามที	่4	แขวงคลองเตย	

เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

2. เกณฑ์การจัดท�าและการเสนองบการเงิน

	 2.1	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี	

ที่รับรองทั่วไป	 โดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	

และได้จัดท�างบการเงินโดยแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เร่ือง	

รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

	 2.2	 งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2565	 ได้รวมงบการเงิน

ของกองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบและทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	(หมายเหตุ	4.22	

และ	 4.35)	 โดยรับรู้ค่าใช้จ่ายและดอกผลที่เกิดขึ้นและน�าสินทรัพย์และหนี้สินของ	

กองทนุบ�าเหนจ็พนกังานยาสบูและทนุสงเคราะห์พนกังานยาสูบ	มารวมไว้ในงบการเงนิ

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	โดยตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญ

ออกแล้ว

	 2.3	 กิจการไม่ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ซึง่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในงวดปัจจบุนัมาถอืปฏบิตัใินการจดัท�างบการเงนินีก่้อนวนัทีม่ผีล

บังคับใช้	 กิจการได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบัต	ิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้	ซึ่งคาดว่าไม่มีผล	

กระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ	

 2.4 กำรใช้วิจำรณญำณ ประมำณกำร และนโยบำยกำรบัญชี

	 	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ	การประมาณการ	และข้อสมมติหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกิจการ	ทั้งนี้	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก

ที่ประมาณการไว้	 ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการ

ทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันที
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เป็นต้นไป	 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวท่ีมีสาระส�าคัญได้เปิดเผยในหมายเหต	ุ

ข้อ	4.24	ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 2.5 สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและน�ำเสนองบกำรเงิน

	 	 งบการเงนินีน้�าเสนอเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกลุเงินทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานของ

กิจการ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 นโยบายการบัญชีท่ีน�าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับ	

งบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

 3.1 กำรรับรู้รำยได้

	 	 3.1.1	 รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอ�านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วย

จ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวมจ�านวนเงิน

ที่เก็บแทนบุคคลที่สาม	 รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 และแสดงสุทธิจากส่วนลด

การค้าและส่วนลดตามปริมาณ

	 	 3.1.2	 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รับรู้เมื่อมีการส่งของให้แก่ผู้ซื้อ

	 	 3.1.3	 รายได้อื่นโดยทั่วไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง	

 3.2 ดอกเบี้ย

	 	 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ย	

ที่แท้จริง	 ในการค�านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะน�ามา

ใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์	 (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต)		

หรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายของหนี้สิน

	 	 ดอกเบี้ยรับรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนในอัตราที่ระบุในสัญญา	ดอกเบี้ยจ่าย

และค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว	

เกดิขึน้	ยกเว้นในกรณทีีม่กีารบนัทึกเป็นต้นทนุส่วนหนึง่ของสินทรพัย์	อนัเป็นผลมาจาก

การใช้เวลายาวนานในการจัดหา	 ก่อสร้าง	 หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�า

มาใช้เองหรือเพื่อขาย
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 3.3 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

	 	 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	 ยอดคงเหลือของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	ซึง่อ้างองิ

ตามอัตราซื้อขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์วันเดียวกันตามประกาศธนาคาร	

แห่งประเทศไทย	 โดยอัตราซื้อใช้กับดุลด้านลูกหนี้และอัตราขายใช้กับดุลด้านเจ้าหนี้		

ผลต่างของการแปลงค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในรอบระยะเวลารายงานนั้น

 3.4 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

  3.4.1 กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ 

	 	 	 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน	 นอกเหนือจาก	

ลูกหนี้การค้า	(ดูหมายเหตุข้อ	3.6)	รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกิจการเป็นคู่สัญญาตาม

ข้อก�าหนดของเครือ่งมอืทางการเงนิน้ัน	และวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยรวมต้นทุน

การท�ารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา	

	 	 	 ณ	 วันท่ีรับรู ้รายการเม่ือเริ่มแรก	 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูก	

จดัประเภทรายการตามการวดัมลูค่า	ได้แก่	การวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย	มลูค่า

ยตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน	หรอืมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ	สินทรพัย์

ทางการเงนิจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกเว้นแต่

กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน	 ในกรณ	ี

ดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินท่ีได้รับผลกระทบท้ังหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่

โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

	 	 	 ณ	 วันท่ีรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก	 หน้ีสินทางการเงินจัดประเภท

ด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง	 ดอกเบี้ยจ่ายและก�าไรและขาดทุน	

จากอตัราแลกเปลีย่นรบัรู้ในก�าไรหรอืขาดทนุ	ก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการตดัรายการ

ออกจากบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
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	 	 	 สนิทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่ายวดัมลูค่า

ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง	 ราคาทุนตัดจ�าหน่าย	

ลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 รายได้ดอกเบ้ีย	 ก�าไรและขาดทุน	

จากอัตราแลกเปลี่ยน	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 ก�าไรหรือขาดทุน	

ที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

  3.4.2 กำรตัดรำยกำรออกจำกบัญชีและกำรหักกลบ

	 	 	 กจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกจากบญัชีเม่ือสิทธติาม

สัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิ	

ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ	

ความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กิจการ

ไม่ได้ทัง้โอนหรอืคงไว้ซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมด

และไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

	 	 	 กิจการตัดรายการหนีส้นิทางการเงนิออกจากบัญชเีมือ่ภาระผูกพนั

ตามสัญญาสิ้นสุดลง	 ยกเลิก	 หรือหมดอายุ	 กิจการตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน	

ออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลง	

หนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่า	

ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

	 	 	 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและส่ิงตอบแทน	

ที่ได้รับหรือต้องจ่าย	รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	

	 	 	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อ

รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�านวนสุทธิก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ตาม

กฎหมายในการหกักลบจ�านวนเงนิทีร่บัรูแ้ละกจิการตัง้ใจทีจ่ะช�าระด้วยจ�านวนเงนิสทุธิ	

หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช�าระหนี้สินพร้อมกัน
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  3.4.3 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

	 	 	 ตราสารหนี้ซึ่งกิจการต้ังใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัด

ประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	

	 	 	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงในราคาทุนตัดจ�าหน่าย	

หักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับ	

มูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของ	

ตราสารหนี้	ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

 3.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมายถึง	 เงินสด	 เงินฝากธนาคาร	

และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีก�าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน

 3.6 ลูกหนี้กำรค้ำ

	 	 ลูกหนี้การค้ารับรู ้เมื่อกิจการมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับ	

สิ่งตอบแทนตามสัญญา	 หากกิจการรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไข	

ในการได้รับสิ่งตอบแทน	จ�านวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	

	 	 ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	หนี้สูญจะถูกตัดจ�าหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

	 	 กิจการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ

สัญญา	 ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส�ารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิต	

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาทีเ่กนิก�าหนดช�าระ	โดยน�าข้อมลูผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้

ในอดตี	การปรบัปรงุปัจจยัทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงกบัลกูหนีน้ัน้	ๆ 	ตลอดจนการประเมนิ

ข้อมลูสภาวการณ์เศรษฐกจิในปัจจบุนัและข้อมลูคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกจิทัว่ไป

ในอนาคต	ณ	วันที่รายงาน
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 3.7 สินค้ำคงเหลือ 

	 	 สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต	่

ราคาใดจะต�่ากว่า	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการ	

ด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นโดยประมาณในการขาย

	 	 สนิค้าคงเหลอื	ประเภทสนิค้าส�าเรจ็รปู-บุหรี	่สนิค้ากึง่ส�าเรจ็รปู	และสนิค้า

ระหว่างผลิต	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนมาตรฐาน	 ผลต่างระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุน

มาตรฐานปันส่วนเข้าต้นทุนขาย	 ยกเว้นใบยาในประเทศอบแล้ว/ท�าความสะอาดแล้ว

ปันส่วนผลต่างการผลิตเข้าต้นทุนขายกับใบยาในประเทศอบแล้ว/ท�าความสะอาดแล้ว

คงเหลอื	ณ	วนัสิน้งวด	ตามสดัส่วนระหว่างปรมิาณใช้ไปกบัปรมิาณคงคลัง	ณ	วนัสิน้งวด	

และประเภทสนิค้าส�าเรจ็รปู-ยาเส้นมวนเอง	และยาเส้นไม่ปรงุ	แสดงราคาด้วยวธิต้ีนทนุ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 	 ส�าหรับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต	 ได้แก่	 ใบยาในประเทศก่อนอบ/ก่อน

ท�าความสะอาด	 แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละชั้นใบยาในฤดูที่รับซื้อ	

ส�าหรับใบยาในประเทศอบแล้ว/ท�าความสะอาดแล้ว	 จะตั้งส�ารองค่าเสื่อมคุณภาพ		

ใบยาร้อยละ	1	ของมลูค่าคงเหลอื	ณ	วนัสิน้งวด	หากปีใดราคาใบยาคงเหลอืยอดต�า่กว่า

ปีก่อนให้คงยอดส�ารองค่าเสือ่มคณุภาพใบยาไว้เท่าเดมิ	ส่วนเครือ่งปรงุบหุรี	่วตัถหุ่อมวน	

วัสดุใช้ในการพิมพ์	และวัสดุคงเหลือ	แสดงราคาด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 3.8 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่	 ที่ดินที่กิจการถือครองเพื่อหา

ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า	 ท้ังน้ีไม่ได้มีไว้เพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการ	

ด�าเนินงาน

	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจาก	

การด้อยค่า	ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	
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 3.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

	 	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	ได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	เรื่องที่ดิน	

อาคารและอุปกรณ์	 มาใช้เพื่อให้การบันทึกบัญชีที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 เป็นไปตาม

หลัก	 Component	 Basis	 โดยแสดงต้นทุนของทรัพย์สินที่แยกส่วนประกอบ	 ที่มี	

นัยส�าคัญ	และมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันตามราคาทุน	ณ	วันที่ได้มาหรือก่อสร้าง

แล้วเสร็จ	ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของอาคารและอุปกรณ์	และรับรู้

ในก�าไรหรือขาดทุน	 ด้วยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

แต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์	ซึ่งอยู่ระหว่าง	3	-	20	ปี	มีมูลค่าซากคงเหลือ	1	บาท	

ตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	 พ.ศ.	 2561	

ประกาศ	ณ	 วันที่	 3	 ธันวาคม	 2561	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ	

เป็นต้นไป	 ทั้งนี้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 ได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวตั้งแต่เดือน

มกราคม	2562	เป็นต้นไป	ตามอนุมัติผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	18	

กุมภาพันธ์	 2562	 ท้ายหนังสือกองบัญชีประมวล	 ที่	 ฝบช.	 080002/39	 ลงวันที่	 14	

กมุภาพันธ์	2562	และมตทีิป่ระชุมให้สตัยาบนัของคณะกรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	15	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2562

	 	 3.9.1	 สินทรัพย์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน	 20,000	 บาท	 และมีอายุ	

การใช้ประโยชน์เกินกว่า	 1	 ปี	 ตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 โดยให้ท�าทะเบียนคุมไว้	 ตามค�าส่ัง

โรงงานยาสบู	กระทรวงการคลงั	ที	่332/2534	ลงวนัที	่24	มถินุายน	2534	ส่วนสนิทรพัย์

ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน	 20,000	 บาท	 และอายุการใช้ประโยชน์ไม่เกิน	 1	 ปี	 ตัดเป็น	

ค่าใช้จ่ายโดยไม่ท�าทะเบียนคุม

	 	 3.9.2	 สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนวันที่	 24	 มิถุนายน	 2534	 และมีราคาทุน	

ต่อหน่วยไม่เกิน	 20,000	 บาท	 มีค่าเสื่อมราคาสะสมครบถ้วนแล้วให้จัดท�าทะเบียน	

คุมไว้	 ตามอนุมัติผู้อ�านวยการยาสูบ	 ลงวันที่	 22	 สิงหาคม	 2538	 ท้ายบันทึกที่	 ฝบย.

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

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

ลงวันที่	28	พฤษภาคม	2539	(ส�าหรับสินทรัพย์ในส่วนกลาง)
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	 	 3.9.3	 ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

	 	 3.9.4	 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของ

สินทรัพย์	ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง	รวมถึงต้นทุนของวัสดุ	

แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้

สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์	 ต้นทุนในการรื้อถอน	

การขนย้าย	การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม	ส�าหรับเครื่องมือที่

ควบคมุโดยลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์ซึง่ไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์นัน้

ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

	  3.9.5	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	คือ

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน	

อาคาร	และอุปกรณ์	โดยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

	 	 3.9.6	 ต้นทนุในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบรบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมลูค่า

ตามบัญชีของรายการที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน	 และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้	

อย่างน่าเชื่อถือ	 ชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี	 ต้นทุน	

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าในการซ่อมบ�ารุงท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก�าไรหรือ	

ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 	 3.9.7	 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา	อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	และ

มูลค่าคงเหลือ	 ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี	 และปรับปรุงตาม	

ความเหมาะสม	 ทั้งนี้	 กิจการไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่าง	

การด�าเนินการ

 3.10 สินทรัพย์ระหวำ่งกำรด�ำเนินกำร บันทึกบัญชีตามราคาทุนท่ีอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการประกอบและก่อสร้าง
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 3.11 สัญญำเช่ำ

	 	 ในฐานะผู้เช่า

	 	 ณ	 วันเริ่มต้นของสัญญา	 กิจการจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบด้วยสัญญาเช่า	 เม่ือสัญญาน้ันให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ

ส�าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

	 	 ณ	 วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	 กิจการ

จะปันส่วนสิ่งตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่า	

ตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ	 ส�าหรับสัญญาเช่ากิจการเลือกที่จะไม่แยก	

ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า	

เป็นสัญญาเช่าทั้งหมด	

	 	 กิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่สัญญา

เช่าเริ่มมีผล	 ยกเว้นสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต�่าหรือสัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้	

เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ	

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตาม	

สัญญาเช่า	 ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก	

ของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก	

ค่าเสื่อมราคารับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล	

จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

	 	 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า	

ที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา	ทั้งนี้	กิจการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกิจการ

ในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	 กิจการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน�า

อัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน

เพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า
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	 	 หนีส้นิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้

ทีแ่ท้จรงิ	และหนีส้นิตามสญัญาเช่าจะถกูวดัมลูค่าใหม่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า

หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า	 เมื่อมีการ	

วัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	 จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธ	ิ

การใช้	 หรือรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้	

ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

	 	 ในฐานะผู้ให้เช่า

	 	 ณ	วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	กิจการ

จะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตาม

เกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

	 	 ณ	 วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า	 กิจการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้	

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดที่ผู ้เป็นเจ้าของพึงได้รับ	

จากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน	สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว

จะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน

	 	 กิจการรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงานในก�าไรหรือขาดทุนด้วย	

วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น	 ต้นทุนทางตรง	

เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด�าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญช	ี

ของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า

	 	 ในฐานะผู้เช่า

	 	 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื่นได้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	

และค่าเช่าจ่ายบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	
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	 	 ในฐานะผู้ให้เช่า

	 	 ณ	 วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า	 กิจการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้	

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจาก

สินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน	สัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว

จะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน

	 	 รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธี	

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิด	

สัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา

 3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการใช้งานจ�ากัด	 วัดมูลค่าด้วยราคาทุน	

หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	รายจ่ายภายหลังการรับรู้

รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ	

และรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่า

จะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรพัย์นัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้

รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 โดยเริ่มตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อ

สินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์	 วิธีการตัดจ�าหน่าย	 ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์	และมูลค่าคงเหลือ	จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม

	 	 อายกุารใช้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์แต่ละประเภท	อยูร่ะหว่าง	

3	-	10	ปี	มีมูลค่าซากคงเหลือ	0	บาท	ตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย	ว่าด้วย

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	พ.ศ.	2561	ประกาศ	ณ	วันที่	3	ธันวาคม	2561	โดยมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
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 3.13 กำรด้อยค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกลูกหนี้กำรค้ำ

	 	 กิจการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุน	

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก	12	เดือนข้างหน้า	ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มี

การเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัของความเสีย่งด้านเครดตินบัแต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก

หรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	 ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่า	

เผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

	 	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุน	

ด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็น	 ถ่วงน�้าหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต

ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต	 ซึ่งค�านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงิน	

ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 	 กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับสินทรัพย์

ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	

ในอีก	12	เดือนข้างหน้า

	 	 กิจการพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อผู ้กู ้	

ไม่สามารถจ่ายช�าระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กิจการได้เต็มจ�านวน	อีกทั้งกิจการ	

ไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ย	เช่น	การยึดหลักประกัน	(หากมีการวางหลักประกัน)

	 	 กำรตัดจ�ำหน่ำย

	 	 มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�าหน่าย	

เมื่อกิจการไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน	 หากมีการรับ

เงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ท่ีมีการตัดจ�าหน่ายแล้ว	 จะรับรู้เป็นการกลับรายการ	

การด้อยค่าในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
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 3.14 กำรด้อยค่ำสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

	 	 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกิจการได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงาน

ว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่	 ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่า	

สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน	

	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

	 	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 หมายถึง	 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า	 ในการ

ประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์	ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคต

จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อน

มูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน	 ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ

สินทรัพย์	 ส�าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น		

จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดที่

สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับ

รายการ	หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้ในการค�านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบั

คืน	 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย	 เสมือนหนึ่ง	

ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

 3.15 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน หมายถึง	 หนี้สินที่มีก�าหนดจ่ายคืนภายใน	 1	 ปี		

นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและแสดงรายการเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบ	

แสดงฐานะการเงิน

 3.16 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง	หนี้สินที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกินกว่า	 1	ปี	

นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและแสดงรายการเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนใน	

งบแสดงฐานะการเงิน	
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 3.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน

	 	 โครงกำรสมทบเงิน

	 	 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

พนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ

	 	 โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

	 	 ภาระผูกพันสุทธิของกิจการจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	

ถูกค�านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท�างานของพนักงาน

ในงวดปัจจุบันและงวดก่อน	 ๆ	 ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อ	

ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�า

ทุกปี	โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

	 	 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 ก�าไรหรือ

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัยจะถกูรบัรูร้ายการในก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที	กิจการก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนด

ไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	 ณ	 ต้นปี	

โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด	 ๆ	 ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผล	

มาจากการสมทบเงนิและการจ่ายช�าระผลประโยชน์	ดอกเบีย้จ่ายสทุธแิละค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ 		

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน	

	 	 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรอืการลดขนาดโครงการ	

การเปลีย่นแปลงในผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรกิารในอดตี	หรอืก�าไรหรอืขาดทนุ

จากการลดขนาดโครงการต้องรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุทนัที	กจิการรบัรูก้�าไรและขาดทนุ

จากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

	 	 ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น

	 	 ภาระผกูพนัสทุธขิองกจิการทีเ่ป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็น

ผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท�างานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อน	ๆ 	

ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน	 การวัดมูลค่าใหม	่

จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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	 	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

	 	 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างาน

ให้	 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ	หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย

หรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้

ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

 3.18 ประมำณกำรหนี้สิน

	 	 ประมาณการหนีสิ้นจะรับรูก้ต่็อเมือ่กจิการมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอื

ภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต	

ซึ่งสามารถประมาณจ�านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือ	 และมีความเป็นไปได้	

ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระผูกพัน	

ดังกล่าว	 ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต

โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้	 เพื่อให้สะท้อนจ�านวน	

ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน	

 3.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

	 	 มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายช�าระเพื่อ

โอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด	 ณ	 วันที่วัดมูลค่า	

ในตลาดหลัก	 หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด	 (หากไม่มีตลาดหลัก)	 ที่กิจการสามารถ	

เข้าถึงได้ในวันดังกล่าว	 มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียง	

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดของภาระผูกพัน
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	 	 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	 กิจการใช้ข้อมูลท่ีสามารถ

สังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้	 มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับ

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	ดังนี้	

	 	 	 ข้อมูลระดับ	1	 	เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

	 	 	 ข้อมูลระดับ	2	 	เป็นข้อมลูอืน่ทีส่งัเกตได้โดยตรงหรอืโดยอ้อมส�าหรบั

สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1

	 	 	 ข้อมูลระดับ	3	 	ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับ

สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

	 	 กิจการรับรู้การโอนระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันสิ้นรอบ	

ระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น	

	 	 หากสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อ	

และราคาเสนอขายกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคา

เสนอซื้อ	 และวัดมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินด้วยราคาเสนอขายหลักฐาน	

ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ	ณ	วนัทีร่บัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก

คือราคาของการท�ารายการ	เช่น	มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 เงินสด		 	 	 4.24	 4.22

	 เงินฝากธนาคาร	 	 	

	 	 กระแสรายวัน	 (50.17)	 (7.93)

	 	 ออมทรัพย์	 5,999.92	 8,997.71

   รวม  5,953.99 8,994.00

	 	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2565	 และ	 2564	 เงินฝากออมทรัพย์มีดอกเบ้ีย

ลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารก�าหนด

	 	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	เงินฝากธนาคาร	ประเภทกระแส

รายวันมียอดเครดิต	 เนื่องจาก	 ณ	 วันสิ้นงวดบัญชียังไม่มีผู ้น�าเช็คไปขอรับเงิน	 ซึ่ง	

การยาสบูแห่งประเทศไทยมข้ีอตกลงกบัธนาคารให้โอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์

ไปเข้าบัญชีกระแสรายวันให้เพียงพอแก่การจ่ายเงิน	 โดยให้มียอดเงินฝากบัญชีกระแส

รายวันคงเหลือในบัญชีธนาคารตามที่ได้ตกลงกันแต่ละธนาคาร
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 4.2 ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

	 	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 ลูกหนี้การค้า	 	

	 	 	 ลูกหนี้การค้า	-	ในประเทศ	 461.92	 505.06

	 	 	 ลูกหนี้การค้า	-	ต่างประเทศ	 	0.59		 	0.59

	 	 	 รวม	 	 	462.51	 	505.65

	 	 (หัก)	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 -

    สุทธิ  462.51  505.65

 4.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	จ�านวน	0.43	ล้านบาท	

เป็นเงินที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดสรรเงินให้บัญชีเงินทุนฉุกเฉินพนักงานยาสูบ	

เพื่อด�าเนินการให้พนักงานกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบ้ีย	 แต่พนักงานจะต้องช�าระเงินบ�ารุง

การกุศลให้กองทุนฉุกเฉินในอัตราร้อยละ	1	ทันทีที่เบิกจ่ายเงินกู้	รายได้ที่เกิดจากบัญชี

เงนิทนุฉกุเฉนิพนกังานยาสบูสทุธจิะน�าส่งเข้าบญัชรีายได้ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ทุกสิ้นปี	(30	กันยายน	2564	:	0.37	ล้านบาท)

 4.4 สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 เงินฝากธนาคาร	 	

	 	 	 เงินฝากประจ�าประเภทเกิน	3	เดือน	 58.70	 	85.16

    รวม 58.70  85.16
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	 	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2565	 และ	 2564	 เงินฝากธนาคารประเภท	

ฝากประจ�ามีดอกเบี้ยร้อยละ	0.375	-	0.55	และ	0.25	-	0.525	ตามล�าดับ

 4.5 สินค้ำคงเหลือ

	 	 สินค้าคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 สินค้าคงเหลือ

	 	 	 สินค้าส�าเร็จรูป	-	บุหรี่	 1,481.29	 206.37	

	 	 	 สินค้าส�าเร็จรูป	-	ยาเส้นไม่ปรุง	 4.71	 1.29	

	 	 	 สินค้าอื่น	 0.86	 0.25	

	 	 	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	 3,235.81	 3,600.57	

	 	 	 งานระหว่างผลิต	 	5.36	 6.26	

	 	 		 	 รวมสินค้ำคงเหลือ 4,728.03 3,814.74	

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 วัตถุดิบ	 	 	

	 	 	 ใบยา	 	 450.95	 634.00	

	 	 	 วัตถุห่อมวน	 255.89	 275.05	

	 	 	 เครื่องปรุงบุหรี่	 57.16	 64.43	

	 	 	 พัสดุในการพิมพ์	 47.48	 42.34	

	 	 	 วัตถุดิบรอตัดบัญชี	 	0.18	 0.08	

	 	 	 	 รวมวัตถุดิบ	 811.66	 1,015.90	

	 	 รวม	 	 5,539.69	 4,830.64

	 	 (หัก)	ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	 (38.64)	 (38.64)

  สุทธิ  5,501.05 4,792.00
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	 	 สินค้าคงเหลือตัดเป็นค่าใช้จ่าย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	

และ	2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

สินค้าคงเหลือ	 	

	 สินค้าส�าเร็จรูป	-	บุหรี่	ตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 78.19	 106.73

	 สินค้าส�าเร็จรูป	-	ยาเส้นไม่ปรุง	ตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 2.20	 10.36

	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	ตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 1.72	 1.20

	 วัตถุดิบ	ตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 1.15	 0.82	

	 	  รวม  83.26 119.11	

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป	 -	 บุหรี่	 จ�านวน	 1,481.29	 ล้านบาท	 เป็นปริมาณบุหรี	่	

จ�านวน	555.90	ล้านมวน

	 	 สินค้าส�าเร็จรูป	 -	 ยาเส้นไม่ปรุง	 จ�านวน	 4.71	 ล้านบาท	 เป็นปริมาณ	

ยาเส้นไม่ปรุง	จ�านวน	6,162	หีบ	

	 	 สินค้าอื่น	 -	 รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์	 จ�านวน	 0.60	 ล้านบาท	 เป็นปริมาณ	

สิ่งพิมพ์	 จ�านวน	766,700	 เมตร	และรับจ้างผลิตยาเส้นพอง	จ�านวน	0.26	ล้านบาท		

เป็นปริมาณยาเส้นพอง	40,970	กิโลกรัม

	 	 สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	จ�านวน	3,235.81	ล้านบาท	ประกอบด้วยใบยาอบแล้ว	

จ�านวน	 3,154.26	 ล้านบาท	 (ในจ�านวนนี้ได้ตั้งส�ารองค่าเส่ือมคุณภาพใบยา	 จ�านวน	

38.64	ล้านบาท)	สิ่งพิมพ์ส�าเร็จรูป	จ�านวน	16.34	ล้านบาท	ยาเส้นปรุง	จ�านวน	22.41	

ล้านบาท	ยาเส้นพอง	จ�านวน	2.34	ล้านบาท	ก้นกรอง	จ�านวน	37.80	ล้านบาท	และ

ยาเส้นไม่ปรุง	จ�านวน	2.66	ล้านบาท

	 	 งานระหว่างผลิต	 จ�านวน	 5.36	 ล้านบาท	 เป็นงานระหว่างผลิตส่ิงพิมพ์

ส�าเร็จรูป	
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	 	 วัตถุดิบใบยา	จ�านวน	450.95	ล้านบาท	ประกอบด้วย	 ใบยาในประเทศ

ก่อนอบ/ก่อนท�าความสะอาด	จ�านวน	28.04	ล้านบาท	ใบยาต่างประเทศ	จ�านวน	336.68	

ล้านบาท	และภาษีใบยา	จ�านวน	86.23	ล้านบาท

	 	 ใบยาคงเหลือพร้อมใช้ในการผลิตบุหรี่ตามประมาณการผลิตในปี	 2565	

ประกอบด้วย	ใบยาในประเทศอบแล้ว	จ�านวน	20.95	ล้านกโิลกรมั	และใบยาต่างประเทศ	

จ�านวน	 1.82	 ล้านกิโลกรัม	 รวม	 22.77	 ล้านกิโลกรัม	 เพียงพอส�าหรับใช้ได้ประมาณ		

2	ปี	คิดเป็นมูลค่าดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 ใบยาต่างประเทศ	รวมภาษีใบยา	 422.91	 615.13

	 ใบยาในประเทศอบแล้ว	 3,154.26	 	3,545.93

		 	 รวม	 	 3,577.17	 4,161.06

	 (หัก)	ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	 (38.64)	 (38.64)

	 	 รวม  3,538.53  4,122.42

 4.6 แสตมป์ยำสูบ

	 	 แสตมป์ยาสูบ	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 แสตมป์ที่ซื้อมาเพื่อใช้ติดสินค้าส�าเร็จรูป	 572.43	 	374.16

  รวม  572.43  374.16
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 4.7 พัสดุคงเหลือ 

	 	 พัสดุคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 	 เครื่องอะไหล่	 291.84	 305.13

	 	 	 พัสดุสิ้นเปลือง	 	25.41	 	34.61

	    รวม 317.25 339.74

 4.8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	 0.20		 0.19

	 ค่าใช้จ่ายประกันภัยยานพาหนะจ่ายล่วงหน้า	 0.96		 1.19

	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	 -		 0.73

	 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด	 5.39	 4.08

	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 8.43	 11.71

	 รายได้ค้างรับ	 	 2.87	 4.75

	 เงินชดใช้ค่าเสียหาย	 0.07	 	0.14

	 ลูกหนี้อื่น	 	 	 5.93	 4.00

	 ลูกหนี้กรมสรรพากร	 	1.83	 	1.70

  รวม  25.68 28.49
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 4.9 เงินให้กู้ยืมระยะยำว

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	ณ	วันที่	30	กันยายน	 228.94	 204.77

(หัก)	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี	 	(28.89)	 (24.43)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 เกินกว่าหนึ่งปี	 	 200.05	 180.34

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นเงินให้พนักงานกู้ยืม	-	ทุนสงเคราะห์ฯ	จ�านวน	228.94	

ล้านบาท	การยาสบูแห่งประเทศไทยจดัตัง้ทนุสงเคราะห์พนกังานยาสบู	เพือ่ซือ้บ้านหรอื

ที่ดินหรือห้องชุด	ปลูกบ้านและอื่น	ๆ 	การคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน	ยึดถือตามประกาศ

ของธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ในอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประเภทประจ�า	12	เดอืน	

บวก	 1	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 4	 ต่อปี	 ยกเว้นการกู้ซ้ือบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด	 หรือ	

ปลูกบ้านครั้งแรก	 คิดดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	

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

กระทรวงการคลัง	ที่	 534/2556	ลงวันที่	 16	ธันวาคม	2556	 (30	กันยายน	2564	 :	

204.77	ล้านบาท)
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 4.10 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

	 	 รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปีส้ินสุด	

วันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

 รำคำทุน  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด		 	

ที่ดิน	 1.01	 	-	 (0.01)	 1.00	 	-	 	-	 	-	 	-	 1.00

 รวม 1.01 - (0.01) 1.00  -  -  -  - 1.00

หน่วย : ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564

 รำคำทุน  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด		 	

ที่ดิน	 0.91	 0.10	 	-	 1.01	 	-	 	-	 	-	 	-	 1.01

 รวม 0.91  0.10   - 1.01  -  -  -  - 1.01

	 	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	

2565	จ�านวน	2,584.52	ล้านบาท	

	 	 (2564	 :	 2,648.28	 ล้านบาท)	 ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	

โดยวิธีมูลค่าตลาดส�าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนถูกจัดล�าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่	3

	 	 กิจการมีรายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าท่ีดิน	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	 30		

กันยายน	2565	และ	2564	ดังนี้	

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 รายได้จากการให้เช่า	 1.12	 0.90

อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน-

สุทธิ

อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน-

สุทธิ
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 4.11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

	 	 รายการเปลีย่นแปลงของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที	่30	

กันยายน	2565	และ	2564	สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

	 รำคำทุน  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด		 	

ที่ดิน	 554.10	 				-	 					0.03	 554.07	 				-	 				-	 							-	 			-	 554.07

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 1,152.80	 1.70	 			2.71	 1,151.79	 433.67	 53.05	 1.58	 485.14	 666.65

อาคาร	 4,051.60	 	4.69	 	0.78	 4,055.51	 1,738.94	 173.54	 			0.52	 1,911.96	 2,143.55

โรงงาน	 277.08	 						-	 									-	 277.08	 167.84	 12.66	 								-	 180.50	 96.58

คลังสินค้า	 739.65										-	 0.40	 739.25	 580.06	 14.91	 0.41	 594.56	 144.69

สิ่งปลูกสร้างอื่น	 1,958.55	 1.03	 						0.12	 1,959.46	 591.06	 98.36	 0.10	 689.32	 1,270.14

ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 242.46	 1.46	 2.14	 241.78	 160.49	 16.43	 2.06	 174.86	 66.92

ครุภัณฑ	์
	 ยานพาหนะทั่วไป	 118.62	 							0.44	 						8.86	 110.20	 112.36	 0.70	 						7.98	 105.08	 5.12

ครุภัณฑ	์
	 ยานพาหนะขนส่ง	 44.10	 						-	 -	 44.10	 41.64	 						-	 -	 41.64	 2.46

เครื่องจักร	 11,948.33	 8.80	 4.63	 11,952.50	 7,046.11	 414.69	 4.28	 7,456.52	 4,495.98

รถยก	 97.63	 							0.61	 					1.72	 96.52	 80.50	 4.44	 		1.72	 83.22	 13.30

ครุภัณฑ์โรงงานอื่น	 128.33	 18.97	 3.17	 144.13	 95.19	 7.31	 2.97	 99.53	 44.60

คอมพิวเตอร์	 217.21	 				13.84	 6.65	 224.40	 155.99	 40.10	 6.65	 189.44	 34.96

ครุเวชภัณฑ์	 220.44	 3.46	 0.92	 222.98	 190.05	 13.86	 0.92	 202.99	 19.99

ครุภัณฑ์อื่น	 						449.75	 4.82	 					1.00	 453.57	 					262.99	 				28.70	 				1.01	 				290.68	 162.89

	 รวม 22,200.65 59.82 33.13 22,227.34 11,656.89 878.75 30.20 12,505.44 9,721.90

ที่ดิน อำคำร
และ

อุปกรณ์-สุทธิ
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หน่วย : ล้ำนบำท

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564

	 รำคำทุน  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด		 	

ที่ดิน	 598.14	 	-	 	44.04	 554.10	 	-	 	-	 	-	 	-	 554.10

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 1,157.93	 4.50	 	9.63	 1,152.80	 389.65	 53.01	 8.99	 433.67	 719.13

อาคาร	 4,054.26	 	4.67	 	7.33	 4,051.60	 1,572.18	 173.66	 	6.90	 1,738.94	 2,312.66

โรงงาน	 277.08	 	-	 	-	 277.08	 155.13	 12.71	 	-	 167.84	 109.24

คลังสินค้า	 745.40	 	-	 5.75	 739.65	 570.33	 15.41	 5.68	 580.06	 159.59

สิ่งปลูกสร้างอื่น	 1,956.27	 3.28	 	1.00	 1,958.55	 493.24	 98.30	 0.48	 591.06	 1,367.49

ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 245.79	 3.46	 6.79	 242.46	 150.48	 16.73	 6.72	 160.49	 81.97

ครุภัณฑ	์
	 ยานพาหนะทั่วไป	 118.70	 	-	 	0.08	 118.62	 111.24	 1.20	 	0.08	 112.36	 6.26

ครุภัณฑ	์
	 ยานพาหนะขนส่ง	 44.45	 	-	 0.35	 44.10	 41.99	 	-	 0.35	 41.64	 2.46

เครื่องจักร	 11,941.21	 8.34	 1.22	 11,948.33	 6,596.09	 451.24	 1.22	 7,046.11	 4,902.22

รถยก	 97.63	 	-	 	-	 97.63	 75.73	 4.77	 	-	 80.50	 17.13

ครุภัณฑ์โรงงานอื่น	 118.58	 9.81	 0.06	 128.33	 87.08	 8.13	 0.02	 95.19	 33.14

คอมพิวเตอร์	 218.58	 	0.45	 1.82	 217.21	 115.74	 42.07	 1.82	 155.99	 61.22

ครุเวชภัณฑ์	 212.28	 10.25	 2.09	 220.44	 177.61	 14.52	 2.08	 190.05	 30.39

ครุภัณฑ์อื่น	 	477.53	 	4.49	 	32.27	 	449.75	 	266.80	 	28.46	 	32.27	 	262.99	 	186.76

	 รวม 22,263.83  49.25 112.43 22,200.65 10,803.29 920.21 66.61 11,656.89 10,543.76

	 	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	-	สทุธ	ิจ�านวน	9,721.90	ล้านบาท	เป็นทรพัย์สิน

ของส่วนกลาง	 จ�านวน	 8,958.54	 ล้านบาท	 และทรัพย์สินของส่วนภูมิภาค	 จ�านวน		

763.36	ล้านบาท

	 	 ที่ดินในที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 จ�านวน	 554.07	 ล้านบาทและที่ดิน	

ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	จ�านวน	1.00	ล้านบาท	(หมายเหตุ	4.10)

	 	 ในปี	 2524	 กรุงเทพมหานคร	 ได้เวนคืนที่ดิน	 27	 ไร ่	 เพื่อสร ้าง	

ถนนรัชดาภิเษกเชื่อมถนนสุขุมวิท	 (แยกอโศก)	 กับถนนพระราม	 4	 (แยกคลองเตย)		

โดยได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจากกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	10.92	ล้านบาท	การยาสูบ

แห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		

แต่ให้น�าไปบูรณะสินทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือจัดให้ได้สินทรัพย์คืนมา	

ที่ดิน อำคำร
และ

อุปกรณ์-สุทธิ
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	 	 เมื่อวันที่	 23	มีนาคม	2532	กรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินทดแทนที่ดินให้	

การยาสูบแห่งประเทศไทย	จ�านวน	8.19	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือ	จ�านวน	2.73	ล้านบาท	

จะได้รับเมื่อการรังวัดเนื้อที่และโอนกรรมสิทธิ์ให้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

 4.12 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ

	 	 รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	

กันยายน	2565	และ	2564	สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

 รำคำทุน  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด		 	

ยานพาหนะ	 13.07	 6.77	 -	 19.84	 3.80	 5.84	 -	 	9.64		 10.20

	 รวม 13.07 6.77 - 19.84 3.80 5.84 -  9.64 10.20

หน่วย : ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564

 รำคำทุน  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด		 	

ยานพาหนะ	 -	 13.07	 -	 13.07	 -	 3.80	 -	 3.80	 9.27

	 รวม - 13.07 - 13.07 - 3.80 - 3.80 9.27

 4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	 	 รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	

กันยายน	2565	และ	2564	สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

 รำคำทุน ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม สินทรัพย์

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ไม่มตีวัตน-สทุธิ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 225.34	 	7.22	 	0.64	 231.92	 186.58	 18.32	 0.64	 204.26	 27.66

ลิขสิทธิ์	 	69.54	 88.51	 	-	 	158.05	 	65.16	 	1.46	 	-	 	66.62	 	91.43

 รวม 294.88 95.73  0.64 389.97 251.74 19.78 0.64 270.88 119.09

สินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้-
สุทธิ

สินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้-
สุทธิ
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หน่วย : ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564

 รำคำทุน ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม สินทรัพย์

 ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลำยงวด ไม่มตีวัตน-สทุธิ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 223.40	 	2.20	 	0.26	 225.34	 167.56	 19.28	 	0.26	 186.58	 38.76

ลิขสิทธิ์	 	67.85	 1.69	 	-	 	69.54	 	63.63	 	1.53	 	-	 	65.16	 	4.38

 รวม 291.25 3.89  0.26 294.88 231.19 20.81  0.26 251.74 43.14

 4.14 สินทรัพย์ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

	 	 สินทรัพย์ระหว่างการด�าเนินการ	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 เครื่องจักรและเครื่องประกอบ	 14.25	 0.98

	 โครงการโรงงานยาสูบโรจนะ	 7.32	 	69.92

	  รวม  21.57 70.90

	 	 เครือ่งจกัรและเครื่องประกอบ	จ�านวน	14.25	ลา้นบาท	เป็นงานจ้างเหมา

ปรบัปรุงระบบดบัเพลงิพร้อมอปุกรณ์	ทีอ่าคารโรงพยาบาลสวนเบญจกติเิฉลิมพระเกยีรต	ิ

๘๔	พรรษา

	 	 โครงการโรงงานยาสบูโรจนะ	จ�านวน	7.32	ล้านบาท	เป็นงานจ้างทีป่รกึษา

ศึกษาและพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์เพื่อรองรับโรงงานผลิตยาสูบ	6
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 4.15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 เงินประกันและเงินมัดจ�า	 0.97	 1.58

	 	 ลูกหนี้คดีละเมิด	 70.00	 	70.00

	 	 ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน	 16.25	 16.25

	 	  รวม  87.22  87.83

	 	 เงินประกันและเงินมัดจ�า	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2565	 จ�านวน	 0.97		

ล้านบาท	(30	กันยายน	2564	:	1.58	ล้านบาท)	ประกอบด้วย	ค่าฤชาธรรมเนียมศาล

ในคดีการยาสูบแห่งประเทศไทยฟ้องลูกหนี้ค้างช�าระค่าบุหรี่	 จ�านวน	 0.40	 ล้านบาท		

เงินประกันการเปิดเครดิตที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 0.40	 ล้านบาท		

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	 น�้าประปา	 และเงินมัดจ�าอื่น	 ๆ	 จ�านวน	 0.17	 ล้านบาท	 (30	

กันยายน	2564	:	0.40	ล้านบาท	0.40	ล้านบาท	และ	0.78	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

	 	 ลูกหนี้คดีละเมิด	(เดิมชื่อลูกหนี้รอการสอบสวน)	จ�านวน	70.00	ล้านบาท	

ซึ่งในไตรมาสที่	 1	 งวดปี	 2549	 อดีตพนักงานท�าให้เกิดความเสียหายกับการยาสูบ	

แห่งประเทศไทย	 กรณีใช้ซองบุหรี่ตราสายฝน	 90	 ที่หน้าซองระบุวันท่ีผลิต	 เดือน

พฤษภาคม	มิถุนายน	และกรกฎาคม	2548	มาใช้ผลิตเดือนกันยายน	2548	การผลิต	

ดังกล่าวมีผลให้วันที่ผลิตบนซองบุหรี่ย้อนหลังวันที่ผลิตจริง	 และเป็นผลให้อายุบุหรี	่

ต้องสั้นกว่าความเป็นจริงประมาณ	4	เดือน	เกิดความเสียหายสรุปได้	ดังนี้

	 	 1.	 บุหรี่ที่จ�าหน่ายแล้วและร้านค้าขอคืน	 จ�านวน	 3,542	 หีบ	 โดยม	ี

เงินค่าใช้จ่ายประเภทค่าแสตมป์ยาสูบ	 และเงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม	

สุขภาพซึ่งไม่สามารถขอคืนได้	 จ�านวน	33.27	ล้านบาท	 ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอการ

สอบสวนทั้งจ�านวน	 และได้ด�าเนินการจ�าหน่ายบุหรี่เป็นสูญ	 ตามมติที่ประชุม	
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คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	ครั้งที่	9	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	วันที่	20	

มิถุนายน	 2556	 และได้รับอนุมัติท�าลายตามหนังสือท่ี	 ฝตล.100006/339	 ลงวันที่	 1	

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

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

ซองใหม่และผ่าเพื่อน�ายาเส้นมาใช้แล้วจ�านวน	 9,829	 หีบ	 ในส่วนนี้ผลต่างของต้นทุน

สนิค้าทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุใหม่กบัต้นทนุเดมิและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการด�าเนนิการ	

จ�านวน	12.27	ล้านบาท	ได้บันทึกไว้เป็นลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งจ�านวน

	 	 3.	 บุหรี่จากข้อ	 1	 และข้อ	 2	 ที่ท�าความเสียหายให้กับการยาสูบ	

แห่งประเทศไทยรวมเป็นจ�านวน	 20,273	หีบ	 ได้ด�าเนินการบรรจุซองใหม่และผ่าเพื่อ

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

ซึง่แก้ไขไม่ทนัวนัหมดอาย	ุค�านวณเป็นต้นทนุบหุรี	่จ�านวน	24.46	ล้านบาท	จงึได้ปรบัปรงุ

บัญชีเป็นบุหรี่ส�าเร็จรูปรอตัดบัญชีทั้งจ�านวน	และในไตรมาสที่	2	งวดปี	2549	ได้โอน

เข้าบัญชีลูกหนี้รอการสอบสวนทั้งหมด	

	 	 	 คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิฯ	ตามค�าสัง่โรงงานยาสบู	กระทรวง

การคลังที่	 302/2548	 ลงวันที่	 25	 ตุลาคม	 2548	 ได้ด�าเนินการสอบสวนเสร็จ	 และ	

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสูบ	ครั้งที่	11	ประจ�าปี	2549	วันที่	31	

สิงหาคม	 2549	 มีมติให้ชดใช้ค่าเสียหายฯ	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการบังคับคดี	 และ	

การยื่นขอรับช�าระหนี้ในคดีล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	 ส่วนแสตมป์ยาสูบ

ได้รับอนุมัติให้รับแสตมป์ยาสูบทดแทนเป็นกรณีพิเศษ	 ตามหนังสือกรมสรรพสามิต		

ที่	กค.0620/18207	ลงวันที่	4	กรกฎาคม	2550	เรียบร้อยแล้ว

	 	 	 ลูกหนี้คดีผิดสัญญารับขน	(ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	กมลฉัตรขนส่ง	(1999)	

และหุน้ส่วนผูจ้ดัการ)	จ�านวน	16.25	ล้านบาท	เกิดจากการผดิสญัญารบัขน	ตามสญัญา

ล�าดับที่	260/2553	ลงวันที่	28	กันยายน	2553	โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ว่า

จ้างให้ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 กมลฉัตรขนส่ง	 (1999)	 ท�าการขนส่งบุหรี่	 ซึ่งรถขนส่งบุหรี	่

ได้เกิดอุบัติเหตุท�าให้บุหรี่ได้รับความเสียหาย	 ได้ค�านวณมูลค่าความเสียหายทั้งหมด	
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จากกรณีดังกล่าว	 รวมมูลค่าความเสียหาย	 29.76	 ล้านบาท	 โดยหักกลบกับ	

หลักประกันสัญญาและเงินจากค่าขนส่งบุหรี่และพัสดุส่งเสริมตลาด	 จ�านวน	 13.49		

ล้านบาท	และในวันที่	11	มิถุนายน	2564	ได้รับเงินอายัดจากส�านักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร	2	ศาลแพ่งกรุงเทพใต้	ตามคดีหมายเลขแดงที่	1965/2555	ลงวันที่	

11	 มิถุนายน	 2564	 จ�านวน	 0.02	 ล้านบาท	 คงเหลือมูลค่าความเสียหายค้างช�าระ	

ตามสัญญาฯ	จ�านวน	16.25	ล้านบาท	ขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดีขายทอดตลาด

ที่ดินจ�านวน	9	แปลง

 4.16 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 

	 	 เจ้าหนี้การค้า	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 เจ้าหนี้การค้า	 74.09	 101.06

	 	 	 รวม  74.09 101.06

 4.17 ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยรอกำรน�ำส่ง 

	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอการน�าส่ง	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	พนักงานและบุคคลภายนอก	 7.09	 8.68

ภาษี	อบจ.	-	รอน�าส่งและอื่น	ๆ	 	72.90	 	166.36

  รวม  79.99  175.04
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	 	 ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	เป็นภาษีที่รัฐบาลส่วนกลาง

กระจายอ�านาจไปยังเขตท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด		

พ.ศ.	 2540	 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัดตาม	 มาตรา	 64	 (2)	 โดยให้	

จดัเกบ็ยาสบูไม่เกนิมวนละห้าสตางค์	ต่อมาได้มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัอิงค์การบริหาร

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

มวนละสิบสตางค์

	 	 ดังนั้น	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 เริ่มด�าเนินการเป็นผู้จัดเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เม่ือวันท่ี	 20	 มิถุนายน	 2542	 แทนกรมสรรพสามิต		

ณ	 ต้นทาง	 ตามหนังสือกรมสรรพามิตด่วนมากที่	 กค.0710/02022-30	 ลงวันที่	 18	

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

หักเป็นค่าใช้จ่ายให้กรมสรรพสามิตตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ	์	

วธิกีาร	และเงือ่นไขในการจดัเกบ็ภาษบี�ารงุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจากสถานค้าปลกี

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

	 	 อนึ่ง	 ในปีงบประมาณ	 2555	 กรมสรรพสามิตได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์	

การพัฒนาหน่วยงานของกรมสรรพสามิตโดยก�าหนดให้ส่งคืนงานจัดเก็บภาษีบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน�้ามันและยาสูบ	 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	

ไปด�าเนินการจัดเก็บเอง	ภายในปีงบประมาณ	2555

	 	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	การยาสูบแห่งประเทศไทย	มีภาษี	อบจ.	 -	

รอน�าส่งและอื่น	 ๆ	 จ�านวน	 72.90	 ล้านบาท	 เป็นภาษี	 อบจ.	 รอน�าส่งทั้งจ�านวน		

(30	กันยายน	2564	:	166.36	ล้านบาท)
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 4.18 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

โบนัสกรรมการ	 	 	 0.64	 0.56

โบนัสพนักงาน	 	 	 8.70	 108.78

ค่ารักษาพยาบาล	 	 1.74	 2.89

เงินรางวัลประจ�าปี	 	 0.86	 1.35

ค่าไฟฟ้า	ค่าน�้าประปา	และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร	 11.80	 12.41

ค่าเบี้ยประกันภัย	 	 4.51	 3.91

ค่าสอบบัญชี		 	 	 1.44	 2.61

อื่น	ๆ	 		 	 	 	 6.42	 	2.42

 รวม    36.11 134.93

 4.19 เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร

	 	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 262.43	 468.97

	 	  รวม  262.43 468.97

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	เจ้าหนี้กรมสรรพากรเป็นยอดสุทธิของภาษีขายและ

ภาษีซื้อประจ�าเดือนกันยายน	2565	ซึ่งได้น�าส่งให้กรมสรรพากรเดือนตุลาคม	2565
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 4.20 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

		 	 หนี้สินตามสัญญาเช่า	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	 -	 -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

	 ฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติ	 -	 8.83

หนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2564	

	 และ	2563	 	 	 9.30	 8.83

เพิ่มขึ้น	 	 	 	 6.77	 4.25

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น	 	 0.15	 0.09

เงินจ่ายช�าระ			 	 	 (5.94)	 (3.87)

หนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่	30	กันยายน	 10.28	 9.30

(หัก)	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี	 	(4.13)	 (4.47)

หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 เกินกว่าหนึ่งปี	 	 6.15	 4.83

	 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นรายการต่อไปนีใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ	

แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	 5.83		 4.43

	 ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	 0.15	 0.09

  รวม  5.98 4.52
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 4.21 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 รายได้รับล่วงหน้า	 	11.58		 8.98

	 	 เจ้าหนี้ค่าบุหรี่	 	4.13		 	1.87

	 	 เจ้าหนี้รอไว้	 	5.02		 3.67

	 	 เงินประกันของบุคคลภายนอก	 	26.08		 27.95

	 	 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด	 	0.33		 0.19

	 	 เงินกองทุนรอส่งคืน	 	6.61		 	6.86

	 	 เงินรอส่งคืน	 	8.47		 	8.47

	 	 เจ้าหนี้อื่น	ๆ	 122.56	 	146.84

	 	 เจ้าหนี้ส่วนบุคคล	 	0.63	 	0.48

   รวม  185.41  205.31 
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 4.22 กองทุนบ�ำเหน็จพนักงำนยำสูบ

	 	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	 เป็นรายเดือน	

ในอัตราร้อยละ	 10	ของเงินเดือนพนักงาน	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	2565	และ	 2564	

กองทุนบ�าเหน็จพนักงานยาสูบ	มีฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 สินทรัพย์	 	

	 	 เงินฝากธนาคาร	 11.83	 13.66

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	เงินค้างรับ	 0.44	 	0.22

	 	 	 รวม  12.27 13.88

	 หนี้สินและเงินกองทุน	 	

	 	 เงินกองทุนบ�าเหน็จ	 12.27	 13.88

	 	 	 รวม  12.27 13.88

ผลสะสมภาระผูกพันที่ต้องจ่าย

	 กรณีพนักงานพ้นสภาพพนักงาน	 12.27	 13.88

 4.23 ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรถูกฟ้องคดี

	 	 ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องคดี	 จ�านวน	 4.79	 ล้านบาท	 เป็น

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	 กรณีบริษัท	 สหการวิศวกร	 จ�ากัด	 ฟ้องการยาสูบ	

แห่งประเทศไทยต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายคดีหมายเลขด�าที่	 พ.4156/2562		

ลงวันที่	 1	 สิงหาคม	 2562	 คดีหมายเลขแดงที่	 พ.4693/2563	 ลงวันที่	 25	 กันยายน		

2563	 โดยศาลพิพากษาให้การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ผู้ถูกฟ้องคดี)	ช�าระค่าเสียหาย	

จ�านวน	4.40	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	 ของเงินต้นดังกล่าว	

นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่ผู ้ฟ้องคดี	 ขณะนี้อยู ่ระหว่าง	

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์	(30	กันยายน	2564	:	4.79	ล้านบาท)
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	 	 ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	และ	

2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 ค่าเสียหาย	 4.40	 4.40

	 	 ดอกเบี้ย	 	 0.39	 0.39

	   รวม  4.79 4.79

 4.24 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน

	 	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน	

	 ผลประโยชน์สิทธิการลาพักผ่อนประจ�าปีสะสม	 32.37	 39.86	

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน	

	 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	

	 	 (หมายเหตุ	4.24.1)	 1,197.19	 1,202.77

	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงาน

	 	 และครอบครัว	(หมายเหตุ	4.24.2)	 6,281.44	 7,029.20

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น	

	 ผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	

	 	 (หมายเหตุ	4.24.3)	 	4.98	 	4.53

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 7,515.98 8,276.36
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  4.24.1 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงำนเกษียณอำยุ

	 	 	 ผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุเป็นภาระผูกพัน	

ที่เกิดขึ้นตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 (ฉบับที่	 7)	 พ.ศ.	 2562		

และประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 เรื่อง	 มาตรฐานขั้นต�่าของ

สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับที่	 4)	 จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานเกษียณอายุ

โดยหักออกจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 การเปลีย่นแปลงของผลประโยชน์เงนิชดเชยพนักงานเกษยีณอาย	ุ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	

	 ณ	วันต้นปี	 	 	 1,202.77	 1,264.06

บวก	 ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	 76.90	 80.94

		 ผล	(ก�าไร)	ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่

	 	 ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้	 (3.14)	 (65.90)

	 	 	 	 	 1,276.53	 1,279.10

(หัก)	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย	 (79.34)	 (76.33)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	

	 ณ	วันสิ้นปี	 	 	 1,197.19	 1,202.77
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	 	 	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่

30	กันยายน	2565	และ	2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ผลประโยชน์พนักงาน	-	ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 57.21	 62.91

รวม	 	 	 	 	 57.21	 62.91

ดอกเบี้ยจ่าย		 	 	 19.69	 18.03

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	 76.90	 80.94

	 	 	 ข้อสมมติทีน่�ามาใช้ในการค�านวณประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์

พนักงานตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

 2565 2564

อัตราร้อยละ	(ร้อยละ)	 3.34	 0.51	ถึง	3.38

อัตราการขึ้นเงินเดือน	(ร้อยละ)	 	

	 อายุน้อยกว่า	55	ปี	 7.0	 7.0

	 อายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 4.2	 4.0

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	 	

	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 3.0	 3.0

	 อายุตั้งแต่	30	ปี	ถึงน้อยกว่า	40	ปี	 1.5	 1.0

	 อายุตั้งแต่	40	ปี	ถึงน้อยกว่า	55	ปี	 0.5	 0.5

	 อายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 0.0	 0.0

อัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 100.0	 100.0

อัตราการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละต่อปี)	 -	 3.0
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	 	 	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

	 	 	 การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมตทิีเ่กีย่วข้องในการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล	 ณ	 วันที่รายงาน		

โดยถือว่าข้อสมมติอื่น	ๆ	คงที่

หน่วย : ล้ำนบำท

	 ข้อสมมติเพิ่มขึ้น	 ข้อสมมติลดลง

 2565 2564 2565 2564

อัตราคิดลด	ร้อยละ	1	 (77.32)	 (86.65)	 89.28	 99.81

อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ	1	 92.28	 121.57	 (81.68)	 (106.80)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	

	 ร้อยละ	10	และ	20	 (1.97)	 (7.17)	 1.99	 7.29

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต	

	 ร้อยละ	1	 -	 3.37	 -	 (3.76)

อัตราการเสียชีวิต	ร้อยละ	1	 (3.87)	 -	 3.47	 -

	 	 4.24.2 ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลอดีตพนักงำนและครอบครัว

	 	 	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอดีตพนักงานและครอบครัว	

เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสวัสดิการที่การยาสูบแห่งประเทศไทยก�าหนดให้มีขึ้น		

จะจ่ายผลประโยชน์เมือ่พนกังานทีเ่กษยีณอายใุช้สทิธเิบิกค่ารกัษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล

สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๔	พรรษา	 หรือโรงพยาบาลของรัฐ	 โดยหักออกจาก

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 	 การเปลีย่นแปลงของผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลอดตีพนกังาน

และครอบครัว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	

	 ณ	วันต้นปี	 	 	 7,029.20	 7,866.11

บวก	 ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	 212.58	 208.47

	 ผล	(ก�าไร)	ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่

	 	 ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้	 (734.67)	 (813.28)

	 	 	 	 	 6,507.11	 7,261.30

(หัก)	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย	 (225.67)	 (232.10)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	

	 ณ	วันสิ้นปี	 	 	 6,281.44	 7,029.20

	 	 	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่

30	กันยายน	2565	และ	2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ผลประโยชน์พนักงาน	-	ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 67.12	 84.73

รวม	 	 	 	 	 67.12	 84.73

ดอกเบี้ยจ่าย		 	 	 145.46	 123.74

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	 212.58	 208.47
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	 	 	 ข้อสมมติทีน่�ามาใช้ในการค�านวณประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์

พนักงานตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 2565 2564

อัตราร้อยละ	(ร้อยละ)	 4.11	 0.51	ถึง	3.48

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	(บาทต่อครั้ง)	 7,060	 6,836

อัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล	(ร้อยละ)	 7.0	 5.0

อัตราการเจ็บป่วยเข้ารับรักษา	(ครั้งต่อคนต่อปี)	 7.49	 8.4

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(ร้อยละ	 	

		 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 3.0	 3.0

		 อายุตั้งแต่	30	ปี	ถึงน้อยกว่า	40	ปี	 1.5	 1.0

		 อายุตั้งแต่	40	ปี	ถึงน้อยกว่า	55	ปี	 0.5	 0.5

		 อายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 0.0	 0.0

อัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 	

		 ส�าหรับก่อนเกษียณอายุ	

	 	 (ตารางมรณะไทย	พ.ศ.	2560)	 100.0	 100.0

		 ส�าหรับหลังเกษียณอายุ	

	 	 (ตารางบ�านาญไทย	พ.ศ.	2552)	 100.0	 100.0

อัตราการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละต่อปี)	 -	 3.0
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	 	 	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

	 	 	 การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมตทิีเ่กีย่วข้องในการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล	 ณ	 วันที่รายงาน		

โดยถือว่าข้อสมมติอื่น	ๆ	คงที่

หน่วย : ล้ำนบำท

	 ข้อสมมติเพิ่มขึ้น	 ข้อสมมติลดลง

 2565 2564 2565 2564

อัตราคิดลด	ร้อยละ	1	 (14.78)	 (798.92)	 35.54	 979.33

อัตราการขึ้นค่ารักษาพยาบาล	

	 ร้อยละ	10	และ	1	 628.10	 1,110.26	 (628.18)	 (908.06)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	

	 ร้อยละ	20	 -	 1.22	 -	 (1.29)

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต	

	 ร้อยละ	1	 -	 3.78	 -	 (4.05)

อัตราการเสียชีวิต	ร้อยละ	1	 (402.22)	 -	 419.96	 -

  4.24.3 ผลประโยชน์ของรำงวัลที่ระลึก

	 	 	 การยาสบูแห่งประเทศไทยก�าหนดให้มกีารมอบของรางวัลทีร่ะลึก

ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	 จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อ

พนกังานมอีายงุานครบตามทีก่�าหนด	โดยหกัออกจากประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์

พนักงาน	มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 	 การเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์ของรางวัลที่ระลึก	 ส�าหรับ	

ปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันต้นปี	 4.53	 5.52

บวก	 ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	 0.43	 0.50

	 ผล	(ก�าไร)	ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่

	 	 ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้	 0.72	 (0.83)

	 	 	 	 	 5.68	 5.19

(หัก)	 ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย	 (0.70)	 (0.66)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันสิ้นปี	 4.98	 4.53

	 	 	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ส�าหรับปีส้ินสุด	

วันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ผลประโยชน์พนักงาน	-	ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 0.35	 0.43

รวม	 	 	 	 	 0.35	 0.43

ดอกเบี้ยจ่าย		 	 	 0.08	 0.07

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	 0.43	 0.50
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	 	 	 ข้อสมมติทีน่�ามาใช้ในการค�านวณประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์

พนักงานตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 2565 2564

อัตราคิดลดร้อยละ	(ร้อยละ)	 2.68,	3.34	 0.51	ถึง	3.38

อัตราเงินเฟ้อ	(ร้อยละ)	 2.5	 2.0

มูลค่าของที่ระลึก	

	 กะไหล่ทอง	 561	 660

	 ทองค�าลงยา	 7,495	 5,800

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(ร้อยละ)	

	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 3.0	 3.0

	 อายุตั้งแต่	30	ปี	ถึงน้อยกว่า	40	ปี	 1.5	 1.0

	 อายุตั้งแต่	40	ปี	ถึงน้อยกว่า	55	ปี	 0.5	 0.5

	 อายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป	 0.0	 0.0

อัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)	 100.0	 100.0

อัตราการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละต่อปี)	 -	 3.0
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	 	 	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

	 	 	 การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมตทิีเ่กีย่วข้องในการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล	 ณ	 วันที่รายงาน		

โดยถือว่าข้อสมมติอื่น	ๆ	คงที่

หน่วย : ล้ำนบำท

	 ข้อสมมติเพิ่มขึ้น	 ข้อสมมติลดลง

 2565 2564 2565 2564

อัตราคิดลด	ร้อยละ	1	 (0.35)	 (0.33)	 0.40	 0.37

มูลค่าของรางวัลที่ระลึก	

	 ร้อยละ	1	และ	10	 0.42	 0.62	 (0.37)	 (0.63)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	

	 ร้อยละ	10	และ	20	 (0.03)	 (0.05)	 0.03	 0.05

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต	

	 ร้อยละ	1	 -	 0.01	 -	 (0.01)

อัตราการเสียชีวิต	ร้อยละ	1	 (0.01)	 -	 0.01	 -

 4.25 ทุน

	 	 ทุน	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 	 ทุน		 	 0.19	 0.19

	 	 โรงงานซิการ์ไทย	 0.30	 0.30

	   รวม  0.49 0.49
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 4.26 ก�ำไรสะสม

  4.26.1 ก�ำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว		

	 ส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่	 7,850.02	 7,850.02

	 เงินรายได้รอน�าส่งคลัง	 4,476.01	 6,977.39

	 ทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	

	 	 (หมายเหตุ	4.35)	 	167.74	 	167.74

	 	 รวม  12,493.77 14,995.15

	 	 	 ส�ารองเพื่อการสร้างโรงงานแห่งใหม่	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	

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

จ�านวน	 1,150.00	 ล้านบาท	 และจ�านวน	 5,747.00	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ส่วนผล	

การด�าเนินงานปี	2547	–	2550	โรงงานยาสูบน�าเงินส่งรายได้แผ่นดินทั้งหมด	จึงไม่มี

การจัดสรรเพิ่มเติมเข้าบัญชีส�ารองเพ่ือการสร้างโรงงานแห่งใหม่รวมตั้งส�ารองฯ	 ไว้

จ�านวน	6,897	ล้านบาท	ในปี	2550	ได้มีการอนุมัติให้โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	

ยกเลิกด�าเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่	 และ

อนมุตัหิลกัการให้โรงงานยาสบูปรบัแผนโครงการฯ	ให้เหมาะสมกบัสภาพธรุกจิปัจจุบนั

ตามมติคณะรัฐมนตรี	ลงวันที่	 4	กันยายน	2550	ซึ่งโรงงานยาสูบได้เบิกจ่าย	 เงินจ่าย

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

ล้านบาท	และตามบนัทกึส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ	ที	่กค.	0803/120	

ลงวันที่	 21	 มกราคม	 2551	 เรื่อง	 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ของ

โรงงานยาสูบ	แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2550	อนุมัติให้โรงงานยาสูบ	

ด�าเนินโครงการฯ	 ในพ้ืนท่ีนิคม	 หรือเขตอุตสาหกรรมห่างจากกรุงเทพมหานคร	
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รัศมีไม่เกิน	200	กิโลเมตร	วงเงินลงทุน	จ�านวน	16,200	ล้านบาท	ระยะเวลาด�าเนินการ	

5	 ปี	 (พ.ศ.	 2551	 –	 2555)	 โดยให้พิจารณาความเหมาะสมการใช้แหล่งเงินลงทุนอื่น		

แทนเงินน�าส่งรัฐที่จะขอกันเพ่ิมเติม	 จ�านวน	 9,350	 ล้านบาท	 เน่ืองจากเป็นโครงการ	

ที่มีความคุ ้มค่าในเชิงพาณิชย์	 และกระทรวงการคลังได้ชะลอเงินน�าส่งรัฐจาก	

ผลก�าไรสุทธิปี	 2552	 จ�านวน	 1,000	 ล้านบาท	 รวมเป็นเงินที่ส�ารองเพื่อสร้างโรงงาน	

แห่งใหม่	 จ�านวน	 7,850.02	 ล้านบาท	 การปรับแผนการด�าเนินงานและแผนการเงิน

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ในครั้งน้ี	 เป็นการพิจารณาเฉพาะการ	

ก่อสร้างตามแผนงานเดิม	 คือ	 โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงโรงงานเดียว	 หากผลการศึกษาของที่ปรึกษาพบว่า	

มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่แยกเป็น	 2	 ฐานการผลิต	

โดยอยู่คนละแห่ง	ก็จะมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานและแผนการเงินใหม่

อีกครั้ง

	 	 	 เงินรายได้รอน�าส่งคลัง	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2565	 จ�านวน	

4,476.01	ล้านบาท	เป็นเงนิรายได้แผ่นดนิทีต้่องน�าส่งคลงัทีเ่หลอืจากผลการด�าเนนิงาน

ของปีงบประมาณ	2560	จ�านวน	6,362.00	ล้านบาท	ซ่ึงส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจชะลอการน�าส่งรายได้แผ่นดินไปก่อนและจะพิจารณาแนวทางและ	

ก�าหนดเวลาการน�าส่งที่เหมาะสมต่อไป	 ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจที่	กค.0817.2/1501	ลงวันที่	27	มีนาคม	2562	เรื่องการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีงบประมาณ	 2561	 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	 และการยาสูบฯ	 น�าเงิน	

รายได้แผ่นดินส่งคลังแล้วจ�านวน	 2,000	 ล้านบาท	 ตามหนังสือของส�านักงาน	

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 ที่	 กค.0817.2/1382	 ลงวันที่	 22	 มีนาคม	 2565		

เรื่องการน�าส่งรายได้แผ่นดินส่วนท่ีค้างจากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีงบประมาณ	

2560	และจากผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ	2565	จ�านวน	114.01	ล้านบาท
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  4.26.2 ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

	 	 	 ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	จ�านวน	2,404.61	ล้านบาท	ได้รวม

รายการปรับปรุงที่เกิดจากการที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอนุมัติ

ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2564	 ตามหนังสือส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจท่ี	 กค.0817.2/1382	 ลงวันที่	 22	 มีนาคม	 2565		

การอนุมัติดังกล่าวมีผลท�าให้โบนัสพนักงานและกรรมการค้างจ่ายที่บันทึกไว้ใน

ปีงบประมาณ	 2564	 ต�่าไป	 จ�านวน	 25	 ล้านบาท	 และเงินรอน�าส่งคลังที่บันทึกไว	้

ในปีงบประมาณ	2564	ต�่าไป	3.68	ล้านบาท	จึงปรับกับก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

 4.27 รำยได้จำกธุรกิจหลัก

	 	 รายได้จากธุรกิจหลัก	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 การจ�าหน่ายบุหรี่ในประเทศ	-	สุทธิ	 38,057.57	 47,907.25

	 การจ�าหน่ายบุหรี่ไปต่างประเทศ	 	57.80	 	7.99

  รวมรำยได้จำกธุรกิจหลัก 38,115.37 47,915.24

	 	 จังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้จากธุรกิจหลักเป็นการรับรู ้รายได	้	

ณ	เวลาใดเวลาหนึ่งทั้งหมด
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 4.28 รำยได้จำกธุรกิจอื่น 

	 	 รายได้จากธุรกิจอื่น	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 การจ�าหน่าย	-	ยาเส้นไม่ปรุง	-	สุทธิ	 39.81	 	25.64

	 การจ�าหน่าย	-	สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	-	สุทธิ	 472.72	 	78.00

	 การจ�าหน่าย	-	วัตถุดิบ-ใบยา-	สุทธิ	 48.44	 -

	 รายได้จากการรับจ้างผลิต	 	19.12	 	6.77

	 	 รวมรำยได้จำกธุรกิจหลัก 580.09  110.41

	 	 จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได้จากธรุกจิอืน่เป็นการรบัรู้รายได้	ณ	เวลาใด

เวลาหนึ่งทั้งหมด
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	 4.29	 ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก

	 	 ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	และ	

2564	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2565 2564

ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	-	ค่าผลิตภัณฑ์	 3,402.41	 4,015.31

ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	-	ค่าแสตมป์และกองทุน  

	 ค่าแสตมป์ยาสูบ		 27,802.22	 34,231.60

	 เงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ	

		 	 สาธารณะแห่งประเทศไทย	 	417.03		 513.48	

	 เงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 556.05		 684.63	

	 เงินบ�ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	 556.05	 684.63	

	 เงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทย	 2,780.22		 	3,423.16	

	 เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ	 556.05	 684.63 

	 	 	 รวมต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	-	

	 	 	 	 ค่าแสตมป์และกองทุน	 32,667.62	 40,222.13

	 	 รวมต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	 36,070.03	 44,237.44
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 4.30 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น 

	 	 ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2565	 และ	

2564	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น - ค่ำผลิตภัณฑ์ 505.32 84.21

ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น - ค่ำแสตมป์และกองทุน	 	

	 ค่าแสตมป์ยาสูบ		 7.74	 4.80

	 เงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

		 	 สาธารณะแห่งประเทศไทย	 	0.12		 0.07	

	 เงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 0.15		 0.09

	 เงินบ�ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	 0.15		 0.09

	 เงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทย	 0.78		 0.49	

	 เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ	 0.15		 0.09

    รวมต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น - 

   ค่ำแสตมป์และกองทุน 9.09  5.63 

  รวมต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น 514.41 89.84

	 	 เงินบ�ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 ตามมาตรา	 11	 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม	

สุขภาพ	พ.ศ.	2544	ก�าหนดให้กองทุน	มีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่

เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสรุาและกฎหมายว่าด้วยยาสบู	ในอตัราร้อยละสองของภาษี

ที่เก็บจากสุราและยาสูบ	 ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	 และ	

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	 8	 พฤศจิกายน	 2544	 เป็นต้นมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	

ได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	และ

ช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้ในปี	2565	จ�านวน	556.20	ล้านบาท
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	 	 เงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

	 	 ตามมาตรา	 13	 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2551	 ก�าหนดให้กรมสรรพสามิตและ	

กรมศุลกากรมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ	

แห่งประเทศไทยจากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายว่าด้วยสรุาและกฎหมายว่าด้วยยาสบู		

ในอตัราร้อยละหนึง่จดุห้าของภาษทีีเ่กบ็จากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสรุาและ

กฎหมายว่าด้วยยาสูบ	 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 15	 มกราคม	 2551	 เป็นต้นมา		

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัก�าหนด	และช�าระเงนิบ�ารงุองค์การนีใ้นปี	2565	จ�านวน	417.15	ล้านบาท

	 	 เงินบ�ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

	 	 ตามมาตรา	37	แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2558	

ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย

ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	 ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและ

ยาสูบ	ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	

27	 มีนาคม	 2558	 เป็นต้นมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบ	

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	 และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้		

ในปี	2565	จ�านวน	556.20	ล้านบาท

	 	 เงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทย

	 	 ตามมาตรา	150	แห่งพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ	พ.ศ.	2560	ก�าหนด

ให้ผู ้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการ	

ส่วนท้องถิน่ส�าหรบัสนิค้าหรอืบรกิาร	ตามอตัราทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	แต่ไม่เกนิ

ร้อยละสิบของภาษียาสูบ	เพื่อให้กรมสรรพสามิตน�าส่งกระทรวงมหาดไทย	ตามมาตรา	

151	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2560	เป็นต้นมา	การยาสูบแห่งประเทศไทย

ได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนดและ

ช�าระเงินบ�ารุงภาษีเพื่อมหาดไทย	ในปี	2565	จ�านวน	2,781.00	ล้านบาท
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	 	 เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ

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

ก�าหนดให้กองทุนมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต	

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและ

ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต	 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	 26	 มกราคม	

2561	 เป็นต้นมา	 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ช�าระค่าแสตมป์ยาสูบตามระเบียบ	

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�าหนด	 และช�าระเงินบ�ารุงกองทุนนี้	 ในปี	 2565	

จ�านวน	556.20	ล้านบาท

 4.31  รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำยของ 

โรงพยำบำลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ

	 	 รายได้	-	ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสวนเบญจกิตเิฉลิมพระเกยีรต	ิ๘๔	พรรษา	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	และ	2564	ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

รายได้		

	 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	 365.56	 338.73

	 รายได้อื่น	ๆ	 	 0.61	 0.90

	 	 รวมรำยได้ 366.17 339.63	

ค่าใช้จ่าย	 	

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 	129.08		 	112.32	

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	 	46.30		 	45.32	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 	 	179.47		 	172.89	

  รวมค่ำใช้จ่ำย 354.85  330.53	
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 4.32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

	 	 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ	ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที	่30	กนัยายน	2565	และ	2564	

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป

	 และงานระหว่างผลิต	 (1,278.05)	 24.65

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 3,426.23	 2,287.67

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	 2,096.32	 2,247.56

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 903.78	 944.77

ค่าแสตมป์และภาษีต่าง	ๆ		 32,676.72	 40,227.76

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด		 86.43	 116.19

ค่าสาธารณูปโภค		 	 165.44	 174.99

ค่าซ่อมแซม	และบ�ารุงรักษา	 299.23	 297.56

ค่าเบี้ยประกันภัย	 	 28.53	 25.17

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่น	 	 18.15	 299.28

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 1.56	 44.32

ค่าใช้จ่ายอื่น			 	 	 574.93	 	708.25

 รวม    38,999.27 47,398.17
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 4.33 ผลกำรด�ำเนินงำน

	 	 ผลการด�าเนินงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	กันยายน	2565	และ	2564	

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้ำนบำท

   2565 2564 เพิ่ม (ลด) %

รายได้จากธุรกิจหลัก	 38,115.37	 47,915.24	 (9,799.87)	 (20.45)

รายได้จากธุรกิจอื่น	 	580.09	 	110.41	 469.68	 425.40

รายได้อื่น	 	424.02	 	413.60	 	10.42	 	2.52

	 รวมรำยได้ 39,119.48 48,439.25  (9,319.77)  (19.24)

ต้นทุนขายจากธุรกิจหลัก	 	36,070.03	 	44,237.44	 	(8,167.41)		 (18.46)

ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น	 514.41	 	89.84	 424.57	 472.58

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 2,040.11	 	2,396.66	 (356.55)	 (14.88)

	 รวม		 38,624.55	 46,723.94	 (8,099.39)	 (17.33)

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	374.71	 	674.23	 	(299.52)		 	(44.42)

 รวมค่ำใช้จ่ำย 38,999.26 47,398.17  (8,398.91)   (17.72)

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  120.22  1,041.08  (920.86)   (88.45)

 4.34 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 	 การยาสบูแห่งประเทศไทยได้จดัตัง้	“กองทนุส�ารองเล้ียงชพีพนกังานยาสูบ	

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 เม่ือ	

วันที่	 29	 กันยายน	 2538	 มีพนักงานสมัครเป็นสมาชิก	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2565		

รวม	2,365	ราย	โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินประเดิมเข้ากองทุน	1,686.99	

ล้านบาท	ตามหนงัสอืส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิที	่กค.0808.2/2593	

ลงวนัที	่15	สงิหาคม	2551	การยาสบูแห่งประเทศไทยได้ปรบัเพิม่อตัราเงินสมทบส�าหรบั

สมาชิกที่มีอายุการท�างานไม่เกิน	10	ปี	ในอัตราร้อยละ	9	ของเงินเดือน	สมาชิกที่มีอายุ

การท�างานเกิน	10	ปี	แต่ไม่เกิน	20	ปีในอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือน	ส่วนสมาชิก	
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ทีม่อีายกุารท�างานเกนิ	20	ปี	จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	11	ของเงนิเดือน	ในงวดปี	2565	

การยาสูบแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสมทบส�าหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน	

เป็นเงิน	127.91	ล้านบาท

 4.35 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของทุนสงเครำะห์พนักงำนยำสูบ

	 	 ทุนสงเคราะห์พนักงานยาสูบ	 จัดตั้งข้ึนเพ่ือให้พนักงานยาสูบกู้เงินไปใช้	

เพื่อการอันจ�าเป็นและเป็นประโยชน์แก่พนักงานตามที่คณะกรรมการทุนสงเคราะห์

พนักงานยาสูบเห็นสมควร	ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2565	 และ	 2564	 มีฐานะการเงิน	

และผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

สินทรัพย์	

	 เงินฝากธนาคาร	 	 73.84	 95.59

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	เงินค้างรับ	 0.11	 0.10

	 เงินให้กู้ยืม	 	 228.94	 204.77

  รวม  302.89 300.46

หนี้สินและเงินกองทุน	

	 เงินค้างจ่าย	 	 0.01	 0.01

	 ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	(หมายเหตุ	4.26)	 167.74	 167.74

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นปี	 132.72	 129.95

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ�างวด	 2.42	 	2.76

  รวม  302.89 300.46
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 4.36 เครื่องมือทำงกำรเงิน

	 	 กิจการใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยตุธิรรม	ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง	หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขาย

ในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้	กจิการจะใช้วธิรีาคาทนุหรอืวธิรีายได้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

	 	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 	 ในการน�าเทคนคิการวดัมลูค่ายตุธิรรมข้างต้นมาใช้	กจิการจะต้องพยายาม

ใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ทีเ่ก่ียวข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีสิ้นทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้

ให้มากที่สุด	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	มูลค่ายุติธรรม	ก�าหนด

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ใน	

การวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 	 ระดับ	1	 	ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง

เดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 	 ระดับ	2	 	ใช้ข้อมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน		

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 	 ระดับ	3	 	ใช้ข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้	เช่น	ข้อมลูเกีย่วกบักระแสเงนิสด

ในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	
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	 	 ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินรวมถึงล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม	 ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 หาก	

มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล	ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

     มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรมระดับ 2

     (รำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย)	

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม	

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565		

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 228.94	 184.96

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564	

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 204.77	 166.08

	 	 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�าหรับการวัดมูลค่า

ยุติธรรมระดับ	2

	 	 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู ้ยืมระยะยาว	 ประเมินมูลค่าโดยใช้เทคนิค	

รายได้	โดยการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดการณ์ไว้ด้วยอตัราดอกเบีย้ในตลาด

	 	 ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 	 ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

	 	 การด้อยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 และสินทรัพย์ทาง	

การเงินอื่นประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน	 12	

เดือนข้างหนัา	 ทั้งนี้	 กิจการพิจารณาว่า	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 และ	

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่า	 โดยอ้างอิงจากการจัดอันดับ	

ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก
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	 	 ค ่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าประมาณการ	

โดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ	ผลขาดทุนด้านเครดิต

ของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอ้างอิงข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต	

จากประสบการณ์ในอดีต	 ปรับปรุงด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกหน้ีและ	

ประเมินสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

หน่วย : ล้ำนบำท

 2565 2564

	 ลูกหนี้การค้า	 	

	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 462.51	 505.65

	 เกินก�าหนดช�าระ		 -	 -

 รวม    462.51 505.65

	 (หัก)	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 -

 สุทธิ    462.51 505.65

	 	 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าของกิจการมีระยะเวลาตั้งแต่		

7	วันและ	28	วัน

	 	 4.36.2 นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน

	 	 	 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบโดยรวม	

ในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ	 คณะกรรมการ

การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบ	

ในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจการ	 คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจะรายงานการด�าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการของกิจการ	

อย่างสม�่าเสมอ
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	 	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจการจัดท�าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่กิจการเผชิญเพ่ือก�าหนดระดับความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	 รวมถึงควบคุมและ

ติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 นโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง

ได้รบัการทบทวนอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้สะท้อนการเปลีย่นแปลงของสภาวการณ์ในตลาด

และการด�าเนนิงานของกจิการ	กจิการมเีป้าหมายในการรกัษาสภาพแวดล้อมการควบคุม

ให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและก�าหนดมาตรฐานและ	

ขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบของกิจการก�ากับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตาม

การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอ

ของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่ กิจการเผชิญอยู	่	

คณะกรรมการตรวจสอบของกิจการก�ากับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน		

ผู้ตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหาร

ความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

	 	 	 4.36.2.1	 ความเสี่ยงด้านเครดิต

	 	 	 ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงิน

ของกิจการ	 หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตาม	

ภาระผูกพันตามสัญญา	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกิจการ

	 	 	 4.36.2.1.1	 ลูกหนี้การค้า

	 	 	 ความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการได้รับอิทธิพลมา	

จากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริหารต้องพิจารณาถึง	

ปัจจัยอื่น	 ๆ	ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า	 ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของ

การผิดนัดช�าระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าด�าเนินธุรกิจอยู่
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	 	 	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก�าหนดนโยบาย	

ด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กิจการ	

จะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า

	 	 	 4.36.2.1.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 	 ความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการที่เกิดจากเงินสด	

และรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�ากัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน	

ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่า

	 	 	 4.36.2.2	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 	 	 กิจการก�ากบัดแูลความเสีย่งด้านสภาพคล่องและรกัษาระดบัของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพ่ือ

ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ	และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

	 	 	 ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบก�าหนดคงเหลือตาม	

สัญญาของหนี้สินทางการเงิน	 ณ	 วันท่ีรายงาน	 โดยจ�านวนเงินเป็นจ�านวนขั้นต้น		

ซึ่งไม่ได้คิดลด	รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

หน่วย : ล้ำนบำท
กระแสเงินสดตามสัญญา

มูลค่าตาม

บัญชี

ภายใน	1	ปี

หรือ

น้อยกว่า

มากกว่า	

1	ปี	แต่

ไม่เกิน	5	ปี

มากกว่า	

5	ปี

รวม

หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ 

เจ้าหนี้การค้า 74.09 74.09 - - 74.09

หนี้สินตามสัญญาเช่า 	10.46 	4.22 6.24 	- 	10.46

รวม 84.55 78.31 6.24  - 84.55
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 4.37 คดีควำม

	 	 คดีความที่การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 เป็นจ�าเลยถูกฟ้องเรียก	

ค่าเสียหายและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือมีความคืบหน้าจากงบการเงิน	

ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	มีจ�านวน	1	คดี

ชื่อ – สกุล ทุนทรัพย์ (บำท) ค�ำอธิบำย เลขคดี รำยละเอียด

บริษัท	สหการ

วิศวกร	จ�ากัด

28,611,071.51 ผิดสัญญา	

จ้างท�าของ		

เรียกให้	

ช�าระเงิน

คดีด�าที่		

พ.4156/2562		

(1	สิงหาคม	

2562)	ศาลชั้นต้น	

คดีแดงที่		

พ.4693/2563	

(วันที่อ่าน	

ค�าพิพากษา		

ศาลชั้นต้น		

25	กันยายน	

2563)	

-	 	ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ช�าระ

ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ย	

แก่โจทก์เป็นจ�านวน		

4.79	ล้านบาท	

-	 	ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยกฟ้องจ�าเลยที่	2	(ยสท.)	

ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสอง

ศาล	ระหว่างโจทก์กับ

จ�าเลยที่	2	ให้เป็นพับ	

นอกจากนี้ก็ให้เป็นไปตาม

ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น	

-	 	โจทก์ยื่นฎีกา	อยู่ระหว่าง

การยื่นคัดค้านค�าขอ

อนุญาตฎีกาของโจทก์

หมายเหตุ	:	กิจการได้

ประมาณการหนี้สินจาก	

การถูกฟ้องคดีนี้ทั้งจ�านวน		

เป็นเงิน	4.79	ล้านบาท
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 4.38 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่

	 	 กจิการได้จดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงนิ	ส�าหรับปี	2564	

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงนิงวดปัจจบุนั	ซึง่ไม่มผีลกระทบต่องบ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีหรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนตามที่ได้

รายงานไว้เดิม	ดังนี้

หน่วย : บำท
	 	 ตำมที่รำยงำนไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ตำมที่รำยงำนใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564	

สินค้าคงเหลือ	 4,605,935,310.18	 186,061,551.12	 4,791,996,861.30

แสตมป์ยาสูบ	 560,225,015.27	 (186,061,551.12)	 374,163,464.15

เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 ภายในหนึ่งปี	 -	 24,426,240.00	 24,426,240.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 	204,770,365.00	 (24,426,240.00)	 180,344,125.00

งบกระแสเงินสด	

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	

สินค้าคงเหลือตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 18,375,995.78	 100,732,119.32	 119,108,115.10

แสตมป์คงเหลือตัดเป็นค่าใช้จ่าย	 100,732,119.32	 (100,732,119.32)	 -

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 -	 294,420,271.43	 294,420,271.43

สินค้าคงเหลือ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 400,759,789.55	 190,997,478.78	 591,757,268.33

แสตมป์ยาสูบ	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 307,058,245.94	 (190,997,478.78)	 116,060,767.16

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	

	 (ลดลง)	เพิ่มขึ้น	 (14,678,144.51)	 14,678,144.51	 -

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 -	 (309,098,415.94)	 (309,098,415.94)
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 4.39 กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

	 	 งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัใิห้ออกโดยผูว่้าการการยาสูบแห่งประเทศไทยแล้ว

เมื่อวันที่	10	มกราคม	2566
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ชื่อรัฐวิสำหกิจ กำรยำสูบแห่งประเทศไทย

Name Tobacco Authority of Thailand

ชื่อย่อ ยสท.

Initial TOAT

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	
	 การยาสูบแห่งประเทศไทย	 (ยสท.)	 เป็นรัฐวิสาหกิจ	 มีสถานะเป็น
นิติบุคคลในสังกัดกระทรวงการคลัง	ประเภทหารายได้	จัดอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมและ
พาณชิยกรรม	ประกอบธรุกจิการผลติและจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์บุหรีส่�าเรจ็รปู	 โดยได้รบั
สิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต	 โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือ	 การตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคยาสูบรูปแบบต่าง	 ๆ	 ของผู้บริโภคในประเทศ	 และมุ่งขยาย
สู่ธุรกิจอื่น	 เช่น	 การส่งออกและการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้
ให้องค์กร

Nature of Business 
	 Tobacco	Authority	of	Thailand	(TOAT)	is	a	state	enterprise	
with	 a	 juristic	 person	 status	 under	 Ministry	 of	 Finance,	 contributing	
revenue	 to	 the	 government	 and	 being	 classified	 in	 the	 industrial	 and	
commercial	 sector.	 TOAT	 is	 the	 sole	 tobacco	monopoly	 of	 cigarette	
manufacture	 and	 distribution.	 The	 organization’s	 core	 business	 is	 to	
satisfy	the	needs	of	domestic	tobacco	consumers	in	different	forms	and	
diversify	to	other	business	sectors	including	export	and	Original	Equipment	
Manufacturer	(OEM)		for	oversea	partners	to	gain	more	revenue.

ข้อมูล
การยาสูบแห่งประเทศไทย
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Head O�ce
Bangkok

Phra Nakhon Si AyutthayaPhra Nakhon Si AyutthayaPhra Nakhon Si AyutthayaPhra Nakhon Si AyutthayaPhra Nakhon Si Ayutthaya

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
Disclosure of Information

ที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่

Head Office

184	ถนนพระรามที่	4	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
184	Rama	IV	Road,	Khlong	Toei,	Bangkok	10110,	Thailand

โทรศัพท์/Tel.	:	0-2229-1000	โทรสาร/Fax	:	0-2252-2233
www.thaitobacco.or.th	CAll	CENTER	0-2229-1000

	 ข้อมูลติดต่อ ยสท. อยุธยา และส�านักงานส่วนภูมิภาค 
Contact Information of 

Tobacco Authority of Thailand Phra Nakhon Si Ayutthaya and Regional Offices
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นายเจียม		สาทสุทธิ นายสุคิด		สุดดี นางนุจรี		เกตุรักษา นางศิริมา		บุตรน้อย

นางสาววรารัตน์		ศิริไพรวันนางสาวปิยภรณ์		สร้อยสุดนางสาวปาริชาต		สินทับนางสาวภัคจิรา		เต็มดวงนายค�ารณ		อ�านาจ

นายกฤตพงศ์		สูงตรง นางชมภัสสร		จิรกาลโสภาสกุล นางสาวกรรณิกา		ธนูพราน นายจรัล		ปะกายะ

นางสาววรวิมนต์		โมรานนท์ นายประยุทธ์		ศิริยา นางสาวนุชเนตร		สวนอุทัย นางพิชญ์กานต์		ซาบุ

คณะท�างานจัดท�าหนังสือ
รายงานประจ�าปี 2565  Annual Report 2022
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