
วิสัยทัศน�
เป�นผู้นําธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น

พันธกิจ

รักษาส�วนแบ�งตลาดยาสูบไทย ขยายสู�ตลาดต�างประเทศ 
ด�วยผลิตภัณฑ�คุณภาพ พร�อมพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การยาสูบแห�งประเทศไทย (ยสท.)  เป�นรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงการคลัง ประเภทหารายได� จัดอยู�ในสาขาอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�

บุหรี่สําเร็จรูป ได�รับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต 

โดยองค�กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค

ยาสูบรูปแบบต�าง ๆ ของผู�บริโภคในประเทศ และมุ�งขยายสู��ธุรกิจอื่น 

เช�น การส�งออก และรับจ�างผลิตยาสูบเพื่อส�งออกไปจําหน�าย

นอกราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มรายได�ให�องค�กร

วิสัยทัศน�และพันธกิจ

32  การยาสูบแห่งประเทศไทย



เป�าประสงค�
มาตรา 7 แห�งพระราชบัญญัติการยาสูบแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2561 กําหนดให� ยสท. 
มีวัตถุประสงค�ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป�นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมาย
ว�าด�วยภาษีสรรพสามิต และการกระทํากิจการอื่น ดังต�อไปนี้
(1)  ประกอบอุตสาหกรรมและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ�จากพืชอื่น

ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(2) รับจ�างผลิตยาสูบเพื่อส�งออกไปจําหน�ายนอกราชอาณาจักร
(3)  ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ� เครื่องมือ หรือเครื่องใช�ที่เกี่ยวข�องกับอุตสาหกรรม

หรือธุรกิจตาม (1)
(4)  ส�งเสริมให�มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ 

ใบยา หรือผลิตภัณฑ�จากพืชอื่น
(5)  ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐในการป�องกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ�จากพืชอื่น
(6)  ดําเนินกิจการอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือการกระทํากิจการอื่น

ตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) หรือเพื่อประโยชน�แก� ยสท.

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ยสท. เป�นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งตามกรอบ (ร�าง) แผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 และแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขาอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กําหนดให�การดําเนินงาน
ของ ยสท. ต�องสนับสนุนหมุดหมายที่ 1 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2566-2570 นั่นก็คือ ไทยเป�นประเทศชั้นนําด�านสินค�าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค�าสูง 
โดยนโยบายหลักคือการช�วยเหลือและส�งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�

โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การยาสูบแห�งประเทศไทย มีกระทรวงการคลังเป�นผู�ถือหุ�น ร�อยละ 100 ดังนี้

หน�วย : ล�านบาท

รายการ ป� 2565 ป� 2564 ป� 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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