ผลการด� ำ เนิ น งาน

ประจ�ำปีง บประมาณ 2558
และบทวิ เคราะห์ ข องฝ่ า ยบริ ห าร

Operational Guidelines

for the Fiscal Year 2015
and Management Analysis
องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ ยึ ด มั่ น แนวนโยบายหลั ก ต่ า งๆ
ของชาติ แ ละพั น ธกิ จ ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น กรอบในการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่
1) นโยบายแห่งชาติดา้ นยา มุง่ เน้นการให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงยาอย่างทัว่ ถึง ทันการณ์ ในราคาทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมให้มกี าร
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
พั ฒ นาระบบการควบคุ ม ยาของประเทศ ตลอดจนการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุและสมุนไพรให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
2) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
บริการ โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการ และระบบยา
ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเขตบริการสุขภาพ และธรรมาภิบาล
ของระบบยาและเวชภัณฑ์
3) นโยบายกระทรวงการคลัง มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่ม
สาขาสังคมและเทคโนโลยี มีสว่ นในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ มีนโยบายให้องค์กรไปสูม่ าตรฐานสากล และ
รับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

GPO adheres to major national policies and concerns
itself with social missions; it has adopted these policies and
missions as a framework for the following operations:
1) The National Drug Policy focuses on providing public
access to medicines in a thorough and timely fashion and at
a reasonable price, as well as promoting the judicious use of
medicines to medical personnel and the public. Under this
policy the national drug control system and the pharmaceutical
industry, in terms of the production of medicines and biological
and herbal products, have been developed in order to enable
Thailand to attain self-sufficiency in regard to drugs.
2) The Ministry of Health’s policy focusing on the
development of service systems by improving the quality
of service facilities and medicine systems and implementing
these systems nationwide, as well as improving good
governance in the use of medicines and medical supplies.
3) The Ministry of Finance’s policy promoting state
enterprises, in the fields of technology and society, to
participate in enhancing the quality of life of the Thai people
and in developing innovations to support both public and
private sector operations, as well as to meet international
standards and to be responsible for the security of medicines
and medical supplies within the country.
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4) นโยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น การมุ่งเน้นให้มีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง ลดภาระการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ น� ำ แนวนโยบายข้ า งต้ น มาเป็ น
กรอบในการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ประจ�ำปี
2558 - 2560 โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ ในปีงบประมาณ 2558
“เป็นผู้น�ำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อ
สังคมไทยอย่างเป็นธรรม” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ 5 ด้าน
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การตอบสนองนโยบายภาครัฐ
และนโยบายแห่งชาติด้านยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการตลาด
การให้บริการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงงานผลิตและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
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ผลการดำ�เนิ น งานตามนโยบายที่ สำ�คั ญ และ
ตามพันธกิจสังคม
องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐและนโยบายแห่งชาติด้านยา มุ่งเน้นให้องค์กรมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา การวิจัยและพัฒนา ไปสู่มาตรฐาน
สากล ตลอดจนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมุง่ สูอ่ งค์กรทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงในการด�ำเนินตามพันธกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ส�ำหรับ
ความรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

4) The policy of the National Council for Peace and
Order (NCPO) emphasizing the creation of stability in terms
of politics, security, the economy, society and culture; for
example, focusing on research and development in order
to become self-reliant and reduce the need for imports.
GPO has adopted the above policies as a framework
for operations under its 3 year strategic plan for the years
2015 - 2017. The vision for fiscal year 2015 was “To be a
leader in pharmaceutical products and medical supplies
beneficial and essential to Thai society with fairness”.
The five key strategic plans are as follows:
Strategic plan no.1 Respond to government and
national policy on drugs.
Strategic plan no.2 Increase the competitive efficiency
and capability of the organization in accordance with good
governance and social responsibility.
Strategic plan no.3 Improve marketing systems via
the efficient provision of quality services to customers and
stakeholders.
Strategic plan no.4 Research and development.
Strategic plan no.5  Develop manufacturing plants and
product quality in order to achieve international standard
certification.
Operations in accordance with major
policies and social missions
GPO operates in response to government
policies and national drug policies which place emphasis
on the requirement for the organization to enhance the
pharmaceutical manufacturing industry and to undertake
research and development in order to meet international
standards, as well as to develop its organizational
management in order to be highly effective in carrying out
its assigned missions. This allows GPO to be responsible
for medicines and medical supplies throughout the country,
to enable people to have thorough and easy access to
medicines and to attain self-sufficiency.

1) การพัฒนา GMP โรงงาน Site พระราม 6
ให้ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน GMP-PIC/S
โรงงานผลิตยาที่พระราม 6 ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตยาทีด่ ตี ามมาตรฐาน GMP-PIC/S โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ครบทุกหมวดการผลิต จ�ำนวน 8 หมวด ดังนี้
(1) กลุม่ ยาเม็ด (2) กลุม่ ยาปราศจากเชือ้ (3) กลุม่ ชีววัตถุ (4) กลุม่ ยา
เพนิซลิ ลิน (5) กลุม่ ยาแคปซูล (6) กลุม่ ยาน�ำ้ ภายนอก (7) กลุม่ ยาน�ำ้
ภายใน (8) กลุ่มยาแข็งกึ่งเหลว
2) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยา ตามมาตรฐานระดับ
สากล เพือ่ ขยายฐานการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สามารถเปิด
สายการผลิตยาในรูปแบบ Solid Dosage Forms ได้ครบทัง้ 4 สาย
การผลิต ได้แก่ กลุม่ ยาแคปซูลชนิดแข็ง 2 สายการผลิต และกลุม่ ยาเม็ด
2 สายการผลิต และมีแผนขอการรับรองมาตรฐานการผลิตยา
ที่ดีตามมาตรฐาน GMP-PIC/S ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ในปี 2559 ซึ่งจะสามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตและส�ำรองยา
ได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,500 - 3,000 ล้านเม็ดต่อปี

1) Development of the manufacturing
plant at Rama VI in order to gain accreditation
with the GMP PIC/S standard.
The manufacturing plant at Rama VI received
accreditation with the GMP PIC/S standard from the Food
and Drug Administration in respect of all production categories:
(1) Tablets, (2) Sterile Products, (3) Biological Products,
(4) Penicillin, (5) Capsules, (6) External Liquid Dosage Form,
(7) Internal Liquid Dosage Form and (8) Semisolid Dosage Form.
2) Project for the construction of a
manufacturing plant in accordance with
international standards in order to expand the
production base.
The Rangsit 1 Manufacturing plant in Thanyaburi
District, Pathum Thani Province can now manufacture all 4
production lines of drugs in a solid dosage form, these being
2 lines of hard gelatin capsules and 2 lines of tablets. It is
planned that the certification standards of GMP-PIC/S from
the Food and Drug Administration will be attained in 2016
and that the production and storage capacity in the same
year will be increased by approximately 2,500 - 3,000 million
tablets per annum.
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3) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก (Flu Vaccine) ตามมาตรฐาน WHO-GMP
- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สามารถ
เริ่ ม ต้ น การก่ อ สร้ า งตามแผนการด� ำ เนิ น งานการก่ อ สร้ า งของ
ปีงบประมาณ 2558 ในส่วนทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หลังจากต้อง
หยุดการก่อสร้างเนื่องจากต้องมีการทบทวนแบบฐานรากเพื่อ
ความมัน่ คงของอาคาร และจากอุบตั กิ ารณ์นำ�้ ท่วมในปี 2554 รวมทัง้
การทบทวนแบบเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ านและชุมชน
ท�ำให้ตอ้ งมีการปรับแบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล WHO-GMP และ
ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อต้นปีงบประมาณอีก 59.3 ล้านบาท จากงบประมาณเดิมที่ได้
รับอนุมตั งิ บประมาณเป็นเงิน 1,411.70 ล้านบาท เมือ่ ปี 2550 โดย
ก�ำหนดให้การก่อสร้างตัวโรงงานแล้วเสร็จภายในปี 2559 และเมือ่
ด�ำเนินการตามแผนรายปี โรงงานจะได้รับรองมาตรฐานการผลิต
ตามมาตรฐาน WHO-GMP คาดว่าโรงงานจะสามารถผลิตวัคซีนได้
ในปี 2563 โดยผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้ปีละ
2 ล้านโด๊ส สูงสุด 10 ล้านโด๊ส และรองรับการผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ชนิดระบาด กรณีเกิดการระบาดใหญ่ได้สงู สุด 60 ล้านโด๊ส
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3) Project for the construction of a flu
vaccine manufacturing plant in accordance with
WHO-GMP.
- Progress on the construction of the influenza/
avian flu vaccine manufacturing plant. The construction
on the incomplete elements of the vaccine manufacturing
plant at Tub Kwang Sub-District, Kaeng Khoi District, Saraburi
Province was recommenced in accordance with the construction
operational plan for the fiscal year 2015. Construction had
previously been halted following a review of the foundation
and building plans, in order to ensure the safety of workers
and the community; this review resulted in the construction
plans being revised to meet the WHO-GMP international
standard. The construction site was also affected by the
serious floods of 2011. In the early part of the fiscal year 2015
an additional construction budget of 59.3 million baht was
approved by the Council of Ministers. The original budget,
totaling 1,411.70 million baht, was approved in 2007. The
construction of the manufacturing building is expected to be
completed within 2016. It is anticipated that, in accordance
with the annual operation plan, the manufacturing plant will
receive accreditation with the WHO-GMP standard and it is
expected that the plant will be able to commence vaccine
production in 2020. The plant will have the capacity to
produce 2 million doses of seasonal influenza vaccine; this
production will later be expanded to 10 million doses and
the plant will have the ability to expand still further, to not
less than 60 million doses, in the event of a pandemic.

- ความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ช นิ ด เชื้ อ เป็ น อ่ อ นฤทธิ์ องค์ ก าร
เภสัชกรรมได้รับการอนุมัติจากส�ำนักคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ให้สามารถด�ำเนินการผลิตยาแบบมี
เงื่อนไขกรณีที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ชองโรคไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ เป็นทีท่ ำ� ให้ออ่ นฤทธิ์ (Live Attenuated
Influenza Vaccine - LAIV) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ Fluvac 5
(สายพันธุ์ A/17/Turkey/Turkey/05/133 (H5N2)) ที่โรงงาน
ผลิตวัคซีนน�ำร่อง ม.ศิลปากร จ.นครปฐม ซึง่ ผลิตภัณฑ์ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ – National
Innovation Award จาก NIA (National Innovation Agency)
ในปี 2558 ด้วย
วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ช นิ ด เชื้ อ ตาย (Inactivated
Influenza Vaccine - IIV) การด�ำเนินงานในปี 2558 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาอนุมัติ Clinical Trial Protocol
ส�ำหรับการทดลองทางคลีนิกระยะที่ 1 ของวัคซีนชนิดเชื้อตาย
ที่องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ
TriFluvac ทีโ่ รงงานผลิตวัคซีนน�ำร่อง ม.ศิลปากร จ.นครปฐม และ
จะด�ำเนินการให้วัคซีนแก่อาสาสมัครตามแผนการด�ำเนินงาน
การทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ในปี 2559 ต่อไป โดยในปี
2560 - 2563 จะได้ดำ� เนินการผลิตวัคซีน Scale-up production
และด�ำเนินการทดลองทางคลีนิกระยะที่ 3 รวมทั้งด�ำเนินการ
ขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ค ซี น TriFluvac ตามมาตรฐานของ
WHO-GMP คู่ขนานกับการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งจะท�ำให้ภายในปี
2563 สามารถเริม่ ต้นผลิตวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย ทีเ่ ป็น Commercial
Production Batch ในรูปแบบ Multiple dose ได้ เพือ่ ใช้ใน
การป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

- Progress in influenza/ avian flu vaccine development
Live Attenuated Influenza Vaccine (LAIV) : GPO’s
Live Attenuated Influenza Vaccine under the brand name
Fluvac 5 (strain A/17/Turkey/Turkey/05/133 (H5N2))
received conditional approval from the Food and Drug
Administration on 11 June 2015 for the production of vaccines
in the event of a pandemic of influenza. This vaccine was
produced on a pilot scale at the Pharmacy Faculty of Silpakorn
University, Nakhon Pathom Province and achieved 2nd place
in the National Innovation Awards, endowed by the National
Innovation Agency (NIA), in 2015.
Inactivated Influenza Vaccine (IIV) : In 2015 the
FDA and the WHO ethics committee approved the clinical
trial protocol for phase 1 clinical trials of the inactivated
influenza vaccine which was developed and produced by
GPO under the brand name “TriFluvac”. This vaccine was
manufactured on a pilot scale at the Pharmacy Faculty
of Silpakorn University, Nakhon Pathom Province. Clinical
trial phases 1 and 2 will be conducted on volunteers in
accordance with plans for the year 2016. The operational
plans for the years 2017 - 2020 are as follows: execution
of production scale up, conduction of clinical phase 3 and
registration of TriFluvac in accordance with WHO-GMP standards.
These operations will be undertaken in parallel with the
construction of the plant. The commercial production of
inactivated influenza vaccines, in multiple dose form, for the
prevention of seasonal influenza, can be commenced in 2020.
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4) การผลิต จัดหา วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รองรับ
รายการยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์ที่เป็น
รายการตามประกาศในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ 223
รายการ จากจ�ำนวนทั้งหมด 832 รายการ ซึ่งเป็นยาที่องค์การ
เภสัชกรรมผลิตได้เอง 197 รายการ และเป็นยาผูผ้ ลิตอืน่ ทีอ่ งค์การ
เภสัชกรรมส�ำรองอีก 26 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา การผลิตยาชื่อสามัญ (Generic
Drugs)
ในปี 2558 องค์ ก ารเภสั ช กรรม สามารถด� ำ เนิ น การ
ยืน่ ขึน้ ทะเบียนต�ำรับยาสามัญ (Generic Drugs) ตามรายการผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในโครงการ Success Products ที่มีอยู่ทั้งหมด 26 รายการ
โดยเป็นยาสามัญใหม่ (First Generic Drugs) 8 รายการ ทีอ่ งค์การ
เภสัชกรรมยืน่ ขึน้ ทะเบียนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นล�ำดับแรกในประเทศไทย โดยโครงการ Success Products
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยา ครอบคลุมตาม
อุบตั กิ ารณ์ของโรคในภาวะปัจจุบนั และสอดคล้องกับบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ได้แก่ กลุ่ม Infections เช่น กลุ่มยาต้านไวรัส (Antiviral)
ทั้งที่เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ และยาต้านไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
ตลอดจนโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) ทีเ่ ริม่ เป็นปัญหาของสังคมไทย
เช่น กลุ่ม Gastro-Intestinal System, กลุ่ม Cardiovascular
System, กลุ่ม Respiratory System, กลุ่ม Central Nervous
System เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ยาได้มากยิง่ ขึ้น
ในราคาที่ ยุ ติ ธ รรม และได้ รั บ ยาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ

62

4) Manufacturing, supply and research &
product development to support medicines and
medical supplies in accordance with the National
Essential Drugs List.
GPO was able to manufacture and supply medicines
and medical supplies in line with the National Essential Drugs
List B.E. 2558 to an amount of 223 products out of a total of
832; these comprised 197 products manufactured directly by
GPO and 26 which were manufactured by other companies
and reserved by GPO.
- Research & development and manufacturing of
generic drugs
In 2015, GPO submitted documentation for the
registration of 26 generic drug products, under its Successful
Products project.   Among these generic drug products
there were eight which were classified as first generic drug
products, which denotes that the drugs have not previously
been approved as generic products and are new to the
market. The Successful Products project involves the research
and development of pharmaceutical products to cover the
existing situation in regard to incidence of disease, in line
with the National Essential Drug List, such as drug groups to
combat infectious disease including antiviral drugs for HIV and
hepatitis, etc. Non-communicable chronic diseases (NCDs) are
also a problem within Thai society; in response to this the
drug groups in this project also include those aimed at treating
the gastro-intestinal system, the cardiovascular system, the
respiratory system and the central nervous system, etc. As a
result of this project, people are able to gain easy access to
generic medicines at a fair price and which have a therapeutic
effectiveness equivalent to the original products.

- การผลิ ต ยารายการใหม่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จาก
สมุนไพร ออกสู่ตลาด
ในปี 2558 องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตยารายการใหม่
ออกสู่ตลาด
รายการที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยากลุ่ม ARV
Efavirenz 50 mg Tablets และ Efavirenz 200 mg Tablets,
ยารักษาโรคซึมเศร้า Foxetin Tablet (Fluoxetine 20 mg) และ
ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต GPO-Finax 5 Tablet (Finasteride
5 mg)
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ ได้แก่ ยารักษาภาวะ
ศีรษะล้านในเพศชาย GPO-Finax 1 Tablet (Finasteride 1 mg),
ยาครีมบรรเทาปวด Methylate-C 25 g  รวมทัง้ การออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน ได้แก่ Curmin extra whitening
toner/Curmin botanical THC cleansing cream/Curmin
whitening facial cleansing gel/Curmin Aromatic Eternity
body moisturizer และ Curmin Endless Sweety body
moisturizer เพื่อขยายตลาดในกลุ่มเครื่องส�ำอาง

- Manufacture and launch of new types of generic
drug products and herbal products
In 2015, GPO manufactured and launched the
following new products:
Products on the National Essential Drug List
comprising the antiretroviral drugs: Efavirenz 50 mg tablets and
Efavirenz 200 mg tablets, the antidepressant drug: Fluoxetine
20 mg tablets (Foxetin) and the benign prostatic hyperplasia
drug: Finasteride 5 mg tablets (GPO-Finax 5).
Other products include a drug for the treatment of
male pattern hair loss: Finasteride 1 mg Tablet (GPO-Finax 1),
the pain relief cream: Methylate-C 25 g and cosmetic products
composed of curcumin extract: Curmin extra whitening toner,
Curmin botanical THC cleansing cream, Curmin whitening
facial cleansing gel, Curmin Aromatic Eternity body moisturizer
and Curmin Endless Sweety body moisturizer; these new
types of cosmetic product are intended to expand GPO’s
cosmetic market.
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- การจัดหายาก�ำพร้า และยาที่มีความจ�ำเป็น หรือ
มีปัญหาขาดแคลน
เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐตามความต้องการ อาทิ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มียาใช้ส�ำหรับผู้ป่วย องค์การ
เภสัชกรรมสามารถจัดหายาตามความต้องการของหน่วยงาน ในปี
2558 เช่น
1. Diazoxide Capsule 25 mg
2. Labetalol Injection 25 mg/5 ml
3. Dantrolene Sodium for Injection 20 mg/Vial
4. Benztropine Mesylate Injection 2 mg/2 ml
5. Benzathine Penicillin G Injection 1.2 MU/Vial
6. Indomethacin Injection 1 mg/2 ml  
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- Supply of orphan drugs, essential medicines
and medicines which are subject to shortage
GPO provides a supply service in response to the
demands of government agencies such as the National
Health Security Office and hospitals both within and
outside the jurisdiction of the Ministry of Health, in
order that medicines can be made readily available for the
treatment of patients. In 2015, GPO supplied the following
6 types of medicines:
1. Diazoxide 25 mg capsule
2. Labetalol injection 25 mg/5 ml
3. Dantrolene sodium injection 20 mg/Vial
4. Benztropine mesylate injection 2 mg/2 ml
5. Benzathine penicillin G injection 1.2 MU/Vial
6. Indomethacin injection 1 mg/2 ml  

- การประหยัดงบประมาณด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ภาครัฐ
จากการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ในการผลิต
และจัดหายาและเวชภัณฑ์ โดยในปี 2558 องค์การเภสัชกรรม
สามารถประหยัดงบประมาณจากการจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้
กับภาครัฐ เป็นมูลค่ารวม 5,343.36 ล้านบาท จากงบประมาณทีภ่ าครัฐ
ที่จะต้องใช้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ในรายการเดียวกัน 8,319.52
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.23 ซึ่งแบ่งเป็นรายการยาที่องค์การ
เภสัชกรรมสามารถผลิตได้เอง คิดเป็นมูลค่าที่ภาครัฐประหยัดได้
เท่ากับ 3,692.03 ล้านบาท และรายการยาผู้ผลิตอื่นที่องค์การ
เภสัชกรรมจัดหามาจ�ำหน่าย คิดเป็นมูลค่าที่ภาครัฐประหยัดได้
เท่ากับ 1,651.33 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนนี้ เป็นยากลุม่ ยารักษาโรค
และวัคซีน สามารถประหยัดให้ภาครัฐได้เป็นมูลค่า 3,382.26
ล้านบาท และในกลุม่ ยาต้านไวรัสเอดส์ทอี่ งค์การเภสัชกรรมมีศกั ยภาพ
ในการผลิตเองสามารถประหยัดได้เป็นมูลค่า 1,961.10 ล้านบาท

- Budget savings on medicine and medical
supplies for the government sector
In 2015, GPO assisted the government in making savings
amounting to 5,343.36 million baht on its total budget for the
government sector’s procurement of medicines and medical
supplies of 8,319.52 million baht, equaling 64.23%. These
savings comprised medicines and vaccines which were produced
directly by GPO amounting to 3,692.03 million baht and products
produced by other manufacturers and supplied by GPO
amounting to 1,651.33 million baht. These budget savings
on medicinesand vaccines totaled 3,382.26 million baht.
Savings on antiretroviral drugs, for which GPO possesses
its own manufacturing capacity, amounted to 1,961.10
million baht.
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5) กำ�ลังการผลิต
ปริมาณผลผลิต และผลผลิตตามราคาทุน ตามรายกลุ่มยา
และเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต*
ประเภทกลุ่มยา
Type
1) ยารักษาโรค
(General Medicines; Non-Penicillins)
ยาเม็ด/แคปซูล/Dry Syrups/ยาผง
(Solid dosage form)  Unit : Kg

5) Production Capacity
Quantity produced and output by cost of medicines
and medical supplies manufactured by GPO*

ปริมาณผลผลิต (หน่วยผลิต)
Quantity produced (Unit)
2558
2557
2015
2014
1,333,102.28

1,179,651.98

79,424.95

76,677.20

61,382,067.05

49,812,180.45

ยาน�้ำ (Liquid dosage form)
Unit : Liter

3,088,656.17

3,026,585.99

276,850,102.97

283,000,411.94

ยาฉีด (Injection)
Unit : Ampoule/Vial

17,636,912.00

16,593,893.00

108,522,050.69

91,702,469.98

205,201,423.05

208,161,088.89

ยาขี้ผึ้ง-ครีม (Semi-solid dosage form)
Unit : Kg

2) ยารักษาโรค กลุ่มเพนิซิลลิน
(Penicillins)
ยาเม็ด/แคปซูล/Dry Syrups/ยาผง
(Solid dosage form)  Unit : Kg
ยาฉีด (Injections)
Unit : Ampoule/Vials

ยาเม็ด/แคปซูล/Dry Syrups/ยาผง
(Solid dosage form)  Unit : Kg

100,669.77

204,292,413.05

205,136,512.89

3,024,576.00

945,180.00

909,010.00

285,080.00

1,417,146,512.03 1,145,959,309.29
297,446.82

243,560.67

7,624.96

5,274.48

4,940,145.70

5,767,400.49

4) ยาป้องกันโรค (Preventative Medicines)
Unit : Ampoule/Vials

938,272.00

1,244,350.00

122,482,962.22

97,539,795.36

5) ชุดทดสอบ (Test Kits)    
Unit : Set

507,337.00

469,692.00

67,448,628.00

53,554,386.17

6) ยาจัดชุด (Household Medicines)
    Unit : Set

1,115,000.00

1,592,600.00

24,591,705.74

35,959,313.25

7) ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
(Chemical - Products)

n/a

n/a

123,868,243.29

111,314,079.72

8) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Curmin
(Natural Products; Curmin)

n/a

n/a

7,762,374.89

15,416,549.22

9) ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
(Bioremediation products)

n/a

n/a

-

8,122,329.00

ยาน�้ำ (Liquid dosage form)
Unit : Liter
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1,340,937,221.63 1,164,062,651.30

93,221.04

3) ยากลุ่มต้านไวรัส
   (Antiviral Drugs)
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ผลผลิตราคาทุน (ล้านบาท)
Output by cost (MB)
2558
2557
2015
2014
1,787,691,442.34 1,588,577,713.67

* ไม่รวมยาจ้างผลิต (*Excludes OEM products)

รวม (Total)

1,412,206,366.33 1,140,191,908.80

3,756,193,291.56 3,264,604,564.57

6) ด้านการจำ�หน่าย
ยอดจ�ำหน่ายยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต และยาผู้ผลิตอื่น
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภท
Type
ยอดจ�ำหน่ายยาองค์การเภสัชกรรมผลิต
(GPO Products)
ยอดจ�ำหน่ายยาผู้ผลิตอื่น
(Non-GPO Products)

รวม
(Total)

6) Sales
Sales of medicines produced directly by GPO and
those produced by other manufacturers (Unit : Million Baht)

2558
2015
6,551.63

2557
2014
5,832.47

ผลต่าง
Difference
719.16

ร้อยละ
Percentage
12.33

6,876.82

5,644.78

1,232.04

21.83

13,428.45

11,477.25

1,951.20

17.00

องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ย อดจ�ำ หน่ า ยยาและเวชภั ณ ฑ์ ใ น
ปีงบประมาณ 2558 มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 13,428.45 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีที่ผ่านมา 1,951.20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.00
แบ่งเป็นยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การฯ ผลิต 6,551.63
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 719.16 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.33
อันเนือ่ งมาสามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตได้หลังจากปรับปรุงสายการผลิต
ในปี 2557 ในกลุ่มยารักษาโรค และยากลุ่ม ARV ที่เป็น Solid
dosage form ท�ำให้ผลผลิตขึ้นคลังเพิ่มมากขึ้นประมาณ 604
ล้านเม็ด ในขณะทีย่ าผูผ้ ลิตอืน่ มียอดจ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้ มากถึง 1,232.04
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21.83 ซึ่ ง ยอดจ� ำ หน่ า ยยา
ผูผ้ ลิตอืน่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจาก องค์การเภสัชกรรมได้
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงยาได้มากขึน้ เช่น น�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้อง (CAPD), Efavirenz
600 mg tablet 30’s, Clopidogrel bisulfate 75 mg tablet
10X10’s และ Atrovastatin 10, 20 และ 40 mg tablet เป็นต้น

GPO’s sales of drugs and medical supplies for the fiscal
year 2015 totaled 13,428.45 million baht, an increase on the
previous year of 1,951.20 million baht, equaling 17.00 %. Within
total sales, those for the drugs and medical supplies produced
directly by GPO accounted for 6,551.63 million baht, an increase
of 719.16 million baht or 12.33 %. This growth in sales resulted
from an increase in production capacity due to the renovation,
in 2014, of the production line for general medicines and ARV
drugs in solid dosage form, which lead to an increase in output of
approximately 604 million tablets. Products produced by other
manufacturers showed an increase of 1,232.04 million baht, or
21.83 %. This increase in sales was due to the procurement
policies of the Ministry of Public Health and the National Health
Insurance Office (NHSO), under which GPO was assigned to
supply medicines and medical supplies such as, amongst others,
peritoneal dialysis fluid for CAPD, Efavirenz 600 mg tablets 30’s,
Clopidogrel Bisulfate 75 mg tablets 10X10’s, Atrovastatin 10, 20,
40 mg tablets and Clopidogrel Bisulfate 75 mg tablets.
These procurement policies enable
people to easily access the
drugs they need.
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7) การดำ�เนินงานเพือ่ มุง่ สูก่ ารบริหารจัดการองค์กรทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง
องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินงานในการบริหารจัดการ
องค์กร ตามแนวคิดของการบริหารองค์กรที่ดีของระบบประเมิน
คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ (State Enterprise Performance
Appraisal System - SEPA) ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กรที่
มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization - HPO)
อย่างเป็นขัน้ ตอน ในกระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นระบบ 6 หมวด ได้แก่
การน�ำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นลูกค้าและ
ตลาด การวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร
และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานทั้ง
6 ด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กร ผลลัพธ์ด้านการเงินและ
การตลาด ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ และในปี 2558 องค์การเภสัชกรรม
ซึ่ ง ถู ก จั ด เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในกลุ ่ ม สาขาสั ง คมและเทคโนโลยี
ในกลุม่ BA ได้เข้าสูป่ ที ี่ 3 ตามระบบของการประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ได้
ผลคะแนนประเมินเฉลีย่ 4.1647 จากการประเมินกระบวนการและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านผลลัพธ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ได้
ผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 3.2041 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมได้
ด�ำเนินการปรับปรุงในด้านกระบวนการท�ำงาน และมีผลในการ
ด�ำเนินงานที่ดีขึ้น
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บทวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร
องค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม
พ.ศ. 2509 ได้ด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและ
นโยบายแห่งชาติดา้ นยา มุง่ เน้นให้องค์กรมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตยา การวิจัยและพัฒนา ไปสู่มาตรฐานสากล ตลอดจน
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมุง่ สูอ่ งค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ในการด�ำเนินตามพันธกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ส�ำหรับความรับผิดชอบ
ดู แ ลความมั่ น คงด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์ ข องประเทศ เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง และสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ประจ�ำปี 2558 - 2560
โดยก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ในปี ง บประมาณ 2558 “เป็ น ผู ้ น� ำ ใน
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อสังคมไทย

7) Operations aimed at high performance
management of the organization
GPO executes its organizational management in
accordance with the concept of the State Enterprise
Performance Appraisal (SEPA) system, which aims to develop
organizations into high  performance organizations (HPO) by
employing 6 categories of corporate management, these
being: leadership, organizational strategic planning, customer
and market focus, measurement/analysis/management of
knowledge, a focus on personnel and  a focus on operations.
Performance in these 6 categories is measured in terms of
leadership outcomes, financial and marketing outcomes,
customer focused outcomes, product and service outcomes,
workforce focused outcomes and process effectiveness
outcomes. In 2015 GPO was classified under enterprises in the
fields of society and technology, Group BA. GPO is now in its
3rd year of operating within the SEPA system and received an
overall performance appraisal of 4.1647 in 2015, an increase
from the performance appraisal of 3.2041 in 2014. This was
because GPO improved its operational processes resulting in
enhanced performance.
Management Analysis
GPO is a state enterprise operating under the Ministry of
Public Health. It was founded in accordance with the GPO Act
of 1966 (B.E.2509). GPO operates in response to government
policies and national drug policies, which place emphasis
on the requirement for the organization to enhance the
pharmaceutical manufacturing industry and to
undertake research and development in order to meet
international standards, as well as to develop its organizational
management in order to be highly effective in
carrying out its assigned missions. This allows GPO to be
responsible for medicines and medical supplies
throughout the country, to enable people to have
thorough and easy access to medicines and for Thailand
to attain self-sufficiency in terms of pharmaceuticals. GPO
currently undertakes these operations under its 3 years strategic
plan for the years 2015 - 2517 and in accordance with its vision,

และประชาคมอาเซี ย นอย่ า งเป็ น ธรรม” ซึ่ ง สามารถสรุ ป ตาม
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
การพัฒนาการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานสากล
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบคุณภาพ
ของโรงงานผลิตยาที่พระราม 6 ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตยาทีด่ ตี ามมาตรฐาน GMP-PIC/S โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ครบทุกหมวดการผลิต จ�ำนวน 8 หมวด
- ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ในปี 2558 ผลผลิต
โดยรวมเมื่อเทียบกับปี 2557 ได้เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 15
เมื่อเปรียบเทียบจากผลผลิตราคาทุน หมวดการผลิตที่มีก�ำลัง
การผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดการผลิตยาเม็ดและแคปซูลของ
กลุ ่ ม ยารั ก ษาโรคและกลุ ่ ม ยาต้ า นไวรั ส หมวดยาขี้ ผึ้ ง -ครี ม
และผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ
- ความก้าวหน้าในการขยายฐานการผลิต โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สามารถเปิดสายการผลิตยาในรูปแบบ
Solid Dosage Forms ได้แก่ กลุม่ ยาแคปซูล และกลุม่ ยาเม็ด และ
มี แ ผนขอการรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต ยาที่ ดี ต ามมาตรฐาน
GMP-PIC/S ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2559
ซึ่ ง จะสามารถเพิ่ ม ก� ำ ลั ง การผลิ ต และส� ำ รองยาได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก
ประมาณ 2,500 - 3,000 ล้านเม็ดต่อปี
- ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ไข้ ห วั ด ใหญ่ / ไข้ ห วั ด นก (Flu Vaccine) ตามมาตรฐาน
WHO-GMP ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างโรงงาน
ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ระดับอุตสาหกรรม ต.ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สามารถเริ่มต้นการก่อสร้างได้ตามแผนการ
ก่อสร้างโรงงานในส่วนอาคารหลักและอาคารสนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการผลิตที่จะแล้วเสร็จตามแผนในปี 2559 และในส่วนของการ
พัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย (Inactivated Influenza
Vaccine-IIV) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ TriFluvac ที่จะน�ำมาใช้ในการ
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การอนามัยโลก
ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ Clinical Trial Protocol ส�ำหรับการทดลองทาง
คลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะด�ำเนินการทดลองทางคลินิกใน
ปี 2559 - 2563 และขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานของ WHO-GMP

which is “To be a leader in pharmaceutical product and medical supply business sustainably beneficial and wsswntial to
the Thai society and ASEAN Community’ GPO’s performance
during the fiscal year 2015 can be summarized as follows:
The development of pharmaceutical
production in accordance with international
standards
- Development of the manufacturing plant at Rama VI
in order to gain accreditation with the GMP - PIC/S standard
from the Food and Drug Administration in respect of all 8
production categories.
- The ability to increase output in 2015 by
approximately 15% in comparison to the overall output in
2014. A comparison of output costs demonstrates that the
following products showed an increase in productivity: tablets
and capsules of general medicines and antiretroviral drugs,
ointments & creams and test kits.
- Progress in the expansion of the production base was
as follows: The Rangsit 1 Manufacturing Plant in Thanyaburi
District, Pathum Thani Province, is now able to manufacture
drugs in a solid dosage form comprising capsules and
tablets. It is anticipated that accreditation with the GMP-PIC/S
certification standard from the Food and Drug Administration
will be attained in 2016 and that the production and storage
capacity in the same year will be increased by approximately
2,500 - 3,000 million tablets per annum.
- Progress during 2015 in the construction of an
influenza/avian flu vaccine manufacturing plant in
accordance with WHO-GMP was as follows: Construction
on the incomplete elements of the vaccine manufacturing
plant at Tub Kwang Sub-District, Kaeng Khoi District,
Saraburi Province was recommenced in accordance with the
construction operational plans. The production building and
the utility buildings will be completed according to plan in
2016. The development of Inactivated Influenza Vaccine (IIV)
under the brand name “TriFluvac”, for the prevention of
seasonal influenza, was progressed when the protocols for
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การผลิต จัดหา วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รองรับ
รายการยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
องค์การเภสัชกรรมได้ท�ำหน้าที่ผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง ที่เป็นรายการตามประกาศในบัญชียาหลักแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 ได้แล้ว 223 รายการ ซึง่ เป็นยาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมผลิต
ได้เอง 197 รายการ โดยมียาชื่อสามัญรายการใหม่ที่ออกสู่ตลาด
ในปีนี้ ได้แก่ Efavirenz 50 และ 200 mg Tablets, Fluoxetine
20 mg และ Finasteride 5 mg และเป็นยาผู้ผลิตอื่นที่องค์การ
เภสัชกรรมท�ำหน้าที่ส�ำรองอีก 26 รายการ และได้ด�ำเนินการ
วิจัยและพัฒนายา ตามโครงการ Success Products ครอบคลุม
ตามอุบัติการณ์ของโรคในภาวะปัจจุบัน และสอดคล้องกับบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยารายการใหม่ที่ผ่านการ
ขึน้ ทะเบียนยาจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตอย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับใช้ทดแทนยาต้นแบบ
ท�ำให้ประชาชนได้มโี อกาสเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิผลใน
การรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบได้เพิ่มมากขึ้น สามารถลดภาระ
ค่าใช้จา่ ยด้านยาของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้ นอกจากนี้
การวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร ได้สนับสนุนให้มีการน�ำสมุนไพร
และสารสกัดสมุนไพรไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และขยาย
Product line ของรายการผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางทีม่ สี ว่ นประกอบ
จากสารสกัดขมิ้นชัน (Curmin) ได้เพิ่มขึ้น
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clinical trials were approved by the FDA and the WHO ethics
committee. The clinical trials will be undertaken during the
period 2016 - 2020 and the vaccine will then be registered in
accordance with WHO-GMP standards.
Manufacturing, supply and research &
product development to support medicines
and medical supplies in accordance with the
National Essential Drugs List
During 2015 GPO manufactured and supplied
medicines and medical supplies, in line with the National Essential
Drugs List B.E.2558., to an amount totalling 223 products;
these comprised 197 products manufactured directly by GPO
and 26 which were manufactured by other companies and
reserved by GPO.  The generic drug products launched during
2015 comprised Efavirenz 50 and 200 mg Tablets, Fluoxetine
20 mg Tablets and Finasteride 5 mg Tablets. GPO conducts
the research and development of pharmaceutical products
in line with the Successful Products project, which is designed
to cover the prevailing situation in regard to incidence of
disease, in accordance with the National Essential Drug List.
This is in order to gain new types of generic drug product
which have been approved for registration by the FDA, to
regularly obtain new products to feed the production line

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่องค์กร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง (High Performance
Organization - HPO)
องค์การเภสัชกรรมจัดเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาขาสังคม
และเทคโนโลยี ได้น�ำแนวคิดของการบริหารองค์กรที่ดีของระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal System - SEPA) มาปรับปรุงการด�ำเนินงานในการ
บริหารจัดการองค์กร ในปี 2556 (กลุ่ม BA) และมีการประเมินผล
การด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA) ซึ่งก�ำกับดูแลและประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมิน
ผลงานรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2558 องค์การเภสัชกรรมมีผลคะแนนจากการประเมิน
กระบวนการของการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงานด้าน
ผลลัพธ์ที่ถูกวัดผลการด�ำเนินการตามภารกิจโดยรวมขององค์กร
ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.1647 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ได้ผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย 3.2041 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงในด้านกระบวนการท�ำงานให้มีความเป็นระบบมากขึ้น
และมีผลการด�ำเนินงานตามภารกิจที่ดีขึ้น ได้แก่ ผลลัพธ์ด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เช่ น ความสามารถในการตอบสนอง
ข้อร้องเรียนของลูกค้า, ผลลัพธ์ด้านลูกค้า ได้แก่ ผลส�ำรวจความ
พึงพอใจของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามพันธกิจสังคม, ผลลัพธ์

and to replace original products, as well as to allow people
access to quality medicines which are of a therapeutic efficacy
equivalent to the original products. As a result, the burden
of expense on the Thai public health system, in terms of
medicines, is reduced. Moreover, GPO conducts the research
and development of herbs to support the use of herbs
and herbal extracts in the manufacture of herbal products.
GPO has also extended its cosmetic product line via the
manufacture of cosmetic products under the brand name
Curmin, which contain curcumin extract.
The development of organizational
management towards being a High
Performance Organization - HPO
GPO is classified as a state enterprise within the
societal and technological field (BA group). In 2013 GPO
adopted the good organizational management concept of
the State Enterprise Performance Appraisal System (SEPA) in
order to improve the management of the organization; the
performance of state enterprises is assessed in terms of
SEPA by the Performance Assessment Committee and
related sub-committees. The scoring during the performance
assessment focuses on process management and operational
outcomes, which are measured against the overall mission
of the organization.
In 2015, GPO received an overall performance
appraisal of 4.1647, an increase on the previous year’s result
which equalled 3.2041. This increase resulted from GPO’s
improvement of its operational processes by making them
more systemic; performance results in accordance with GPO’s
mission were thereby enhanced. The factors assessed were
as follows: Product & Service Outcomes, such as the ability
to respond appropriately to customer complaints; CustomerFocused Outcomes, such as the results of surveys on the
levels of satisfaction of customers and stakeholders in terms
of GPO’s social missions; Financial and Market Outcomes,
such as net profit and expenses vers us revenue; Workforce
Focused Outcomes, such as the results of surveys on employee
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การเงินและการตลาด เช่น ก�ำไรสุทธิ และค่าใช้จา่ ยต่อรายได้จาก
การด� ำ เนิ น งาน, ผลลั พ ธ์ ด ้ า นบุ ค ลากร ได้ แ ก่ ผลส� ำ รวจ
ความพึ ง พอใจและความผู ก พั น ของพนั ก งาน, ผลลั พ ธ์ ด ้ า น
ประสิทธิผของกระบวนการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาในเรื่อง
Success Products ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ�ำหน่าย และมูลค่าการ
สูญเสีย (Loss + Reject + Return) และผลลัพธ์ดา้ นการน�ำองค์กร
เช่น ร้อยละของจ�ำนวนเงินทีภ่ าครัฐประหยัดได้จากการด�ำเนินงาน
จัดหายาขององค์การเภสัชกรรม และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
ยาตามมาตรฐานของ GMP ระดับสากล เป็นต้น
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contentment and loyalty; Process Effectiveness Outcomes,
such as the success of pharmaceutical products researched
and developed under the Successful Products project being
launched onto the market and the results of any resultant
loss in value incurred (Loss + Reject + Return); Leadership
Outcomes, such as the percentage of government savings
made via the procurement of pharmaceutical products by
GPO and the project for the construction of a pharmaceutical
manufacturing plant in accordance with GMP international
standards, etc.

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขององค์การ
เภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
30 กันยายน 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระเสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรขององค์การเภสัชกรรม เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การ
เภสัชกรรม การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ขององค์การเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และผลการด�ำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางศุลีมาศ  ชลายนเดชะ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 17

(นางสาวศิริมา  วิริยะกมลพันธ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน Balance Sheets

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
หมายเหตุ Note

2557/2014

2558/2015

สินทรัพย์ / Assets

ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash Cash Equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
Short-Term Investment
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
Trade Receivable - Net
เงินให้กู้ยมื ระยะสั้น
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets

2.3 , 5.1

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

5.2

1,000,311,254.99

2,796,103,926.11

2.5 , 5.3

5,859,885,805.50

3,672,879,352.75

74,308,434.68

            26,196,092.52

3,241,800,690.72

2,599,794,686.82

86,249,233.19

112,286,120.08

12,393,524,612.52

11,797,903,653.85

428,519,486.23

380,789,354.57

-

200,000,000.00

5.8

100,193,121.57

93,376,292.19

2.6 , 5.9

2,911,293,505.48

2,293,098,873.54

2.7 , 5.10

107,760,109.29

16,521,003.23

819,988,700.41

1,445,891,156.56

4,367,754,922.98

4,429,676,680.09

16,761,279,535.50

16,227,580,333.94

5.4
2.4 , 5.5
5.6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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Non-Current Assets
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
Long-Term Investment
เงินให้กู้ยมื ระยะยาว
Long-Term Borrowings
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net
สินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
Assets In-Process

5.7

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets

รวมสินทรัพย์
Total Assets

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
หมายเหตุ Note

2557/2014

2558/2015

หนี้สนิ และส่วนทุน / Liabilities and Capital

ปรับปรุงใหม่

หนีส้ นิ หมุนเวียน / Current Liabilities

เจ้าหนี้การค้า  
Trade Accounts
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities

1,636,869,989.80

1,263,389,443.24

1,829,526,983.63

1,465,777,649.38

3,466,396,973.43

2,729,167,092.62

2.10.2 , 5.12

1,187,212,222.00

1,181,425,283.00

2.10.1 , 5.13

74,500,000.00

74,500,000.00

1,261,712,222.00

1,255,925,283.00

4,728,109,195.43

3,985,092,375.62

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46
54,586,517.98

3,526,548.46
54,586,517.98

14,675,458.92

            15,672,042.57

49,914,409.60

49,914,409.60

11,922,099,970.57
(8,106,017.00)

12,130,421,005.17
(8,106,017.00)

12,033,170,340.07

12,242,487,958.32

16,761,279,535.50

16,227,580,333.94

5.11

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
Total Current Liabilities
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
Non-Current Liabilities

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
Liabilities GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน /
Total Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน /
Total Liabilities
ส่วนทุน / Shareholder’s Equity

ทุน
    Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transferred from Current Capital
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
ก�ำไรสะสม
Retained Earning
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนทุน / Capital

5.15

รวมหนี้สินและส่วนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
(นายนพพร  ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�ำไพ สมจิตรมูล)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
หมายเหตุ Note

2558/2015

2557/2014

สินทรัพย์ / Assets

ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
Short-Term Investment
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
Trade Receivable - Net
เงินให้กู้ยมื ระยะสั้น
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets

2.3 , 5.1

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

5.2

1,000,311,254.99

2,796,103,926.11

2.5 , 5.3

5,859,885,805.50

3,672,879,352.75

74,308,434.68

26,196,092.52

3,241,800,690.72

2,599,794,686.82

86,249,233.19

112,286,120.08

12,393,524,612.52

11,797,903,653.85

335,060,000.00

243,860,000.00

-

200,000,000.00

5.8

100,193,121.57

93,376,292.19

2.6 , 5.9

2,911,293,505.48

2,293,098,873.54

2.7 , 5.10

107,760,109.29

16,521,003.23

819,988,700.41

1,445,891,156.56

4,274,295,436.75

4,292,747,325.52

16,667,820,049.27

16,090,650,979.37

5.4
2.4 , 5.5
5.6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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Non-Current Assets
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
Long-Term Investment
เงินให้กู้ยมื ระยะยาว
Long-Term Borrowings
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net
สินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
Assets In-Process

5.7

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets

รวมสินทรัพย์
Total Assets

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
หมายเหตุ Note

2558/2015

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital

2557/2014
ปรับปรุงใหม่

หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities

เจ้าหนี้การค้า  
Trade Accounts Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities

1,636,869,989.80

1,263,389,443.24

1,829,526,983.63

1,465,777,649.38

3,466,396,973.43

2,729,167,092.62

2.10.2 , 5.12

1,187,212,222.00

1,181,425,283.00

2.10.1 , 5.13

74,500,000.00

74,500,000.00

1,261,712,222.00

1,255,925,283.00

4,728,109,195.43

3,985,092,375.62

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46
54,586,517.98

3,526,548.46
54,586,517.98

14,675,458.92

15,672,042.57

49,914,409.60

49,914,409.60

11,828,640,484.34
(8,106,017.00)

11,993,491,650.60
(8,106,017.00)

11,939,710,853.84

12,105,558,603.75

16,667,820,049.27

16,090,650,979.37

5.11

รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-Current Liabilities

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
Liabilities GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน
Total Liabilities
ส่วนทุน / Shareholder’s Equity

ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transferred from Current Capital
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
ก�ำไรสะสม
Retained Earning
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนทุน / Capital

5.15

รวมหนี้สินและส่วนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

(นายนพพร  ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�ำไพ สมจิตรมูล)
ผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
หมายเหตุ Note

2558/2015

2557/2014

รายได้ Income

ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างท�ำของ
Income from Hive of Work
รายได้อ่นื
Other Income

ปรับปรุงใหม่

5.16

13,428,445,294.68

11,477,254,742.80

19,372,840.20

8,346,422.40

311,360,067.83

247,466,529.49

13,759,178,202.71

11,733,067,694.69

10,317,966,659.97

8,723,782,714.85

5.18

702,585,323.12

585,676,194.31

5.19

1,294,479,849.48

1,284,332,976.56

72,122,720.31

   88,696,325.25

12,387,154,552.88

10,682,488,210.97

1,372,023,649.83
(39,549,868.34)

1,050,579,483.72
(31,839,993.00)

1,332,473,781.49

1,018,739,490.72

-

(8,106,017.00)

1,332,473,781.49

1,010,633,473.72

5.17

รวมรายได้
Total Income
ค่าใช้จ่าย Expense

ต้นทุนขายและรับจ้างท�ำของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for Payment
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ก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

     

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
หมายเหตุ Note

2558/2015

2557/2014

รายได้ Income

ขายยาและเวชภัณฑ์
Sale of Pharmaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างท�ำของ
Income from Hive of Work
รายได้อนื่
Other Income

ปรับปรุงใหม่

13,428,445,294.68

11,477,254,742.80

19,372,840.20

8,346,422.40  

315,280,067.83

         259,226,529.49

13,763,098,202.71

11,744,827,694.69

10,317,966,659.97

8,723,782,714.85

5.18

702,585,323.12

585,676,194.31

5.19

1,294,479,849.48

1,284,332,976.56

72,122,720.31

88,696,325.25

12,387,154,552.88

10,682,488,210.97

1,375,943,649.83

1,062,339,483.72

-

(8,106,017.00)

1,375,943,649.83

1,054,233,466.72

5.16

5.17

รวมรายได้
Total Income

ค่าใช้จ่าย Expense
ต้นทุนขายและรับจ้างท�ำของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กำ�ไรสุทธิ
Net Income
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
    โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

105

106
14,675,458.92

-

54,586,517.98

-

15,672,042.57

54,586,517.98

49,914,409.60

-

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

-

-

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   16,651,812.06

54,586,517.98
(979,769.49)

16,651,812.06

54,586,517.98

-

หัก  เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,
End of Year

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(996,583.65)

15,672,042.57

54,586,517.98
-

15,672,042.57

54,586,517.98

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between
payment
ก�ำไรสุทธิสำ� หรับงวด
Net Income for payment

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,
Beginning of Year
บวก ปรับปรุงรวมงบการเงินกองทุน
สนับสนุนฯ

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between
payment
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
Net Income for payment
หัก  เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,
End of Year

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,
Beginning of Year
บวก ปรับปรุงรวมงบการเงินกองทุน
สนับสนุนฯ

ทุน
Capital

สำ�รองโครงการ
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical
Supplies Reserve

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเกินทุน
จากการบริจาค
Surplus Capital
from Goodwill

12,130,421,005.17

(492,814,752.74)

-

1,018,739,490.72

-

181,670,081.48
11,604,496,267.19

11,422,826,185.71

11,922,099,970.57

(1,605,461,272.92)

1,332,473,781.49

64,666,456.83

196,843,921.64
12,130,421,005.17

11,933,577,083.53

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained Earnings

(8,106,017.00)

-

(8,106,017.00)

-

-

(8,106,017.00)

-

(8,106,017.00)

-

-

-

(8,106,017.00)

(8,106,017.00)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

12,242,487,958.32

(492,814,752.749)

(8,106,017.00)

1,018,739,490.72

(979,769.49)

181,670,081.48
11,725,649,006.83

11,543,978,925.35

2557 / 2014

หน่วย : บาท / Unit : Baht

12,033,170,340.07

(1,605,461,272.92)

1,332,473,781.49

63,669,873.18

196,843,921.64
12,242,487,958.32

12,045,644,036.68

รวมส่วนของทุน
Shareholders’
Equity

2558 / 2015

หน่วย : บาท / Unit : Baht
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14,675,458.92

-

54,586,517.98

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

15,672,042.57

54,586,517.98

49,914,409.60

-

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

-

-

-

-

-

   16,651,812.06

54,586,517.98
(979,769.49)

16,651,812.06

54,586,517.98

-

หัก  เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,
End of Year

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

สำ�รองโครงการ
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical
Supplies Reserve

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(996,583.65)

15,672,042.57

54,586,517.98
-

15,672,042.57

54,586,517.98

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between
payment
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
Net Income for payment

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,
Beginning of Year
บวก ปรับปรุงรวมงบการเงินกองทุน
สนับสนุนฯ

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between
payment
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
Net Income for payment
หัก  เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,
End of Year

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,
Beginning of Year
บวก ปรับปรุงรวมงบการเงินกองทุน
สนับสนุนฯ

ทุน
Capital

ส่วนเกินทุน
จากการบริจาค
Surplus Capital
from Goodwill

งบการเงินเฉพาะกิจการ

11,993,491,650.60

(492,814,752.74)

-

1,062,339,483.72

-

   181,670,081.48
11,423,966,919.62

11,242,296,838.14

11,828,640,484.34

(1,605,461,272.92)

1,375,943,649.83

64,666,456.83

   196,843,921.64
11,993,491,650.60

11,796,647,728.96

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained Earnings

(8,106,017.00)`

-

(8,106,017.00)

-

-

-

-

(8,106,017.00)

-

-

-

(8,106,017.00)

(8,106,017.00)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

12,105,558,603.75

(492,814,752.749)

(8,106,017.00)

1,062,339,483.72

(979,769.49)

181,670,081.48
11,545,119,659.26

11,363,449,577.78

ปรับปรุงใหม่

2557 / 2014

หน่วย : บาท / Unit : Baht

11,939,710,853.84

(1,605,461,272.92)

1,375,943,649.83

63,669,873.18

196,843,921.64
12,105,558,603.75

11,908,714,682.11

รวมส่วนของทุน
Shareholders’
Equity

2558 / 2015

หน่วย : บาท / Unit : Baht

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (ต่อ) / Retained Earnings Statement (Continue) องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015

งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558/2015
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities

ก�ำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) Net Income

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน /

2557/2014
ปรับปรุงใหม่

1,332,473,781.49

1,018,739,490.72

312,689,593.08

303,953,787.87

1,307,652.47

2,219,785.49

31,935,239.90

33,371,908.49

13,550,726.79

47,622,065.41

(314,735.52)
39,549,868.34

(39,088.27)
31,839,993.00

(28,288.00)

(192,212.78)

15,427,701.10

4,846,003.28

68,170.05

604,188.32

(2,180,994,485.67)

(1,055,924,340.83)

16,554,114.67

4,519,295.96

(687,491,970.59)

299,948,655.58

26,036,886.89

86,463,728.01

326,182,604.86

(494,146,436.10)

336,758,337.97
5,786,939.00

(110,066,640.65)
(1,959,042.00)

(410,507,863.17)

171,801,141.50

Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
operating activities

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
Loss on Refivements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสื่อมสภาพ
Damaged product
หนี้สูญรับคืน
Bad debt recovery
ส่วนแบ่ง(ก�ำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน(ก�ำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Gain) Less on Foreign Exchange
หนี้สงสัยจะสูญ
Deubtful Debts
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ลูกหนี้การค้า
Trade Receivable
เงินให้กู้ยมื ระยะสั้น
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets
หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process

เจ้าหนี้การค้า
Trade Account
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

งบกระแสเงินสด (ต่อ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2558/2015
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

2557/2014
ปรับปรุงใหม่

Cash Flow from Operating Activities

เงินสดจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยมื ระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
จ่ายเงินลงทุนในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
Additions to Property, Plant and Equipment
จ่ายเงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Additions to Intangible Assets
จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
Additions to Assets In-Process
เงินฝากธนาคารประจ�ำเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

28,288.00

376,875.50

(87,280,000.00)
200,000,000.00
(6,816,829.38)

11,760,000.00
(200,000,000.00)
1,982,508.01

(904,247,721.69)

(369,407,663.51)

(90,350,785.31)

(7,864,096.36)

622,178,234.94

(143,701,877.63)

1,795,792,671.12

(512,704,748.62)

1,529,303,857.68

(1,219,559,002.61)

26,990,996.28

170,403,707.21

(1,605,461,272.92)

(492,814,752.74)

(1,578,470,276.64)

(322,411,045.53)

(459,674,282.13)

(1,370,168,906.64)

2,590,643,475.57

3,960,812,382.21

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flows from Finan cing Activities

เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
Support Budget
เงินรายได้นำ� ส่งคลัง
Contribution to State Income

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558/2015
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities

ก�ำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)
Net Income

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน /

2557/2014
ปรับปรุงใหม่

1,375,943,649.83

1,062,339,483.72

312,689,593.08

303,953,787.87

1,307,652.47

2,219,785.49

31,935,239.90

33,371,908.49

13,550,726.79

47,622,065.41

(314,735.52)

(39,088.27)

(28,288.00)

(192,212.78)

15,427,701.10

4,846,003.28

68,170.05

604,188.32

(2,180,994,485.67)

(1,055,924,340.83)

16,554,114.67

4,519,295.96

(687,491,970.59)

299,948,655.58

26,036,886.89

86,463,728.01

326,182,604.86

(494,146,436.10)

336,758,337.97
5,786,939.00

(110,066,640.65)
(1,959,042.00)

(406,587,863.17)

183,561,141.50

Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
operating activities

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
Loss on Refivements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสื่อมสภาพ
Damaged products
หนี้สูญรับคืน
Bad debt recovery
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Gain) Less on Foreign Exchange
หนี้สงสัยจะสูญ
Deubtful Debts

รายงานประจ�ำปี 2558 : Annual Report 2015

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
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ลูกหนี้การค้า
Trade Receivable
เงินให้กู้ยมื ระยะสั้น
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets
หนีส้ นิ ดำ�เนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process

เจ้าหนี้การค้า
Trade Account
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

งบกระแสเงินสด (ต่อ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558/2015
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

2557/2014
ปรับปรุงใหม่

Cash Flow from Operating Activities

เงินสดจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยมื ระยะยาว
Long-Team Borrowings
จ่ายเงินลงทุนในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
Additions to Property, Plant and Equipment
จ่ายเงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Additions to Intangible Assets
จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
Additions to Assets In-Process
เงินฝากธนาคารประจ�ำเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

28,288.00

376,875.50

(91,200,000.00)
200,000,000.00

(200,000,000.00)

(6,816,829.38)

1,982,508.01

(904,247,721.69)

(369,407,663.51)

(90,350,785.31)

(7,864,096.36)

622,178,234.94

(143,701,877.63)

1,795,792,671.12

(512,704,748.62)

1,525,383,857.68

(1,231,319,002.61)

26,990,996.28

170,403,707.21

(1,605,461,272.92)

(492,814,752.74)

(1,578,470,276.64)

(322,411,045.53)

(459,674,282.13)

(1,370,168,906.64)

2,590,643,475.57

3,960,812,382.21

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flows from Financing Activities

เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
Support Budget
เงินรายได้นำ� ส่งคลัง
Contribution to State Income

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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หมายเหตุประกอบการเงิน Note to the Financial Statements
องค์การเภสัชกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายงานประจ�ำปี 2558 : Annual Report 2015

1. การจัดตัง้ และวัตถุประสงค์
องค์การเภสัชกรรม มีวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 6  แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ดังนี้
(1)  ผลิตยาและเวชภัณฑ์
(2)  ส่งเสริมให้มกี ารศึกษาและวิจยั การผลิตยาและเวชภัณฑ์
(3)  ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทัง้ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
(4)  ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ นและให้ซงึ่ ยาและเวชภัณฑ์
(5)  ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรม มีอำ� นาจกระท�ำการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงร่วมการงาน หรือสมทบกับบุคคล หรือ
ส่วนราชการอืน่ เพือ่ ประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้าเป็นหุน้ ส่วนหรือถือหุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือนิตบิ คุ คลใดๆ และกู้ ยืม ให้กู้ ให้กยู้ มื
โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์
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2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญซึง่ ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินมีดงั ต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
      
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
     
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและก�ำหนด
สมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนีส้ นิ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันที่
ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จา่ ย   ในรอบระยะเวลาทีเ่ สนองบการเงินดังกล่าว
      
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ   ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท�ำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจใน
เหตุการณ์และสิง่ ทีไ่ ด้กระท�ำไปในปัจจุบนั อย่างดีทสี่ ดุ แล้ว
2.2 การรับรูร้ ายได้ - ค่าใช้จา่ ย
-  รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรูเ้ มือ่ ส่งมอบเสร็จสิน้ แล้ว
-  รายได้อนื่ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
-  ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์
-  เงินปันผล รับรูเ้ มือ่ ประกาศจ่ายเงินปันผล
-  ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
-  เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยพร้อมกับรายได้ทเี่ กิดขึน้ จากรายการเดียวกัน
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทีม่ กี ำ� หนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน
ทัง้ นี้ ได้รวมส่วนของกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน และกองทุนเงินกูฯ้ ไว้ดว้ ย
2.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนทีป่ รับผลต่างแล้ว โดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ค่าใช้จา่ ย
ของฝ่ายผลิตคิดเป็นต้นทุนของสินค้าทีผ่ ลิตทัง้ จ�ำนวน การบันทึกบัญชีสนิ ค้าใช้วธิ บี นั ทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนือ่ ง (Perpetual Inventory
Method) และตัง้ ส�ำรองสินค้าเสือ่ มสภาพตามความเป็นจริง

2.5 ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบส่งของ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยู   
่ หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึง่
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าเปรียบเทียบ
กับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้า หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในงบก�ำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
องค์การเภสัชกรรมตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี   และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
หมวด 1 การบัญชี ข้อ 7 ส�ำหรับลูกหนีท้ ไี่ ม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี ขึน้ ไปนับจากวันทีห่ นีถ้ งึ ก�ำหนดช�ำระใน
อัตราร้อยละ 100
2.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์รบั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งาน   ทีป่ ระมาณการไว้ของสินทรัพย์
แต่ละประเภท ในอัตราร้อยละ 5 - 20 ต่อปี ยกเว้นทีด่ นิ ซึง่ มีอายุการใช้งานไม่จำ� กัด
องค์การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาอย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกสิน้ รอบปีบญ
ั ชี
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทันที
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรูแ้ ยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึง่ ตามความเหมาะสม เมือ่ ต้นทุน
นัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่องค์การเภสัชกรรมและต้นทุนดังกล่าว สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ และ
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ   องค์การเภสัชกรรมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าว
เป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรขาดทุน  เมือ่ เกิดขึน้
ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูไ้ ว้ในก�ำไรขาดทุน
สินทรัพย์ทไี่ ด้รบั บริจาคการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.  สินทรัพย์ทใี่ ช้ในการด�ำเนินงานเพือ่ หารายได้โดยตรง ค่าเสือ่ มราคาถือเป็นค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน ประจ�ำปี
2.  สินทรัพย์ทมี่ ไิ ด้ใช้ในการด�ำเนินงานเพือ่ หารายได้โดยตรง ค่าเสือ่ มราคาจะน�ำไปหักบัญชีสว่ นเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพย์ทซี่ อื้ มาราคารวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จ�ำนวนในปีทซี่ อื้
2.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
2.7.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซ่ี อื้ มาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนโดยตรง ในการได้มาและการด�ำเนินการให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจ�ำหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะ
เวลา 5 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานทีท่ ำ� งานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็นต้นทุน
เมือ่ ได้มาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการดูแลและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้
		
2.7.2 สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรมมีสนิ ทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนทีก่ จิ การจะ
ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทีจ่ ะเกิดสินทรัพย์นนั้ กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับขัน้ ตอนผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ราคาทุน
ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ กิดขึน้ ภายในประกอบด้วยรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงทุกรายการทีจ่ ำ� เป็นในการสร้างสรรค์ ผลิตและจัดเตรียมสินทรัพย์
เพือ่ ให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ของผู้บริหาร ซึง่ จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
2.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่า   เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า
ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุม่
ที่เล็กที่สุด ที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะ
ถูกประเมินความเป็นไปได้ทจี่ ะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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2.9 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่องค์การ
เภสัชกรรมถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรก
ด้วยราคาทุนและใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชี
ส่วนเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ ของบัญชีสว่ นเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรม ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลง
ภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนขององค์การเภสัชกรรมในบริษทั ร่วมมีมลู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่า
มูลค่าส่วนได้เสียขององค์การเภสัชกรรมในบริษทั ร่วม องค์การเภสัชกรรมจะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเว้นแต่องค์การเภสัชกรรมมีภาระผูกพัน
ในหนีส้ นิ ของบริษทั ร่วมหรือต้องจ่ายช�ำระหนีแ้ ทนบริษทั ร่วม
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่องค์การเภสัชกรรมมีส่วนได้เสียใน
บริษทั ร่วมนัน้ รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการทีม่ หี ลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกันนัน้
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทั ร่วม จะเปลีย่ นเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ รี าคาทุน
รายชือ่ บริษทั ร่วมของบริษทั ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 5.7
2.10 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานของ องค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทัง้ ทีเ่ ป็นโครงการสมทบเงิน และโครงการ
ผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่ องค์การเภสัชกรรม จ่ายเงินสมทบให้กบั กองทุนทีแ่ ยกต่างหากในจ�ำนวนเงินทีค่ งที่
องค์การเภสัชกรรม ไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์
เพียงพอทีจ่ ะจ่ายช�ำระให้พนักงานทัง้ หมดส�ำหรับการให้บริการของพนักงาน   ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการทีไ่ ม่ใช่
โครงการสมทบเงิน ซึง่ จะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ทพี่ นักงานจะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุ ซึง่ จะขึน้ อยู่กบั หลายปัจจัย เช่น อายุ จ�ำนวนปี
ทีใ่ ห้บริการ และค่าตอบแทน เป็นต้น
2.10.1 กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ เงินชดเชย และเงินทดแทน
พ.ศ. 2513 โดยองค์การฯ จ่ายสมทบให้กองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทัง้ นีไ้ ด้รวมรายการบัญชีตา่ งๆ ของกองทุนบ�ำเหน็จ
ผูป้ ฏิบตั งิ านไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้จดั ตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมขึน้ ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
กูเ้ งิน พ.ศ. 2520 ให้ใช้บงั คับนีต้ งั้ แต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้จดั สรรเงินกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านมาจัดตัง้ กองทุนเงินกูฯ้ ตามจ�ำนวนทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติตามรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2547 เมือ่ วันที่
31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2546 ให้องค์การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเงินกูอ้ งค์การ
เภสัชกรรมปีละ 5 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบจ�ำนวน 44.50
ล้านบาท ทัง้ นีไ้ ด้รวมรายการบัญชีตา่ งๆ ของกองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 12/2554 เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มมี ติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 30.00 ล้านบาท
เพิม่ เติม เพือ่ สมทบเข้ากองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผูท้ เี่ ข้าปฏิบตั งิ านหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ ส�ำหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านก่อน
วันทีด่ งั กล่าวเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อตั ราร้อยละ 9 ของเงินเดือน ส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุการท�ำงาน
ไม่เกิน 20 ปี และร้อยละ 10 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุการท�ำงานเกิน 20 ปี ต่อมาเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2549 คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมได้มมี ติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 8/2549  ให้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ  เพิม่ อีกร้อยละ 2 ส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี
ให้ได้รบั เงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานทีม่ อี ายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้รบั เงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือน ทัง้ นีต้ งั้ แต่เดือนกรกฎาคม
2549 เป็นต้นไป
  เงินสมทบทีจ่ า่ ยให้กองทุนบ�ำเหน็จฯ กองทุนเงินกูฯ้ และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพรับรู้ เป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		 2.10.2 โครงการผลประโยชน์
				 ผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
					องค์การเภสัชกรรม จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย จ�ำนวนเงินดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีทพี่ นักงานท�ำงานให้องค์การเภสัชกรรมนับถึงวันทีส่ นิ้ สุดการท�ำงานทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต หนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ นิ้ รอบระยะเวลารายงาน
หักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รูภ้ าระผูกพันนี้ ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อิสระ ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลซึง่ เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลา
ทีต่ อ้ งช�ำระภาระผูกพัน
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึน้ จากการ
ปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงข้อสมมติฐานจะรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
2.11 ประมาณการหนีส้ นิ
องค์การเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ การช�ำระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะส่งผลให้ องค์การเภสัชกรรม ต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการทีน่ า่ เชือ่ ถือ  ของจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่าย ในกรณีที่ องค์การเภสัชกรรม คาดว่าประมาณการหนีส้ นิ เป็นรายจ่าย
ทีจ่ ะได้รบั คืน องค์การเภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมือ่ คาดว่าน่าจะได้รบั รายจ่ายนัน้ คืนอย่างแน่นอน
3. ประมาณการทางบัญชีทสี่ ำ� คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุ ยพินจิ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุ ยพินจิ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนือ่ งและอยูบ่ นพืน้ ฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
การประมาณการทางบัญชีทสี่ ำ� คัญขององค์การเภสัชกรรม มีดงั นี้
3.1 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�ำหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนขององค์การเภสัชกรรม
โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นนั้ และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทเี่ สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดย
การขายหรือเลิกใช้
3.2 ประมาณการหนีส้ นิ ค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนีส้ นิ ค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุคำ� นวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึง
อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อ
ประมาณการค่าใช้จา่ ย  และหนีส้ นิ ค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ
3.3 ด้อยค่าของสินทรัพย์
องค์การเภสัชกรรมทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เมือ่ พบข้อบ่งชีข้ องการด้อยค่า ตามทีไ่ ด้กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.9
โดยพิจารณาจากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด
4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ในปี 2558 องค์การเภสัชกรรมได้จดั ท�ำงบการเงินโดยน�ำงบการเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรมมารวมกับงบการเงิน
ขององค์การเภสัชกรรมและได้ปรับปรุงงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที  
่ 30  กันยายน  2557 ทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบเสมือนว่าได้ใช้นโยบายการบัญชีนนั้
มาตั้งแต่ต้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้มีผลท�ำให้ก�ำไรสะสมต้นปี 2558 และ 2557 เพิ่มขึ้น 196.84 ล้านบาท และ 181.67 ล้านบาท
ตามล�ำดับ และก�ำไรสุทธิสำ� หรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2557 เพิ่มขึ้น 15.17 ล้านบาท     
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5. ข้อมูลเพิม่ เติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

เงินสดคงเหลือที่ส�ำนักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม
เงินฝากธนาคารประจ�ำ 3 เดือน
รวม

2557

0.38
2.04
1,994.81
1,997.23
133.74
2,130.97

0.34
4.04
1,289.40
1,293.78
1,296.86
2,590.64

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1,994.81 ล้านบาท ทีอ่ งค์การเภสัชกรรมส�ำรองไว้สำ� หรับโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ตามทีก่ ล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.15 เป็นเงิน 7.07 ล้านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน 15.71 ล้านบาท และกองทุนเงินกูอ้ งค์การ
เภสัชกรรม 6.67 ล้านบาท และกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรม 49.09 ล้านบาทรวมอยูด่ ว้ ย เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ  3 เดือน
มีเงินฝากธนาคารของกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรม รวมอยูด่ ว้ ย 25.91 ล้านบาท
องค์การเภสัชกรรมได้มกี ารน�ำบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปท�ำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 4 บัญชี ดังนี้
บัญชีเลขที่ 050-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5 และ 002-1-38117-8 วงเงินตามข้อตกลงจ�ำนวน 200 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 วงเงินตามข้อตกลงจ�ำนวน 200 ล้านบาท วัตถุประสงค์การท�ำบันทึกข้อตกลง เพือ่ ด�ำรงเงินฝากธนาคาร เพือ่ ให้พนักงาน
และลูกจ้างประจ�ำขององค์การเภสัชกรรมกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.2 เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

เงินฝากธนาคาร - ประจ�ำ 6 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจ�ำ 7 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจ�ำ 12 เดือน
รวม

2557

689.42
310.89
1,000.31

794.55
300.00
1,701.55
2,796.10

รายงานประจ�ำปี 2558 : Annual Report 2015

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ  1,000.31 ล้านบาท มีเงินฝากธนาคารของกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรม ประเภทประจ�ำ 
6 เดือน จ�ำนวน 72.22 ล้านบาท และประเภทประจ�ำ 12 เดือน จ�ำนวน 104.16 ล้านบาท รวมอยูด่ ว้ ย
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5.3 ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558
ล้านบาท

ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมภิ าค
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
หัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3,594.68
2,178.74
88.45
5,861.87
1.98
5,859.89

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

61.32
37.17
1.51
100.00
0.03
99.97

1,552.63
2,052.57
70.23
3,675.43
2.55
3,672.88

ร้อยละ

42.24
55.85
1.91
100.00
0.07
99.93

ในปี 2558 มีลกู หนีส้ ว่ นราชการ - ส่วนกลาง จ�ำนวน 3,594.68 ล้านบาท เป็นลูกหนีข้ องส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน 2,630.90
ล้านบาท และ ส�ำนักงานประกันสังคม จ�ำนวน 829.57 ล้านบาท ซึง่ เป็นลูกหนีห้ ลักขององค์การเภสัชกรรม รวมอยูด่ ว้ ย
5.4 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

2558

2557

          8.45
         65.86
         74.31

         13.86
         12.34
         26.20

ลูกหนีอ้ นื่ ๆ จ�ำนวน 65.86 ล้านบาท  เป็นลูกหนีร้ อการชดใช้ของบริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 64.67 ล้านบาท ตัง้ เป็นลูกหนี้
เนือ่ งจากชดเชยสินค้าจากการส่งเสริมการขายให้กบั องค์การเภสัชกรรมของ  ปี 2553 – 2555 จ�ำนวน 30 รายการ ซึง่ บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
จะทยอยจ่ายเป็นสินค้า จ�ำนวน 60 งวด และได้ทยอยจ่ายแล้ว 4 งวด คงเหลือ 59.95 ล้านบาท
5.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑ์ระหว่างท�ำ
ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ์
เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยา
หัก ส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
รวม

           788.98
           618.76
           511.16
        1,202.99
           126.59
              4.97
            23.81
        3,277.26
            35.46
        3,241.80

2557

           906.34
           560.35
           287.68
           753.10
           138.64
              7.36
              6.39
        2,659.86
            60.07
        2,599.79

5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ
เงินค้างรับอื่นๆ
ภาษีที่ยงั ไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
    รวม

2558

2557

         60.15
         19.56
           6.54
         86.25

         69.12
         31.86
         11.31
       112.29
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5.7 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษทั ดังนี้
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
2558
เงินลงทุน
ล้านบาท

1. บริษทั เยเนอรัลฮอสปิตลั โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
4. บริษทั องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิ ออร์ชวี วัตถุ จ�ำกัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า :บริษัท เมดิคลั ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ัลฯ

252.44
135.00
71.12
104.96
93.60

2557
อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

เงินลงทุน
ล้านบาท

138.97
135.00
78.39
163.43
93.60

657.12

609.39

93.60
135.00
428.52

93.60
135.00
380.79

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

49.60
30.00
49.00
49.00
13.00

หน่ ว ย : ล้ า นบาท
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
2558
เงินลงทุน
ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2558 : Annual Report 2015

1. บริษทั เยเนอรัลฮอสปิตลั โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
4. บริษทั องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิ ออร์ชวี วัตถุ จ�ำกัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
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หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ัลฯ

      148.86
      135.00
        39.20
      147.00
        93.60
      563.66
        93.60
      135.00
      335.06

2557
อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

        57.66
      135.00
        39.20
      147.00
        93.60

        49.60
        30.00
        49.00
        49.00
        13.00

      472.46

    
        93.60
      135.00
      243.86

ในปี 2558 ได้รบั เงินปันผล บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 3.92 ล้านบาท และเข้าไปมีสว่ นร่วมเป็นกรรมการ ทัง้ 5 แห่ง
บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ถูกธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลายเป็นคดีหมายเลขด�ำที่ ล 2273/2549
ต่อมา บริษทั เนชัน่ แนล ฟูด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟน้ ื ฟูกจิ การของบริษทั ฯ ซึง่ ศาลได้มคี ำ� สัง่ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2551
ให้ฟน้ื ฟูกจิ การของบริษทั ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (คดีหมายเลขด�ำที่ ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2552
ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำ� สัง่ ตัง้ บริษทั เป็นผูท้ ำ� แผน โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึง่ หลังจากนีเ้ จ้าหนีท้ ง้ั หลายของ
บริษทั จะต้องยืน่ ค�ำขอรับช�ำระหนีใ้ นการฟืน้ ฟูกจิ การต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนด 1 เดือน นับแต่วนั โฆษณาค�ำสัง่ นีแ้ ละผูท้ ำ� แผนจะต้อง

จัดท�ำแผนฟืน้ ฟูตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและส่งแผนให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วนั โฆษณาค�ำสัง่ แต่งตัง้ ผูท้ ำ� แผน
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2552 ผูท้ ำ� แผนได้นำ� ส่งแผนฟืน้ ฟูกจิ การต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้นดั ประชุมเจ้าหนี้
เพือ่ พิจารณาว่าจะยอมรับแผนหรือไม่และได้มกี ารเลือ่ นประชุมเจ้าหนี้ เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึง่ ทีป่ ระชุมเจ้าหนีไ้ ด้มมี ติพเิ ศษยอมรับแผนฟืน้ ฟูกจิ การและ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้นำ� เสนอศาลล้มละลายกลางพิจารณาแผน ซึง่ ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำ� สัง่ เห็นชอบแผนฟืน้ ฟู เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2553 ปัจจุบนั
อยูร่ ะหว่างบริษทั บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ซึง่ ตามกฎหมายจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และผูบ้ ริหารแผน
จะต้องรายงานการปฏิบตั งิ านต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ทุก 3 เดือนตามทีเ่ จ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์กำ� หนด
ตามหนังสือส�ำนักฟืน้ ฟูกจิ การลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจ้งว่า จากการตรวจสอบรายงานผล
การปฏิบตั งิ านตามแผนทีผ่ บู้ ริหารแผนน�ำส่ง ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามสาระส�ำคัญตามแผน เนือ่ งจากไม่สามารถช�ำระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนี้
กลุม่ ที่ 1 ถึงกลุม่ ที่ 7 ได้ตามข้อก�ำหนดของแผน องค์การเภสัชกรรมได้ตดิ ตามและประสานกับเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพือ่ หารือถึงแนวทางด�ำเนินการต่อ
บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ได้รบั แจ้งในเบือ้ งต้นว่า จะยืน่ เรือ่ งเพือ่ ให้บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ล้มละลาย
เนือ่ งจากไม่มกี ารด�ำเนินการตามแผนฟืน้ ฟูทกี่ ำ� หนด
บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 2
ปีงบประมาณ 2556 ให้ตงั้ ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 135.00 ล้านบาท โดยให้ปรับปรุง
ย้อนหลังกับก�ำไรสะสมต้นปีงบประมาณ 2554 เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงปี 2552)   เรือ่ ง เงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม ก�ำหนดวิธกี ารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
บริษทั เมดิคลั ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจการ เนือ่ งจากบริษทั ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เมือ่ วันที่
1 ธันวาคม 2551 ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้มหี นังสือแจ้งความประสงค์ทจี่ ะให้มกี ารด�ำเนินการช�ำระบัญชีบริษทั (Voluntary Liquidation) เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน
2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให้รบั รูก้ ารด้อยค่าของเงินลงทุนและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมในการประชุมครัง้ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2553
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้ตงั้ ด้อยค่า จ�ำนวน 93.60 ล้านบาทเต็มจ�ำนวน องค์การเภสัชกรรมในฐานะผูถ้ อื หุน้ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในหนีส้ นิ
ของบริษทั เนือ่ งจากได้ชำ� ระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว (ตามกฎหมายผูถ้ อื หุน้ จะรับผิดจ�ำกัดเพียงไม่เกินจ�ำนวนเงินทีย่ งั ส่งไม่ครบมูลค่าของหุน้ ทีต่ นถือ)
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 60.00 ล้านบาท  เป็นทุนจดทะเบียน 120.00 ล้านบาท โดย
ออกหุน้ สามัญใหม่ จ�ำนวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ได้จดั สรรหุน้ สามัญ จ�ำนวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ให้
จัดสรรและเสนอขายแก่บคุ คลในวงจ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวน 1 ราย คือ บริษทั รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ�ำกัด ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 50.00
บาท หุน้ สามัญ จ�ำนวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ให้จดั สรรและเสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 50.00 บาท เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2558 องค์การเภสัชกรรมได้
ซือ้ หุน้ เพิม่ 1,824,000 หุน้ เป็นเงิน 91.20 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมในการประชุม ครัง้ ที่ 7/58 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2557
5.8 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว จ�ำนวน 100.19 ล้านบาท เกิดจากกองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ให้พนักงานกูย้ มื เงินเพือ่ เป็นสวัสดิการฯ โดยคิดดอกเบีย้
ตามอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำของธนาคารรัฐวิสาหกิจ
5.9 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

2558
มูลค่าตาม
บัญชี

ทีด่ นิ
อาคารโรงเรือนและสิง่ ก่อสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งใช้สำ� นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

      341.60
   1,697.87
   3,729.10
      579.42
      100.72
   6,448.71

ค่าเสื่อมราคา
สะสม

            -   
      648.12
   2,392.06
      411.55
       85.69
   3,537.42

ราคาสุทธิ

    341.60
  1,049.75
  1,337.04
    167.87
      15.03
  2,911.29

2557
ราคาสุทธิ

    341.60
    606.45
  1,172.02
    151.36
      21.67
  2,293.10
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ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ในงวดปี 2558 ส่วนของฝ่ายบริหาร 88.22 ล้านบาท และฝ่ายผลิต 214.82 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจาก
การบริจาค 1.00 ล้านบาท
5.10		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ จ�ำนวน 107.76 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 48.17 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ทซี่ อื้ มาในปี 2552 – 2557 มูลค่าตามบัญชี 34.27 ล้านบาท และซือ้ ในปี
2558 มูลค่าตามบัญชี 37.75 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 72.02 ล้านบาท ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม 23.85 ล้านบาท คงเหลือ 48.17 ล้านบาท
2. สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 59.59 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังไม่สำ� เร็จเป็นผลิตภัณฑ์
เพือ่ จ�ำหน่าย จึงยังไม่มกี ารค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่าย
5.11		 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักรอตั้งหนี้เป็นสินค้าคงคลัง
รายได้รอการรับรู้
อื่นๆ
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
เงินรับช�ำระเกินจากลูกหนี้
ยาค้างส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน�ำส่ง
รวม

          125.75
          550.95
            12.87
            78.76
              4.94
            63.82
          108.75
          674.70
          103.89
            21.69
            83.41
        1,829.53

2557

93.75
          378.84
            10.48
            87.17
            (0.99)
            36.57
            77.77
          662.00
          112.73
              9.48
            (2.02)
        1,465.78

5.12 ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
องค์การเภสัชกรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือ่ เกษียณ และผลประโยชน์อนื่ แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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ประมาณการหนีส้ นิ โครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2558
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หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบ�ำเหน็จ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ
รวม

          800.22
          331.50
            55.49
        1,187.21

2557

          791.56
          334.98
            54.89
        1,181.43

การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ 1 ตุลาคม 2557
ผลประโยชน์จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ 30 กันยายน 2558

2557

        1,181.43
           (93.98)
            57.05
            42.71

        1,175.28
           (90.42)
            54.36
            45.12

                 -   
                 -   
        1,187.21

           (11.02)
              8.11
        1,181.43

ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน แต่ละรายการมีดงั นี้
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประมาณการผลประโยชน์พนักงานทีอ่ งค์การเภสัชกรรม รับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน
ของปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

2558

2557

         57.05
         42.71
         99.76

         54.36
         45.12
         99.48

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.90 ต่อปี
อัตราขึน้ เงินเดือน
ร้อยละ 7.00 - 8.00 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยให้องค์การ
เภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนหรือค่าจ้างของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ จะจ่ายให้พนักงาน
และลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และถึงแก่กรรม กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านมีการเปลีย่ นแปลง สรุปได้ดงั นี้
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

ยอดยกมา
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย
เงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ คงเหลือ
ภาระผูกพัน

    334.97
      22.64
     (26.10)
    331.51
    331.51

2557

    359.32
      12.20
     (36.55)
    334.97
    334.97
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ซึง่ ยอดหนีส้ นิ กองทุนบ�ำเหน็จฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ข้างต้นได้แสดงเป็นส่วนหนึง่ ในประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
ในงบแสดงฐานะการเงิน
                 
5.13		 หนีส้ นิ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมขึน้ ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านกูเ้ งิน พ.ศ. 2520
มีผลบังคับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2521 กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมได้กยู้ มื เงินจากกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านไปจัดตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม
ตัง้ แต่งวดปี 2520 - 2547จ�ำนวนเงิน 44.50 ล้านบาท
ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติตามรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547 ให้จดั สรร
เงินงบประมาณจากงบท�ำการขององค์การเภสัชกรรมเพือ่ ตัดจ่ายให้กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมน�ำไปจ่ายคืนเงินกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านปีละ
5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจ�ำนวนเงิน 44.50 ล้านบาท ตามทีก่ ยู้ มื โดยจ่ายคืนครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ซึง่ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2546   ให้รฐั วิสาหกิจน�ำเงินจากงบท�ำการไปให้พนักงานกูย้ มื เพือ่ เป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้
องค์การเภสัชกรรม มีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ สรุปได้ดงั นี้  
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู้
ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

2558

2557

          6.67
       100.19
       (32.36)
         74.50

         11.24
         93.38
       (30.12)
         74.50
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5.14 กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
องค์การเภสัชกรรมได้จดั ให้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึง่ จดทะเบียนแล้ว เมือ่ วันที่ 1
พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ ของพนักงานทีส่ มัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน 176 คน
จากเงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ เป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ ของพนักงานทีส่ มัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน
9 คน เป็นเงิน 13.41  ล้านบาท
5.15 ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ทจี่ ะต้องน�ำส่งกระทรวงการคลัง ตัง้ แต่ปี 2515 ถึง 2529 รวมเป็นเงิน
ทัง้ หมด 50 ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็น ส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศหรือยามฉุกเฉินและให้นำ�
ยาและเวชภัณฑ์ดงั กล่าวออกหมุนเวียนใช้โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนทีเ่ พือ่ ป้องกันการเสือ่ มคุณภาพในปี 2529 เกิดน�ำ้ ท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรม   
ท�ำให้เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยาฯ ขององค์การเภสัชกรรมเสียหายคิดเป็นมูลค่า 0.09 ล้านบาท เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91
ล้านบาท ซึง่ องค์การเภสัชกรรม ได้นำ� เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาดังกล่าวไปด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว 23.81 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ทธี่ นาคาร 7.07
ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.1 มีรายละเอียดดังนี้
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หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

1. จัดสร้างอาคารส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ - 1 ขนาด 24X32 เมตร
เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง
2. จัดสร้างอาคารส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ - 2 ขนาด 22X38 เมตร
เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง
3. ต่อเติมอาคารส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22X38 เมตร
เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร
4. จัดส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ถงึ 30 กันยายน 2558
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ซ่งึ อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดหาเพื่อส�ำรองให้ครบ
โครงการฯ รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5.1
รวม

2557

      1.99

      1.99

      4.00

      4.00

    13.04
    23.81
    42.84

    13.04
6.40
    25.43

      7.07
    49.91

    24.48
    49.91

5.16		 ขายยาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

ขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิต
ขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
ขายยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต
รวม

2558

2557

    6,401.50
    6,876.82
       150.13
   13,428.45

    5,635.68
    5,644.78
       196.79
   11,477.25

ยาและเวชภัณฑ์จา้ งผลิต องค์การเภสัชกรรมได้จา้ งบริษทั ผลิตยาทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิตจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การเภสัชกรรม
5.17		 รายได้อนื่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย		
             
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
2558

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อ่นื ๆ
รวม

2557

           102.67
               2.24
             86.58
               0.79
               7.06
             14.30
             97.72
           311.36

           112.61
               2.60
             43.04
               0.44
               3.81
               8.96
             76.01
           247.47
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
2558

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื
เงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อ่นื ๆ
รวม

           102.67
               2.24
               3.92
             86.58
               0.79
               7.06
             14.30
             97.72
           315.28

2557

           112.61
               2.60
             11.76
             43.04
               0.44
               3.81
               8.96
             76.01
           259.23

รายได้อนื่ ๆ จ�ำนวน 97.72 ล้านบาท มีรายได้คา่ บริการ จ�ำนวน 12.30 ล้านบาท รายได้คา่ นายหน้า จ�ำนวน 49.51 ล้านบาท และรายได้เงินอุดหนุน
จากกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 0.07 ล้านบาท รวมอยูด่ ว้ ย
123

5.18		 ค่าใช้จา่ ยในการขาย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ
ค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายโครงการ VMI
ค่าใช้จ่ายโครงการรับผิดชอบสังคม
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
ค่าขนส่ง
ค่าพาหนะเดินตลาด
ค่าพาหนะเก็บเงิน
เงินรางวัลการขาย
เงินรางวัลการเก็บเงิน
เบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งยา
ค่าปรับส่งของล่าช้า
ภาษีเรียกคืนไม่ได้
ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนคืนยา
เงินสนับสนุนโครงการ
รวม

              13.50
              51.35
                0.25
              20.29
             242.91
             337.78
                1.97
                0.30
                7.91
                0.08
                0.01
              16.88
                0.07
                0.01
                9.28
            702.59

2557

              15.92
              65.10
               0.14
              13.57
             222.31
             226.55
               1.90
               0.30
               5.95
                0.15
               0.02
              23.46
               0.02
               0.05
              10.24
            585.68

5.19		 ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
              
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
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ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
เงินเดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจ�ำ
เงินเพิ่มพิเศษ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ
ค่าแรงล่วงเวลา
ค่าครองชีพ
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน

            436.37
              30.54
               2.27
               2.26
               0.05
              42.98
               2.66
               1.18
            126.01

2557

457.34
              33.72
               2.75
               2.18
               0.20
              43.11
               3.31
               1.02
              94.61

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร (ต่อ)
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

2557

ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าพาหนะไปราชการ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินชดเชยและเงินทดแทน
เงินช่วยเหลือค่าท�ำศพ
สวัสดิการอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

                2.90
                0.64
                0.01
                5.19
                6.38
              20.02
                2.03
                7.74
              49.86
                4.71
              34.28
              33.06
                0.20
                0.76
             812.10

                2.81
                0.69
                0.01
                3.91
                8.84
              13.02
                0.33
              11.23
              52.67
                5.63
              41.76
              34.17
                0.51
                1.82
             815.64

ค่าตอบแทน
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าสื่อสารอื่น
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
ค่าโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
ค่าปรับปรุงบริเวณโรงงาน
ค่าซ่อมจักรกล
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบริการงานซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่าหนังสือห้องสมุด
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

              11.57
                7.42
                5.50
                2.10
                1.97
                3.40
                0.40
                0.71
                0.28
              10.24
              16.06
              24.65
                0.53
                7.27
                0.32

              12.31
                4.80
                9.20
                2.91
                1.90
                4.54
                0.31
                2.57
                0.25
                7.05
              15.48
              29.30
                0.50
                8.49
                0.37
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ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร (ต่อ)
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ค่าไฟฟ้า
ค่ารับรอง
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินรางวัล
ค่าซักฟอก
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุการช่าง
ค่าน�้ำประปา
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุงานบ้าน
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน
ค่าใช้จ่ายการกุศล
ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวัดใหญ่
ค่าเช่าสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายรับรองการถ่ายทอดจากต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
อุปกรณ์การผลิตเพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ราคาไม่เกิน 30,000.- บาท
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ
รวมค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

          50.97
           1.74
          51.92
           5.09
           1.05
           0.27
           2.94
           0.03
           1.73
           0.04
           2.38
           1.58
           1.38
           2.58
           4.62
          48.82
           7.57
           6.36
           2.24
          13.30
           6.35
          30.37
          28.80
           7.63
           0.20
          88.22
           3.69
          18.09
        482.38
      1,294.48

2557

          45.36
           1.18
          52.18
           7.48
           0.97
           0.07
           5.48
           0.04
           1.70
           0.02
           2.35
           2.86
           1.22
           1.22
           4.60
          47.00
           7.05
           8.52
           0.29
          11.34
           2.96
          23.60
          23.24
          13.19
           0.28
          91.44
           3.58
           9.49
        468.69
      1,284.33

ค่าใช้จา่ ยกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย
หน่ ว ย : ล้ า นบาท
2558

ค่าโครงการวิจัย
ค่าเบี้ยประชุม
ค่ารับรอง
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าพิจารณาโครงการวิจัย
ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
รวม

              17.05
                0.38
                0.07
                0.02
                0.11
                0.32
                   -   
                0.14
               18.09

2557

               5.59
               0.33
                0.03
                0.02
                0.01
                0.21
                3.30
                    -   
9.49

5.20 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ 242.91 ล้านบาท และ 222.31 ล้านบาท ในปี 2558 และ 2557 ตามล�ำดับ เป็นไปตามนโยบาย
การด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม โดยจ่ายให้เพือ่ สนับสนุนด้านสวัสดิการและการพัฒนาด้านต่าง ๆ แก่ภาครัฐทีส่ งั่ ซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของยอดเงินทีช่ ำ� ระแล้วในแต่ละปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ซึง่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
พ.ศ. 2546 โดยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การจ่าย และยกเลิกระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้สว่ นลดและเงินสนับสนุนส่งเสริมการจ�ำหน่าย
พ.ศ. 2541 และ 2545
องค์การเภสัชกรรมมีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการดังนี้
1. เงินทีใ่ ช้ในการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาของโรงพยาบาล/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบนั มาจากเงินเหมาจ่าย
รายหัวทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โอนเข้าบัญชี ของหน่วยงานในลักษณะของเงินบ�ำรุง ดังนัน้ เงือ่ นไขในการจัดซือ้ ยาฯ ทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกฯ จึงเปลีย่ นไปในทางทีไ่ ม่เอือ้ ประโยชน์ในด้านรายได้จากการมีสทิ ธิพเิ ศษขององค์การเภสัชกรรม
2. เพือ่ การสนับสนุนกิจกรรมต่อลูกค้าจะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและสาธารณะซึง่ ขณะนีบ้ ริษทั เอกชนก็ได้ดำ� เนินการเป็นปกติ และ
เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเปรียบต่อการแข่งขัน
3. เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลกู ค้าช�ำระหนีเ้ ร็วขึน้
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