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ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2556
Annual Report for the year 2013

1. Operations in accordance with GPO’s social
ในปีงบประมาณ 2556 องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการด้าน mission

1. การด�ำเนินงานตามพันธกิจสังคม

พันธกิจทางสังคมที่สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 2 เรื่องหลักคือ
1) การจัดหายาจ�ำเป็นตามนโยบาย วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
แก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
โรงพยาบาลในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน เช่น โรงเรียนแพทย์ ท�ำได้รวม
6 รายการ ได้แก่ ยาก�ำพร้าทีไ่ ม่มผี ผู้ ลิตภายในประเทศจัดหาได้ 1 รายการ
คือ ยารักษาโรคมะเร็ง Vinblastine Sulfate Inj. 10 MG. ส่วนยาต้านพิษ
ที่องค์การเภสัชกรรมจัดหาได้ 5 รายการ ได้แก่ ยา Succinylcholine
Chloride Inj. 500 MG., ยา Esmolol Hydrochloride Inj. 100mg/
10ml (BREVIBLOC), ยา Diaxozide Capsules 25mg 5x20’s
(PROGLICEM), ยา Permethrin 5% W/V Cream 30 gm และยา
Pralidoxime Chloride 1 gm (2-PAM) inj. ซึ่งองค์การเภสัชกรรม
น�ำเข้าตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาภาครัฐ และ
สถานพยาบาลที่ประสงค์ใช้ยา
2) ความสามารถจากการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
ในการประหยัดงบประมาณด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ภาครัฐ และให้แก่
ผู้ป่วยในการเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า 2,773.85 ล้านบาท จาก
งบประมาณรวม 6,475.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ภาครัฐสามารถ
ประหยัดได้รอ้ ยละ 42.84 ทัง้ นี้ เฉพาะกลุม่ ยารักษาโรค และกลุม่ ยาต้าน
ไวรัสเอดส์ที่องค์การเภสัชกรรมประหยัดงบประมาณให้แก่ภาครัฐได้
คิดเป็นมูลค่ารวม 1,462.02 ล้านบาท จากกลุ่มยารักษาโรค 824.96
ล้านบาท และกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ 637.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.71 ของจ�ำนวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้

During the fiscal year 2013, GPO undertook its operations
in accordance with its social mission to respond to the needs
and expectations of stakeholders in respect of the following
two main issues:
1) The supply of essential medicines, in accordance with
government policy, which is aimed at the provision of services
to government agencies such as the National Health Security
Office and hospitals both within and outside the jurisdiction
of the Ministry of Health, in order to meet the demands of
other organizations such as medical schools. GPO supplied 6
items of medicine as follows: 1 item of the orphan anti-cancer
drug Vinblastine Sulfate 10 mg injection, for which there are no
domestic manufacturers and 5 items of antidotes consisting
of Succinylcholine chloride 500 mg injection, Esmolol
hydrochloride 100mg/10ml injection (BREVIBLOC), Diaxozide
25mg capsules - 5x20’s (PROGLICEM), Permethrin 5% W/V
cream-30 gm and Pralidoxime chloride 1 gm injection (2-PAM).
GPO imported these medicines in accordance with the policy
to resolve the problems of medicine shortages within the
government sector and healthcare units.
2) Due to the success of GPO’s operations, the government
sector’s budget on medicines and medical supplies was
reduced whilst patient’s ease of access to medicines was
increased. GPO assisted the government in making a saving of
2,773.85 million baht on its total budget of 6,475.59 million
baht, amounting to 42.84%.  These savings particularly applied
to medicines and anti-retroviral drugs, where GPO assisted
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2. การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ส�ำคัญ

savings were made to a total of 1,462.02 million baht (52.71%),
องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข consisting of medicines: 824.96 million baht and anti-retroviral
ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ (ARV) drugs: 637.06 million baht.
2556 มีโครงการที่ส�ำคัญๆ อาทิ โครงการความร่วมมือ “การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์” เพือ่ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 2. Operations in accordance with major policies
บริหารเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทัง้ ระบบทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้
GPO has consistently complied with the policies of the
การใช้ยา การควบคุมคุณภาพ การหมุนเวียน การแลกเปลีย่ น การจัดตัง้ Ministry of Public Health, which is under the administration
คลังส�ำรอง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยาของสถานบริการ of the government. During the fiscal year 2013 this included
สาธารณสุข, โครงการการจัดท�ำบัญชีรายการยาส�ำรองในภาวะฉุกเฉิน important projects such as the collaborative project:
ระดับประเทศเพื่อหาแนวทางการด�ำเนินงานบริหารจัดการการส�ำรอง “Development of an effective medical supplies management
รายการยาในภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดภาวขาดแคลน system” which involves developing the said system to aid the
ยาและเวชภั ณ ฑ์ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยและประเทศ, operations of the Ministry of Public Health. This management
โครงการความร่ ว มมื อ รณรงค์ ก ารใช้ ย าอย่ า งถู ก ต้ อ งสมเหตุ ผ ล, system includes procurement, the use of medicines, quality
โครงการการจัดหายาป้องกันลิ่มเลือด, โครงการจัดหาและบริการ control, rotation & exchange of stock, the establishment of a
ดวงตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ backup storage depot and the dissemination of information on
พระชนมพรรษา 82 พรรษา, โครงการการแก้ปัญหาการขาดไอโอดีน drugs to public health centers. In addition, GPO has undertaken
ของประชาชนในพื้นที่ (ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม) a project involving the creation of a catalogue of backup
medicines for use during national emergencies in order to
และโครงการมอบยาชุดผู้ประสบภัย เพื่อน�ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ institute guidelines for the management of reserved medicines
ประสบภัย เป็นต้น
during times of crisis and thereby prevent the risk of shortages
of medicines and medical supplies which would otherwise
have a detrimental effect on patients and the country as a
3. ด้านการผลิต
องค์การเภสัชกรรมมีผลผลิตราคาทุนของปีงบประมาณ 2556 whole. Further undertakings included a project of cooperation
for promoting the use of medicines on a correct and rational
มูลค่ารวม 3,389.95 ล้านบาท ลดลง 182.56 ล้านบาท มีอัตราลดลง basis, a project for the supply of anti-coagulant drugs, the
ของผลผลิ ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.11 โดยกลุ ่ ม ที่ มี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น คื อ project of “Eye-donation supply and service in honour of His
ยารักษาโรค และกลุ่มเคมีภัณฑ์/ชุดทดสอบ/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Majesty the King in celebration of the auspicious occasion of
ซึ่งมูลค่าผลผลิตของยารักษาโรคมีมูลค่า 2,263.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น King Bhumibol’s 82nd birthday anniversary”, a project aimed
124.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 กลุ่มเคมีภัณฑ์/ชุดทดสอบ/ at solving the problem of iodine deficiency disorders (IDD) in
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ มี ผ ลผลิ ต มู ล ค่ า 214.60 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น the areas of Khon Kaen, Roi Et, Kalasin, Maha Sarakham and
29.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.96 ส่วนมูลค่าผลผลิตลดลง a project for donating sets of medicine to disasters victims.
ได้แก่ กลุ่มยาป้องกันโรคมีผลผลิต 56.16 ล้านบาท ลดลง 1.55
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.68 และยากลุ่มต้านไวรัสเอดส์ 3. Production
มีผลผลิต 855.33 ล้านบาท ลดลง 335.46 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
GPO’s output costs for the fiscal year 2013 totaled
ร้อยละ 28.17
3,389.95 million baht, a decrease of 182.56 million baht
on the previous year with the rate of output costs decline
calculated at 5.11%. However, there was an increase in the
output costs of general medicines and chemical products/
test kits/natural products. The output costs of general
medicines amounted to 2,263.86 million baht, an increase
of 124.92 million baht, equaling 5.84%. The output costs of
chemical products/test kits/natural products equaled 214.60
million baht, an increase of 29.53 million baht or 15.96%. The
decrease in output costs was represented by preventative
medicines which had an output value of 56.16 million
baht, a reduction of 1.55 million baht, equaling 2.68% and
anti-retroviral drugs which had output costs of 855.33 million
baht, a decrease of 335.46 million baht, or 28.17%.
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ตารางเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิตในราคาทุนประจำ�ปี 2556 และ ปี 2555 (จำ�แนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์)
Comparison table of the annual output costs in years 2013 and 2012 (by product category)
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ประเภท
Type
ยารักษาโรค
General Medicines
ยากลุ่มต้านไวรัสเอดส์
Anti-retroviral (ARV) Drugs
เคมีภัณฑ์/ชุดทดสอบ/ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Chemical/Test kits/Natural Products
ยาป้องกันโรค
Preventative Medicines
รวม			
Total

2556
2013
2,263.86

2555
2012
2,138.94

ผลต่าง
Difference
124.92

ร้อยละ		
Percentage (%)
5.84		

855.33

1,190.79

(335.46)

(28.17)		

214.60

185.07

29.53

15.96		

56.16

57.71

(1.55)

(2.68)		

3,389.95

3,572.51

(182.56)

(5.11)		

4. ด้านการจ�ำหน่าย

4. Sales

องค์การเภสัชกรรมมียอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ปีงบประมาณ
2556 มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 12,030.17 ล้านบาท ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา 6.24
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.05 เป็นยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์
องค์การผลิตมูลค่า 6,484.77 ล้านบาท ลดลง 371.76 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 5.42 ขณะที่ยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น มียอดจ�ำหน่าย
5,545.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 365.52 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.06 ทัง้ นีย้ อดจ�ำหน่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายด้านการ
จัดซือ้ โดยมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผูด้ �ำเนินการจัดหา อาทิ
น�้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดถุงคู่ (CAPD), วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
(Influenza Vaccine Injection 0.5 ml/dose), วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า (Vero Rabies Vaccine 1 dose/vial)

GPO’s sales of drugs and medical supplies for the fiscal
year 2013 totaled 12,030.17 million baht, a decrease on the
previous year of 6.24 million baht, equaling 0.05%. Within
total sales, those for the drugs and medical supplies produced
directly by GPO accounted for 6,484.77 million baht, a
decrease of 371.76 million baht or 5.42%, whilst those
produced by other manufacturers accounted for 5,545.40
million baht, an increase of 365.52 million baht, or 7.06%. This
increase in sales was due to the procurement policies of the
Ministry of Public Health and the National Health Insurance
Office (NHSO). GPO was assigned to supply medicines and
medical supplies such as a peritoneal dialysis fluid for CAPD,
Influenza Vaccine Injection (0.5 mg/dose) and Vero Rabies
Vaccine (1 dose/vial).

ตารางเปรียบเทียบยอดจำ�หน่ายแยกตามประเภทการผลิต ปี 2556 และ ปี 2555
Comparison table of sales categorized by production type for the years 2013 and 2012
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ประเภท
Type
ยาองค์การฯ ผลิต
GPO Products
ยาผู้ผลิตอื่น
Non-GPO Products
รวม			
Total

2556
2013
6,484.77

2555
2012
6,856.53

ผลต่าง
Difference
(371.76)

ร้อยละ		
Percentage (%)
(5.42)		

5,545.40

5,179.88

365.52

7.06		

12,030.17

12,036.41

(6.24)

(0.05)		
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บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
Management’s Analysis

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.  2509 มีภารกิจ
หลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ
เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ส�ำรองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ
และให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม รวมทั้งรักษาระดับคุณภาพของเวชภัณฑ์ในประเทศให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการผลิตทีด่ ี โดยต้องผ่านการตรวจประเมินโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบันในทุกหมวดยาที่ท�ำการผลิต ตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 ในขณะเดียวกันองค์การเภสัชกรรม
ต้องถูกประเมินประสิทธิภาพขององค์กรด้านการบริหารจัดการและ
ผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายของภารกิจหลัก โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตามระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) โดย
องค์การเภสัชกรรมจัดเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาขาสังคมและเทคโนโลยี
องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินงานตามภารกิจหลักอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ในปี 2556 ได้มีโครงการส�ำคัญๆ ที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เช่น การท�ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์” โดยด�ำเนินการต่อรองราคายา
และจัดซื้อยาที่มีมูลค่าการใช้สูงและใช้ร่วมกันมากสูงจากบริษัทผู้ผลิตยา
ต้นแบบ (Original) และยาสามัญ (Generic) อาทิ น�้ำยาล้างไต วัคซีน

The Government Pharmaceutical Organization (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).
The main responsibilities of the Government Pharmaceutical
Organization are to produce medicines and medical supplies,
support the nation’s public health organizations by providing
backup supplies of medicines and medical supplies in case of
national security emergencies and to provide patients’ with
ease of access to essential medicines and medical supplies on
a systematic and equitable basis, as well as maintaining the
quality of pharmaceutical products within the country in order
to conform with standards of good manufacturing practice.
GPO’s manufacturing plants are required to pass assessment
by the Food and Drug Administration of the Ministry of Public
Health, in accordance with the regulations and guidelines
on good manufacturing practice covering all medicine types
produced in accordance with the Drugs Act 2011 (B.E.2554).
GPO is also required to undergo evaluation by the Performance
Assessment Committee on the performance of its organizational
management systems and on the results of its operations
in accordance with its main responsibilities. This assessment
is in accordance with the regulations of the State Enterprise
Performance Appraisal (SEPA) system of the State Enterprise
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ยาปฏิชีวนะ ยาโรคเบาหวาน ยาโรคความดัน ยารักษาโรคหัวใจ เป็นต้น
โดยมี ป ริ ม าณจั ด ซื้ อ ที่ ชั ด เจน เพื่ อ จะได้ ล ดงบประมาณการจั ด ซื้ อ ยา
ได้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบหรือรูปแบบการจัดการด้านยาที่สามารถ
ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นยา และให้ ส ถานพยาบาลมี ส ภาพคล่ อ งขึ้ น และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยและให้ผู้ป่วย
เข้าถึงยามากขึ้น รวมถึงการเป็นผู้ก�ำหนดหรือตรึงราคายาและคุณภาพ
ให้มคี วามเหมาะสม นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ
กับหน่วยงานอื่นในภาครัฐ เช่น สภากาชาดไทยในการจัดหาและบริการ
ดวงตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 82 พรรษา, โครงการมอบยาชุดผู้ประสบภัย เป็นต้น
ในด้านการเพิ่มศักยภาพของด้านการผลิต การวิจัยและการจัดหา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ในปี 2556 องค์การเภสัชกรรมมีแผนการพัฒนาโรงงาน
ผลิตยาที่พระราม 6 และโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ ที่รังสิตให้ได้การ
รับรองมาตรฐาน GMP PIC/S นอกจากนี้ยังมีแผนขยายโรงงานแห่งที่ 2
ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรมรังสิต คลอง 10 ซึ่งจะใช้เวลาในการด�ำเนิน
โครงการประมาณ 5 ปี เมือ่ ได้รบั อนุมตั งิ บประมาณจากคณะรัฐมนตรี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานโรงงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการ
ด�ำเนินงานด้านพัฒนายาสามัญและยาใหม่ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนา ที่ด�ำเนินการได้ 25 - 30 รายการต่อปี และการต่อยอดการผลิต
เพือ่ ให้มยี ารายการใหม่ออกจ�ำหน่ายตามความต้องการของตลาดพร้อมกับ
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านคุณภาพมาตรฐานสากล GMP PIC/S
ในทุกระดับให้ได้ทงั้ หมด รวมทัง้ ก�ำหนดแผนปรับปรุงพัฒนาการน�ำองค์กร
ด้านการสื่อสารองค์กร และการสร้างค่านิยมเป็นองค์กรคุณภาพ
ในปีงบประมาณ 2556 องค์การเภสัชกรรมมีรายได้จากการด�ำเนิน
งาน รวมทั้งสิ้น 12,037.63 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4.5 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.04 โดยรายได้มาจากยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ มูลค่า
12,030.17 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.05 และเป็นค่ารับจ้างท�ำของ มูลค่า 7.46 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา
1.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.41

Policy Office, Ministry of Finance. GPO is a state enterprise
classified under the fields of societal and technological.
GPO has provided consistently good performance in regard
to its main areas of responsibility. In 2013 GPO undertook various
major projects in support of government policies such as holding
a memorandum of understanding (MOU) with the Ministry of
Public Health on “Developing the effectiveness of medical
supplies management systems” via the negotiation of drug
prices and the procurement of drugs which have a high value
and a high usage/sharing volume from medicine manufacturers
of originator and generic products such as peritoneal dialysis
fluid, vaccines, antibiotics, diabetic drugs, drugs for hypertension
and heart disease, etc. The purchasing volume is thoroughly
assessed in order to reduce the procurement budget. This MOU
also includes the development of a system or model for the
management of medicines aimed at the reduction of expenditure,
increasing the liquidity of hospitals and the effective management
of drugs. This is in order to be able to provide patients with ease
of access to adequate supplies of medicines, to have the ability
to determine or freeze drug prices at appropriate levels and
to control drug quality. Moreover, GPO participated in various
projects with other agencies in the public sector such as the
Red Cross in Eye-Donation Supply and the “Service project in
honour of His Majesty the King in celebration of the auspicious
occasion of King Bhumibol’s 82nd birthday anniversary”, as well
as a project for donating medicine sets to disaster victims.
In order to maximize the potential for the production, research
and supply of products to meet the needs of the market and to
comply with international standards, in 2013 GPO implemented
plans to develop its pharmaceutical manufacturing plant at
Rama 6 and its manufacturing plant for Anti-Retroviral drugs at
Rangsit in order to obtain GMP PIC/S certification. Furthermore,
a plan was undertaken to construct a second manufacturing
plant on GPO’s land at Rangsit Klong 10, a project which will take
approximately 5 years to complete once the budget has been
approved by the cabinet. These plans were consistent with the
strategy of developing the standards of GPO’s manufacturing
plants and production quality, as well as with the research
and development strategy for the development of generic and
new drugs which requires the development of 25-30 items per
year in order to extend GPO’s product line and to release new
products to meet the demands of the market. Moreover, GPO
has designed a personnel potentiality development plan with
the aim of meeting international quality standards, GMP PIC/S
at all levels. In addition, GPO has defined a plan to improve
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โดยยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ มูลค่า 12,030.17 ล้านบาท
เป็นยาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตมูลค่า 6,484.77 ล้านบาท
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 371.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42 ทั้งนี้ เนื่อง
มาจากปริมาณผลผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิตตามราคาทุน
กับปีที่ผ่านมา มูลค่าผลผลิตลดลง 182.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
5.11 ซึ่งกลุ่มยาที่มียอดจ�ำหน่ายลดลง จ�ำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลุ่มยารักษาโรค มียอดจ�ำหน่ายรวม 3,854.70 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 84.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.15 กลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์
มียอดจ�ำหน่ายรวม 2,222.46 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 285.31
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.37 กลุ่มยาป้องกันโรค มียอดจ�ำหน่ายรวม
86.40 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
18.33 ขณะที่กลุ่มเคมีภัณฑ์/ชุดทดสอบ/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มียอด
จ�ำหน่ายรวม 321.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 17.84 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 17.85
ส่วนยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นมียอดจ�ำหน่าย 5,545.40 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 365.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.06 ทั้งนี้
ยอดจ�ำหน่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข และ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้านการจัดซือ้ ทีม่ อบหมาย
ให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผูด้ �ำเนินการจัดหา อาทิ น�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้อง
ชนิดถุงคู่ (CAPD), วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine
Injection 0.5 ml/dose), วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Vero Rabies
Vaccine 1 dose/vial) เป็นต้น
ผลก�ำไรสุทธิหลังรวมรายได้อื่น และหักต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน พบว่ามีมลู ค่า 1,101.08 ล้านบาท ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา 131.8
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.69 ทั้งนี้ เนื่องมาจากยอดจ�ำหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตที่ลดลง เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ลดลง 371.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42 ในด้านการผลิตและ
การด�ำเนิ น งาน พบว่ า ในการผลิ ต มี ต ้ น ทุ น ขายและค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ด�ำเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ ่ า นมาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.21 และ 2.94
ตามล�ำดับ

the organization’s leadership in terms of their skills in corporate
communication and in the development and maintenance of
the core goals of the organization.
For the fiscal year 2013 GPO’s income from operations
amounted to a total of 12,037.63 million baht, which
represented a decrease on the previous year of 4.5 million
baht or 0.04%. Revenue resulting from sales of medicines
and medical supplies accounted for 12,030.17 million baht,
a decrease on the previous year of 6.24 million baht (0.05%).
In addition, there was income from hire of work amounting to
7.46 million baht, which was an increase on the previous year
of 1.74 million baht (30.41%).
The above sales of 12,030.17 million baht consisted of:
1). Sales of medicines and medical supplies, produced directly
by GPO, of 6,484.77 million baht, a decrease on the previous
year of 371.76 million baht (5.42%), which was due to a decrease
in production volumes. When comparing the output costs with
those of the previous year, there was a decrease of 182.56 million
baht or 5.11%. The groups of medicines which saw declines in
sales are as follows: general medicines sales of 3,854.70 million
baht represented a decrease on the previous year of 84.88
million baht (2.15%); ARV medicines sales of 2,222.46 million
baht equaling a decrease of 285.31 million baht (11.37%) and
prophylaxis drug sales of 86.40 million baht, showing a decrease
of 19.40 million baht (18.33%). Sales of chemical products/
test kits/natural products, however, showed an increase on the
previous year of 17.84 million baht (17.85%) to 321.20 million
baht. 2). Sales of medicines and medical supplies produced by
other manufacturers totaled 5,545.40 million baht, an increase
on the previous year of 365.52 million baht or 7.06%. The rise
in these sales resulted from the procurement policies of the
Ministry of Public Health and the Office of National Health
Insurance (NHSO). GPO was assigned to supply medicines and
medical supplies such as peritoneal dialysis fluid for Continuous
Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD), Influenza Vaccine Injections
(0.5 ml/dose), Vero Rabies Vaccine (1 dose/vial), etc.
Net profit after including other income and deducting
the cost of goods sold and operating expenses accounted for
1,101.08 million baht, a decrease on the previous year of 131.8
million baht (10.69%). This was caused by a decrease in the
sales of medicines and medical supplies, produced by GPO, on
the previous year of 371.76 million baht (5.42%). In addition,
the cost of production and operating expenses showed an
increase on the previous year of 3.21% and 2.94% respectively.

78

รายงานของผู้สอบบัญชี
Auditor’s Report
เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ส�ำนักการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขององค์การเภสัชกรรม
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามส่วนได้เสียและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณรวมถึงการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
และน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรขององค์การเภสัชกรรม เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ขององค์การเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7 วรรคท้ายเรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม อันเป็นกรณีที่บริษัท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ�ำกัด ได้มีการบันทึกบัญชีตั้งองค์การเภสัชกรรมไว้เป็นเจ้าหนี้ส่งเสริมการขาย จ�ำนวน 32.97 ล้านบาท แต่องค์การเภสัชกรรม
ยังมิได้มีการบันทึกบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

			

นางศุลีมาศ ชลายนเดชะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 17

นางสาววัฒนา ศิลปานนท์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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งบแสดงฐานะการเงิน
Balance Sheets
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / As September 30th, 2013 and 2012
หน่วย : บาท
Unit : Baht

		

สินทรัพย์ Assets

หมายเหตุ
Notes

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2.3 , 4.1
Cash and Cash Equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
4.2
Short-Term Investment
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
2.5 , 4.3
Trade Receivable - Net
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
4.4
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
2.4 , 4.5
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4.6
Other Current Assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.7
Investment in Joint Venture
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
4.8
Long-Term Borrowings
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
2.6 , 4.9
Property, Plantand Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
2.7 , 4.10
Intangible Asssets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Assets In-Process
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Current Protion of Drugs and Medical Supplies Reserve
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์			
Total Assets
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
2013
2012

3,928,679,844.72

4,055,988,562.65

2,117,996,013.78

1,152,656,573.10

2,613,615,910.95

2,235,604,220.60

30,715,388.48

26,262,730.88

2,972,618,273.87

3,107,308,491.12

197,178,083.45

292,296,513.90

11,860,803,515.25

10,870,117,092.25

424,389,347.57

410,465,796.71

95,358,800.20

91,569,758.38

2,265,277,980.49

2,099,772,430.82

14,206,718.22

11,652,758.20

1,322,757,004.37

1,161,398,280.02

8,119,042.43

7,760,482.20

4,130,108,893.28

3,782,619,506.33

15,990,912,408.53

14,652,736,598.58
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / As September 30th, 2013 and 2012

หนี้สินและส่วนทุน Liabilities and Capital

หมายเหตุ
Notes

หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade Accounts Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.11
Other Current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
2.10.2 , 4.12
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
2.10.1 , 4.13
Liabilities GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
Total Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน			
Total Liabilities
ส่วนทุน
Shareholders’ Equity		
ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transfered from Current Capital
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
4.15
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำ�ไรสะสม
Retained Earnings
รวมส่วนทุน			
Capital
รวมหนี้สินและส่วนทุน		
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
2013
2012

1,809,151,976.72

1,341,070,567.72

1,388,003,198.46

1,197,455,603.31

3,197,155,175.18

2,538,526,171.03

1,175,278,308.00

1,134,605,507.00

74,500,000.00

70,000,000.00

1,249,778,308.00

1,204,605,507.00

4,446,933,483.18

3,743,131,678.03

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46

3,526,548.46

54,586,517.98
16,651,812.06

54,586,517.98
17,819,255.07

49,914,409.60

49,914,409.60

11,422,826,185.71

10,787,284,737.90

11,543,978,925.35

10,909,604,920.55

15,990,912,408.53

14,652,736,598.58

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

(นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางนันทนี  บุญกิจอนุสรณ์)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / As September 30th, 2013 and 2012
หน่วย : บาท
Unit : Baht

สินทรัพย์ Assets

หมายเหตุ
Notes

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2013
2012

			
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets			
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2.3 , 4.1
3,928,679,844.72
		 Cash and Cash Equivalents
		 เงินลงทุนชั่วคราว
4.2
2,117,996,013.78
		 Short-Term Investment
		 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
2.5 , 4.3
2,613,615,910.95
		 Trade Receivable - Net
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
4.4
30,715,388.48
		 Short-Term Loan
		 สินค้าคงเหลือ
2.4 , 4.5
2,972,618,273.87
		 Inventories
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4.6
197,178,083.45
		 Other Current Assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
11,860,803,515.25
Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets			
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.7
243,860,000.00
		 Investment in Joint Venture
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
4.8
95,358,800.20
		 Long-Term Borrowings
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
2.6 , 4.9
2,265,277,980.49
		 Property, Plantand Equipment - Net
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
2.7 , 4.10
14,206,718.22
		 Intangible Asssets - Net
		 สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ		
1,322,757,004.37
		 Assets In-Process
		 ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์		
8,119,042.43
		 Current Protion of Drugs and Medical Supplies Reserve
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,949,579,545.71
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
15,810,383,060.96
Total Assets
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

4,055,988,562.65
1,152,656,573.10
2,235,604,220.60
26,262,730.88
3,107,308,491.12
292,296,513.90
10,870,117,092.25

243,860,000.00
91,569,758.38
2,099,772,430.82
11,652,758.20
1,161,398,280.02
7,760,482.20
3,616,013,709.62
14,486,130,801.87
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / As September 30th, 2013 and 2012

หนี้สินและส่วนทุน Liabilities and Capital

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2013
2012

หมายเหตุ
Notes

หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities
		 เจ้าหนี้การค้า		
		 Trade Accounts Payable
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.11
		 Other Current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-Current Liabilities
		 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
2.10.2 , 4.12
		 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
2.10.1 , 4.13
		 Liabilities GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน
Total Liabilities
ส่วนทุน
Shareholders’ Equity
		 ทุน
		 Capital		
			 ทุนประเดิม		
			 Paid-up Capital
			 ทุนรับจากงบประมาณ		
			 Capital from Budget Allocations
			 ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน		
			 Transfered from Current Capital
						
		 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค		
		 Surplus Capital from Goodwill
		 สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
4.15
		 Drugs and Medical Supplies Reserve
		 กำ�ไรสะสม			
		 Retained Earnings
รวมส่วนทุน
Capital
รวมหนี้สินและส่วนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

1,809,151,976.72

1,341,070,567.72

1,388,003,198.46

1,197,455,603.31

3,197,155,175.18

2,538,526,171.03

1,175,278,308.00

1,134,605,507.00

74,500,000.00

70,000,000.00

1,249,778,308.00

1,204,605,507.00

4,446,933,483.18

3,743,131,678.03

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46

3,526,548.46

54,586,517.98
16,651,812.06

54,586,517.98
17,819,255.07

49,914,409.60

49,914,409.60

11,242,296,838.14

10,620,678,941.19

11,363,449,577.78

10,742,999,123.84

15,810,383,060.96

14,486,130,801.87

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

(นายสุวัช เซียศิริวัฒนา)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางนันทนี บุญกิจอนุสรณ์)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Profit & Loss Statement
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / As September 30th, 2013 and 2012
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Notes

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
2013
2012

รายได้
Income			
		 ขายยาและเวชภัณฑ์		
12,030,174,645.59
		 Sales of Pharmaceuticals and Medical Supplies
		 ค่ารับจ้างทำ�ของ		
7,464,412.08
		 Income from Hive of Work
		 รายได้อื่น		
4.16
237,795,272.17
		 Other Income
รวมรายได้
12,275,434,329.84
Total Income
ค่าใช้จ่าย
Expense
			
		 ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ		
9,069,740,120.26
		 Cost of Sales and Hive of Work
		 ค่าใช้จ่ายในการขาย
4.17
701,747,916.75
		 Selling Expenses
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4.18
1,340,356,512.36
		 Administrative Expenses
		 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
81,017,405.87
		 Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
11,192,861,955.24
Total Expenses
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน		
1,082,572,374.60
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

12,036,411,753.44
5,721,679.25
229,300,434.55
12,271,433,867.24

8,787,757,163.23
735,071,604.15
1,248,706,101.31
93,434,267.59
10,864,969,136.28
1,406,464,730.96

18,549,150.86

(173,586,097.90)

1,101,121,525.46

1,232,878,633.06
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / As September 30th, 2013 and 2012
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Notes
รายได้
Income			
		 ขายยาและเวชภัณฑ์		
		 Sales of Pharmaceuticals and Medical Supplies
		 ค่ารับจ้างทำ�ของ		
		 Income from Hive of Work
		 รายได้อื่น		
4.16
		 Other Income
รวมรายได้
Total Income
ค่าใช้จ่าย
Expense		
		 ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ		
		 Cost of Sales and Hive of Work
		 ค่าใช้จ่ายในการขาย
4.17
		 Selling Expenses
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4.18
		 Administrative Expenses
		 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
		 Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กำ�ไรสุทธิ
Net Income
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2013
2012

12,030,174,645.59

12,036,411,753.44

7,464,412.08

5,721,679.25

242,420,872.17

237,880,434.55

12,280,059,929.84

12,280,013,867.24

9,069,740,120.26

8,787,757,163.23

701,747,916.75

735,071,604.15

1,340,356,512.36

1,248,706,101.31

81,017,405.87

93,434,267.59

11,192,861,955.24

10,864,969,136.28

1,087,197,974.60

1,415,044,730.96
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
Retained Earnings Statement
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
สำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / For the Years Ended September 30th, 2013 and 2012

2556
2013

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ทุน
Capital

ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยา
Surplus Capital
และเวชภัณฑ์
from Goodwill Drugs and Medical
Supplies Reserve

หน่วย : บาท
Unit : Baht

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

รวมส่วนของทุน
Total
Shareholders’
Equity

ยอดต้นงวด
54,586,517.98
17,819,255.07
49,914,409.60 10,787,284,737.90 10,909,604,920.55
Cash and Cash Equivalents, 						
Beginning of Year
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
(1,167,443.01)
(1,167,443.01)
Increase (Decrease) 						
between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
- 1,101,121,525.46 1,101,121,525.46
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
- (465,580,077.65) (465,580,077.65)
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
54,586,517.98
16,651,812.06
49,914,409.60 11,422,826,185.71 11,543,978,925.35
Cash and Cash Equivalents, 						
End of Year

2555
2012

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ทุน
Capital

ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยา
Surplus Capital
และเวชภัณฑ์
from Goodwill Drugs and Medical
Supplies Reserve

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

รวมส่วนของทุน
Total
Shareholders’
Equity

ยอดต้นงวด
54,586,517.98
20,248,176.92
49,914,409.60 10,734,511,781.29 10,859,260,885.79
Cash and Cash Equivalents
หัก ปรับปรุงส่วนได้เสียจากเงินลงทุน
213,771,894.61
213,771,894.61
		 ประมาณการหนี้สินฯ พนักงาน
- (812,327,380.22) (812,327,380.22)
				
54,586,517.98
20,248,176.92
49,914,409.60 10,135,956,295.68 10,260,705,400.18
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
(2,428,921.85)
(2,428,921.85)
Increase (Decrease) 						
between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
- 1,232,878,633.06 1,232,878,633.06
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
- (581,550,190.84) (581,550,190.84)
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
54,586,517.98
17,819,255.07
49,914,409.60 10,787,284,737.90 10,909,604,920.55
Cash and Cash Equivalents, 						
End of Year
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

86

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (ต่อ)
Retained Earnings Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
สำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / For the Years Ended September 30th, 2013 and 2012

2556
2013

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุน
Capital

ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยา
Surplus Capital
และเวชภัณฑ์
from Goodwill Drugs and Medical
Supplies Reserve

หน่วย : บาท
Unit : Baht

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

รวมส่วนของทุน
Total
Shareholders’
Equity

ยอดต้นงวด
54,586,517.98
17,819,255.07
49,914,409.60 10,620,678,941.19 10,742,999,123.84
Cash and Cash Equivalents, 						
Beginning of Year
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
(1,167,443.01)
(1,167,443.01)
Increase (Decrease) 						
between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
- 1,087,197,974.60 1,087,197,974.60
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
- (465,580,077.65) (465,580,077.65)
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
54,586,517.98
16,651,812.06
49,914,409.60 11,242,296,838.14 11,363,449,577.78
Cash and Cash Equivalents, 						
End of Year

2555
2012

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุน
Capital

ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยา
Surplus Capital
และเวชภัณฑ์
from Goodwill Drugs and Medical
Supplies Reserve

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

รวมส่วนของทุน
Total
Shareholders’
Equity

ยอดต้นงวด
54,586,517.98
20,248,176.92
49,914,409.60 10,734,511,781.29 10,859,260,885.79
Cash and Cash Equivalents
หัก ปรับปรุงส่วนได้เสียจากเงินลงทุน
- (135,000,000.00) (135,000,000.00)
		 ประมาณการหนี้สินฯ พนักงาน
- (812,327,380.22) (812,327,380.22)
				
54,586,517.98
20,248,176.92
49,914,409.60 9,787,184,401.07 9,911,933,505.57
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
(2,428,921.85)
(2,428,921.85)
Increase (Decrease) 						
between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
- 1,415,044,730.96 1,415,044,730.96
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
- (581,550,190.84) (581,550,190.84)
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
54,586,517.98
17,819,255.07
49,914,409.60 10,620,678,941.19 10,742,999,123.84
Cash and Cash Equivalents, 						
End of Year
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด
Statements of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / For the Years Ended September 30th, 2013 and 2012

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
2013
2012
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
Cash Flow from Operating Activities
		 กำ�ไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)
1,101,121,525.46
		 Net Income
		 รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
			 operating activities
				 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
290,089,370.62
				 Depreciation
				 ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
1,260,435.73
				 Loss on Refivements of Assets
				 ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
28,398,575.46
				 Loss on Write-off of Inventories
				 สินค้าเสื่อมสภาพ
51,300,868.62
				 Damaged Products
				 หนี้สูญรับคืน
(75,711.32)
				 Bad debt recovery
				 ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(18,549,150.86)
				 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
(143,037.83)
				 Gain on Disposal of Assets
				 ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(4,451,240.04)
				 (Gain) Less on Foreign Exchange
				 หนี้สงสัยจะสูญ
33,726.06
				 Deubtful Debts
				 รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
(300,054.00)
				 Proceeds from Write-off Donated Assets
			 สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
			 (Increase) Decrease in Assets In-Proce
				 ลูกหนี้การค้า
(376,311,090.76)
				 Trade Receivable
				 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(4,452,657.60)
				 Short-Term Borrowings
				 สินค้าคงเหลือ
54,990,773.17
				 Inventories
				 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
95,118,430.45
				 Other current Assets
				 ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
(358,560.23)
				 Drug and Medical supplies Reserve
			 หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
			 Increase (Decrease) in Liabilities In-Process
				 เจ้าหนี้การค้า
429,634,409.23
				 Trade Account Payable

1,232,878,633.06

276,095,578.84
5,682,170.27
63,923,650.95
8,747,247.72
(182,477.79)
173,586,097.90
(3,290,465.66)
14,915,055.25
78,165.40
(1,512,707.28)

(348,266,665.42)
37,579,093.06
306,014,397.86
(161,963,961.79)
1,716,029.95

(467,874,244.84)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / For the Years Ended September 30th, 2013 and 2012
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
2013
2012
				 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
				 Other current Liabilities
				 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
				 กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
				 GPO’s Loan Fund
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flows from Investing Activities
		 เงินสดจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
		 Proceeds from Disposal of Assets
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
		 Long-Term Borrowings
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 Investment in Joint Venture
		 จ่ายเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 Additions to Property, Plant and Equipment
		 จ่ายเงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 Additions to Intangible Assets
		 จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
		 Additions to Assets In-Process
		 เงินฝากธนาคารประจำ�เกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flows from Financing Actvities
		 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

40,114,418.26

52,204,850.29

40,672,801.00

60,343,234.18

4,500,000.00

5,000,000.00

1,732,593,831.42

1,255,673,681.95

323,545.00

3,843,950.00

(3,789,041.82)

(29,334,899.32)

4,625,600.00

8,580,000.00

(424,342,636.91)

(413,911,142.05)

(7,653,354.00)

(5,996,927.41)

(148,580,320.18)

(662,522,145.12)

(965,339,440.68)

450,504,717.91

(1,544,755,648.59)

(648,836,445.99)

150,433,176.89

178,007,106.30

(465,580,077.65)

(581,550,190.84)

(315,146,900.76)

(403,543,084.54)

(127,308,717.93)

203,294,151.42

4,055,988,562.65

3,852,694,411.23

3,928,679,844.72

4,055,988,562.65
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / For the Years Ended September 30th, 2013 and 2012

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2013
2012
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
Cash Flow from Operating Activities
		 กำ�ไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)
1,087,197,974.60
		 Net Income
		 รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
			 operating activities From Operating Activities
				 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
290,089,370.62
				 Depreciation
				 ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
1,260,435.73
				 Loss on Refivements of Assets
				 ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
28,398,575.46
				 Loss on Write-off of Inventories
				 สินค้าเสื่อมสภาพ
51,300,868.62
				 Damaged Products
				 หนี้สูญรับคืน
(75,711.32)
				 Bad debt recovery
				 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
(143,037.83)
				 Gain on Disposal of Assets
				 ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(4,451,240.04)
				 (Gain) Less on Foreign Exchange
				 หนี้สงสัยจะสูญ
33,726.06
				 Deubtful Debts
				 รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
(300,054.00)
				 Proceeds from Write-off Donated Assets
			 สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
			 (Increase) Decrease in Assets In-Proce
				 ลูกหนี้การค้า
(376,311,090.76)
				 Trade Receivable
				 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(4,452,657.60)
				 Short-Term Borrowings
				 สินค้าคงเหลือ
54,990,773.17
				 Inventories
				 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
95,118,430.45
				 Other current Assets
				 ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
(358,560.23)
				 Drug and Medical supplies Reserve
			 หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
			 Increase (Decrease) in Liabilities In-Process

1,415,044,730.96

276,095,578.84
5,682,170.27
63,923,650.95
8,747,247.72
(182,477.79)
(3,290,465.66)
14,915,055.25
78,165.40
(1,512,707.28)

(348,266,665.42)
37,579,093.06
306,014,397.86
(161,963,961.79)
1,716,029.95
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / For the Years Ended September 30th, 2013 and 2012
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2013
2012
				
				
				
				
				

เจ้าหนี้การค้า
Trade Account Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

429,634,409.23

(467,874,244.84)

40,114,418.26

52,204,850.29

40,672,801.00

60,343,234.18

				 กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
4,500,000.00
				 GPO’s Loan Fund
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
1,737,219,431.42
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flows from Investing Activities
		 เงินสดจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
323,545.00
		 Proceeds from Disposal of Assets
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
(3,789,041.82)
		 Long-Term Borrowings
		 จ่ายเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(424,342,636.91)
		 Additions to Property, Plant and Equipment
		 จ่ายเงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(7,653,354.00)
		 Additions to Intangible Assets
		 จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
(148,580,320.18)
		 Additions to Assets In-Process
		 เงินฝากธนาคารประจำ�เกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(965,339,440.68)
		 Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(1,549,381,248.59)
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flows from Financing Actvities		
		 เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
150,433,176.89
		 Support Budget
		 เงินรายได้นำ�ส่งคลัง
(465,580,077.65)
		 Contribution to State Income
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(315,146,900.76)
Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
(127,308,717.93)
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
4,055,988,562.65
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
3,928,679,844.72
Cash and Cash Equivalents, End of Year

5,000,000.00

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

1,264,253,681.95

3,843,950.00
(29,334,899.32)
(413,911,142.05)
(5,996,927.41)
(662,522,145.12)
450,504,717.91
(657,416,445.99)

178,007,106.30
(581,550,190.84)
(403,543,084.54)
203,294,151.42
3,852,694,411.23
4,055,988,562.65
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to the Financial Statements
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 / For the Years Ended September 30th, 2013 and 2012
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
องค์การเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ดังนี้
(1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์
(2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
(3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
(4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
(5) ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรม มีอ�ำนาจกระท�ำการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงร่วมการงาน หรือสมทบกับบุคคล หรือส่วนราชการอืน่
เพื่อประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใดๆ และกู้ยืม ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมี
หลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินมีดังต่อไปนี้		
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
		 งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
		 งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
		 การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ฝา่ ยบริหารประมาณการและก�ำหนดสมมติฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนีส้ นิ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันทีใ่ นงบการเงิน และ
ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
		 ตัวเลขทีเ่ กิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ายบริหารได้จดั ท�ำตัวเลขประมาณการขึน้ จากความเข้าใจในเหตุการณ์
และสิ่งที่ได้กระท�ำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
2.2 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย
		 - รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
		 - รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		 - ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
		 - เงินปันผลรับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
		 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		 - เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรู้ค่าใช้จ่ายพร้อมกับรายได้ที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทีม่ กี �ำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน ทัง้ นี้
ได้รวมส่วนของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกู้ฯ ไว้ด้วย
2.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลต่างแล้ว โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ค่าใช้จ่าย
ของฝ่ายผลิตคิดเป็นต้นทุนของสินค้าทีผ่ ลิตทัง้ จ�ำนวน การบันทึกบัญชีสนิ ค้าใช้วธิ บี นั ทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนือ่ ง (Perpetual Inventory
Method) และตั้งส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพตามความเป็นจริง
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2.5 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบส่งของ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยู่ หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึง่ ประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 องค์การเภสัชกรรมตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 หมวด 1
การบัญชี ข้อ 7 ส�ำหรับลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระในอัตราร้อยละ 100
2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานทีป่ ระมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภท ในอัตราร้อยละ 5 - 20 ต่อปียกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัด
		 องค์การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
		 ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
		 ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้น
เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ องค์การเภสัชกรรมและต้นทุนดังกล่าว สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัด
มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ องค์การเภสัชกรรมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ในก�ำไรขาดทุน เมื่อเกิดขึ้น
		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุน
		 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
		 1. สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานประจ�ำปี
		 2. สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาจะน�ำไปหักบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาค
		 สินทรัพย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในปีที่ซื้อ
2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนโดยตรง ในการได้มาและการด�ำเนินการให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นนั้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจ�ำหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้นทุน
โดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท�ำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม
		 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สงู ขึน้ กว่าเมือ่ ได้มาครัง้ แรก จะบันทึกรวมเป็นต้นทุนเมือ่ ได้มาซึง่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
2.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการใช้งานจ�ำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บง่ ชีว้ า่ ราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึง
จ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด ที่สามารถแยก
ออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่องค์การเภสัชกรรม
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธี
ส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
		 ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน และความเคลื่อนไหว
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		 ในบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของ
การเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนขององค์การเภสัชกรรมในบริษทั ร่วมมีมลู ค่าเท่ากับ
หรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียขององค์การเภสัชกรรมในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรมจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเว้นแต่ องค์การเภสัชกรรม
มีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วมหรือต้องจ่ายช�ำระหนี้แทนบริษัทร่วม
		 รายการก�ำไรทีย่ ังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่าง องค์การเภสัชกรรมกับบริษทั ร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่ องค์การเภสัชกรรมมีสว่ นได้เสียในบริษทั ร่วม
นัน้ รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการทีม่ หี ลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกันนัน้ เกิดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม จะเปลี่ยนเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ องค์การเภสัชกรรม
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
		 รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4.7
2.10 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์พนักงานของ องค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน และโครงการ
ผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่ องค์การเภสัชกรรม จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหากในจ�ำนวนเงินที่คงที่
		 องค์การเภสัชกรรม ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์
เพียงพอทีจ่ ะจ่ายช�ำระให้พนักงานทัง้ หมดส�ำหรับการให้บริการของพนักงาน ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการทีไ่ ม่ใช่โครงการ
สมทบเงิน ซึ่งจะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และ
ค่าตอบแทน เป็นต้น
		 2.10.1 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
				 องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513
โดยองค์การฯ จ่ายสมทบให้กองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีต่างๆ ของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานไว้ใน
งบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
				 องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้น ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานกู้เงิน
พ.ศ. 2520 ให้ใช้บงั คับนีต้ งั้ แต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้จดั สรรเงินกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านมาจัดตัง้ กองทุนเงินกูฯ้ ตามจ�ำนวนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให้องค์การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมปีละ
5 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบจ�ำนวน 44.50 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รวม
รายการบัญชีตา่ งๆ ของกองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 30.00 ล้านบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบ
เข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
				 องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ ส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ดังกล่าว
เลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี
และร้อยละ 10 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มี
มติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มอีกร้อยละ 2 ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบ
ร้อยละ 11 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือนทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
				 เงินสมทบที่จ่ายให้กองทุนบ�ำเหน็จฯ กองทุนเงินกู้ฯ และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
		 2.10.2 โครงการผลประโยชน์
				 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
				 องค์การเภสัชกรรม จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่ พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
จ�ำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงานให้องค์การเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�ำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ นิ้ รอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่า
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ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ภาระผูกพันนี้ค�ำนวณโดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้อง
ช�ำระภาระผูกพัน
				 ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แต่เนื่องจากองค์การเภสัชกรรม ได้น�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน มาปฏิบตั เิ ป็นครัง้ แรก จึงไม่มกี �ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
2.11 ประมาณการหนี้สิน
		 องค์การเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้ อันเป็นผล
สืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ การช�ำระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะส่งผลให้ องค์การเภสัชกรรม ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป
และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�ำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่ องค์การเภสัชกรรม คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน องค์การ
เภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

3. ประมาณการบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
การประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรม มีดังนี้
3.1 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�ำหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขององค์การเภสัชกรรม
โดยส่วนใหญ่อา้ งอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นนั้ และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทเี่ สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขาย
หรือเลิกใช้
3.2 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
		 องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค�ำนวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตรา
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย และ
หนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ
3.3 ด้อยค่าของสินทรัพย์
		 องค์การเภสัชกรรมทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.9 โดย
พิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย

เงินสดคงเหลือที่สำ�นักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
				
- ออมทรัพย์
		 รวม			
เงินฝากธนาคารประจำ� 3 เดือน
ตั๋วแลกเงินกำ�หนด 1 เดือน
		 รวม			

หน่วย : ล้านบาท

2556

2555

0.57
8.49
2,373.94
2,383.00
1,345.68
200.00
3,928.68

0.60
0.42
1,877.72
1,878.74
1,327.25
850.00
4,055.99

รายงานประจำ�ปี 2556
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		 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 2,373.94 ล้านบาท ทีอ่ งค์การเภสัชกรรมสำ�รองไว้สำ�หรับโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ตามทีก่ ล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.15 เป็นเงิน 22.76 ล้านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบำ�เหน็จผู้ปฏิบัติงาน 37.68 ล้านบาท และกองทุน
เงินกู้องค์การเภสัชกรรม 6.66 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
		 องค์การเภสัชกรรมได้มีการนำ�บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปทำ�ข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 4 บัญชี
ดังนี้ บัญชีเลขที่ 050-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5 และ 002-1-38117-8 วงเงินตามข้อตกลงจำ�นวน 200 ล้านบาท และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 วงเงินตามข้อตกลงจำ�นวน 200 ล้านบาท วัตถุประสงค์การทำ�บันทึกข้อตกลงเพื่อดำ�รงเงินฝาก
ธนาคาร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างประจำ�ขององค์การเภสัชกรรมกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 6 เดือน
				
- ประจำ� 12 เดือน
ตั๋วแลกเงินกำ�หนด 10 เดือน
		 รวม			

2556

2555

1,518.00
600.00
2,118.00

552.66
400.00
200.00
1,152.66

4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556
ล้านบาท
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
					
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
					

474.35
2,055.64
85.61
2,615.60
1.98
2,613.62

2555
ร้อยละ
18.14
78.59
3.27
100.00
0.08
99.92

ล้านบาท
359.96
1,783.62
94.04
2,237.62
2.02
2,235.60

4.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่นๆ		
		 รวม			

ร้อยละ
16.09
79.71
4.20
100.00
0.09
99.91

หน่วย : ล้านบาท

2556

2555

13.37
17.35
30.72

14.43
11.83
26.26

		 ลูกหนีเ้ งินยืมทดลองจ่าย จำ�นวน 13.37 ล้านบาท และลูกหนีอ้ นื่ ๆ จำ�นวน 17.35 ล้านบาท โดยมีลกู หนีเ้ งินขาดบัญชีรวมอยูด่ ว้ ย ซึง่ เกิดจาก
ร้านค้า 8 สาขาพัฒนาการ ถูกโจรกรรมตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2553 องค์การเภสัชกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำ�สั่งที่ อภ
(4) 268/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีความเห็นให้ดำ�เนินการทางวินัยและทางละเมิดกับเภสัชกร 5 ประจำ�ร้าน จากนั้นได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย ตามคำ�สั่งที่ อภ (4) 024/2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นว่าเภสัชกร 5 ประจำ�ร้าน ปฏิบัติงานโดยประมาทเลินเล่อขั้น
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ไม่รา้ ยแรง จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์เป็นเวลา 1 ปี และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดตามคำ�สัง่ ที่ อภ (4) 024/2555 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้สรุปความผิด เห็นควรให้เภสัชกร 5 ประจำ�ร้าน รับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสียหาย จำ�นวน
64,748.67 บาท คิดเป็นเงิน 32,374.34 บาท
4.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

วัตถุดิบ			
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
				
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑ์ระหว่างทำ�
ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ์		
					
หัก สำ�รองสินค้าเสื่อมสภาพ
		 รวม			

2556

2555

1,071.33
518.52
440.38
832.28
153.26
9.48
3,025.25
52.63
2,972.62

1,153.29
682.07
349.07
757.80
164.52
9.31
3,116.06
8.75
3,107.31

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ
เงินค้างรับอื่นๆ
ภาษีที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
		 รวม			

2556

2555

158.64
27.57
10.97
197.18

105.17
181.20
5.93
292.30

4.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
เงินลงทุน
ล้านบาท
1.
2.
3.
4.
5.

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุน
ล้านบาท

บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
139.41
49.60
101.98
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด
135.00
30.00
135.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
85.64
49.00
76.46
บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำ�กัด
199.34
49.00
232.03
บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
93.60
13.00
93.60
(ประเทศไทย) จำ�กัด 				
					
652.99 		
639.07
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า :-				
		 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
93.60		
93.60
		 บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ
135.00		
135.00
					
424.39		
410.47

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ
49.60
30.00
49.00
49.00
13.00
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หน่วย : ล้านบาท

2556
เงินลงทุน
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

2555

เงินลงทุน
ล้านบาท

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
57.66
49.60
57.66
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด
135.00
30.00
135.00
3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
39.20
49.00
39.20
4. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำ�กัด
147.00
49.00
147.00
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
93.60
13.00
93.60
		 (ประเทศไทย) จำ�กัด 				
					
472.46 		
472.46
		 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า :-				
			 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
93.60		
93.60
			 บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ
135.00		
135.00
					
243.86		
243.86

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ
49.60
30.00
49.00
49.00
13.00

		 ในปี 2556 ได้รับเงินปันผล บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด จำ�นวน 4.63 ล้านบาท และเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ ทั้ง 5 แห่ง
		 บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จำ�กัด ถูกธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลายเป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ ล 2273/2549
ต่อมา บริษทั เนชัน่ แนล ฟูด คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด ได้ยนื่ คำ�ร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟนื้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ ซึง่ ศาลได้มคี ำ�สัง่ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน
2551 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (คดีหมายเลขดำ�ที่ ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวันที่ 19
มกราคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำ�แผน โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้
เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทจะต้องยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำ�หนด 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำ�สั่งนี้
และผูท้ �ำ แผนจะต้องจัดทำ�แผนฟืน้ ฟูตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดและส่งแผนให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในกำ�หนดเวลา 3 เดือน นับแต่วนั โฆษณาคำ�สัง่
แต่งตั้งผู้ทำ�แผนในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผู้ทำ�แผนได้นำ�ส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ได้นดั ประชุมเจ้าหนีเ้ พือ่ พิจารณาว่าจะยอมรับแผนหรือไม่และได้มกี ารเลือ่ นประชุมเจ้าหนี้ เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึง่ ทีป่ ระชุมเจ้าหนี้
ได้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นำ�เสนอศาลล้มละลายกลาง พิจารณาแผนซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่ง
เห็นชอบแผนฟืน้ ฟู เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2553 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างบริษทั บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ซึง่ ตามกฎหมายจะต้องดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และผู้บริหารแผนจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทุก 3 เดือนตามที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กำ�หนด
		 บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ให้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน 135.00 ล้านบาท โดย
ให้ปรับปรุงย้อนหลังกับกำ�ไรสะสมต้นปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงปี 2552) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กำ�หนดวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
		 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด หยุดดำ�เนินกิจการ เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะให้มีการดำ�เนินการชำ�ระบัญชีบริษัท (Voluntary Liquidation) เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให้รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมในการประชุม
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้ตั้งด้อยค่าจำ�นวน 93.60 ล้านบาท เต็มจำ�นวน องค์การเภสัชกรรมในฐานะ
ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเนื่องจากได้ชำ�ระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว (ตามกฎหมายผู้ถือหุ้นจะรับผิดจำ�กัดเพียงไม่เกินจำ�นวนเงินที่ยังส่ง
ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ)
		 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556
ได้พูดถึงสถานะองค์การเภสัชกรรมเป็นเจ้าหนี้ ระบุว่ามีค่าส่งเสริมการขาย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นจำ�นวน 32,973,441.00 บาท ซึ่งทาง
องค์การเภสัชกรรมมิได้มีการบันทึก บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด เป็นลูกหนี้ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
4.8 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว จำ�นวน 95.36 บาท เกิดจากกองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ให้พนักงานกูย้ มื เงินเพือ่ เป็นสวัสดิการฯ โดยคิดดอกเบีย้
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ของธนาคารรัฐวิสาหกิจ
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4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  สุทธิ  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556
มูลค่าตาม
บัญชี
ที่ดิน			
อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ		
		 รวม			

341.60
1,180.58
3,142.42
499.95
99.64
5,264.19

2555
ค่าเสื่อมราคา
สะสม
555.38
2,022.36
349.23
71.94
2,998.91

ราคาสุทธิ
341.60
625.20
1,120.06
150.72
27.70
2,265.28

ราคาสุทธิ
341.60
577.84
1,038.82
121.92
19.59
2,099.77

		 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ในงวดปี 2556 ส่วนของฝ่ายบริหาร 80.29 ล้านบาท และฝ่ายผลิต 204.70 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจาก
การบริจาค 1.00 ล้านบาท
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ จำ�นวน 14.21 ล้านบาท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาในปี 2552 - 2556 มูลค่าตามบัญชี 3.29 ล้านบาท
6.16 ล้านบาท 4.21 ล้านบาท 4.78 ล้านบาท และ 7.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม 11.88 ล้านบาท คงเหลือ 14.21 ล้านบาท
4.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักรอตั้งหนี้เป็นสินค้าคงคลัง
รายได้รอการรับรู้
อื่นๆ				
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
เงินรับชำ�ระเกินจากลูกหนี้
ยาค้างส่ง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำ�ส่ง
		 รวม			

2556

2555

101.75
452.98
11.31
71.12
(23.47)
40.14
54.96
500.57
112.97
52.90
12.77
1,388.00

114.70
401.54
12.17
57.45
(0.41)
42.90
46.00
361.23
148.49
26.43
(13.04)
1,197.46

4.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
		 องค์การเภสัชกรรมได้นำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงานมาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2555 โดย
องค์การเภสัชกรรมได้ปรับปรุงบัญชีตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำ�หนดตามหนังสือที่ กค.0805.1/ว.95 วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ที่กำ�หนดให้ปรับ
กับกำ�ไรสะสมต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่นำ�มาตรฐานดังกล่าวมาใช้ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงไม่ต้องจัดประเภทรายการปีงบประมาณ
2554 ที่นำ�มาเปรียบเทียบใหม่ และมีผลทำ�ให้กำ�ไรสะสมปลายงวดของปีงบประมาณ 2554 และกำ�ไรสะสมต้นงวดของปีงบประมาณ 2555 ที่แสดง
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน ต่างกันเป็นจำ�นวน 812.33 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงเกี่ยวกับประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
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รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ในปีงบประมาณ 2556 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ยอดภาระหนี้สิน ณ 1 ตุลาคม 2555
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์จ่าย
ยอดภาระหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2556

1,134.61
53.94
44.83
(58.10)
1,175.28

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน แต่ละรายการมีดังนี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่ องค์การเภสัชกรรม รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานของ
ปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
		 รวม		

53.94
44.83
98.77

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
			 อัตราคิดลด					
ร้อยละ 4.1 ต่อปี
			 อัตราขึ้นเงินเดือน				
ร้อยละ 7.0-8.0 ต่อปี
		 องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำ�เหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบำ�เหน็จ เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยให้
องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำ�เหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะจ่าย
ให้พนักงานและลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และถึงแก่กรรม กองทุนบำ�เหน็จผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมา		
ปรับปรุงยอดสะสมต้นงวด
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย
เงินกองทุนบำ�เหน็จคงเหลือ
ภาระผูกพัน		

2556

2555

353.30
23.07
(17.05)
359.32
359.32

261.93
89.97
22.87
(21.47)
353.30
353.30

		 ซึ่งยอดหนี้สินกองทุนบำ�เหน็จ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้างต้นได้แสดงเป็นส่วนหนึ่ง ในประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.13 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
		 องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมขึน้ ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านกูเ้ งิน พ.ศ. 2520 มี
ผลบังคับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2521 กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ได้กยู้ มื เงินจากกองทุนบำ�เหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านไปจัดตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม
ตั้งแต่งวดปี 2520 - 2547 จำ�นวนเงิน 44.5 ล้านบาท
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		 ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547 ให้จัดสรร
เงินงบประมาณจากงบทำ�การขององค์การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ่ายให้กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมนำ�ไปจ่ายคืนเงินกองทุนบำ�เหน็จผู้ปฏิบัติงานปีละ
5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจำ�นวนเงิน 44.5 ล้านบาท ตามทีก่ ยู้ มื โดยจ่ายคืนครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ซึง่ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให้รัฐวิสาหกิจนำ�เงินจากงบทำ�การไปให้พนักงานกู้ยืม เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้
องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สินสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู้		
ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม
ดอกเบี้ยค้างจ่ายกองทุนบำ�เหน็จฯ
เงินกู้ยืมจากกองทุนบำ�เหน็จ
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

2556

2555

6.66
95.36
(27.52)
74.50

7.51
91.57
(24.44)
(0.14)
(4.50)
70.00

4.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน
176 คน จากเงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ เป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ จ�ำนวน 9 คน เป็นเงิน 13.41 ล้านบาท
4.15 ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
		 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ทจี่ ะต้องน�ำส่งกระทรวงการคลัง ตัง้ แต่ปี 2515 ถึง 2529 รวมเป็นเงินทัง้ หมด
50 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศหรือยามฉุกเฉินและให้น�ำยาและ
เวชภัณฑ์ดงั กล่าวออกหมุนเวียนใช้โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนทีเ่ พือ่ ป้องกันการเสือ่ มคุณภาพในปี 2529 เกิดน�ำ้ ท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรม ท�ำให้
เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยาฯ ขององค์การเภสัชกรรมเสียหายคิดเป็นมูลค่า 0.09 ล้านบาท เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล้านบาท
ซึง่ องค์การเภสัชกรรม ได้น�ำเงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาดังกล่าวไปด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว 27.15 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ทธี่ นาคาร 22.76 ล้านบาท
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.1 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

1. จัดสร้างอาคารสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ - 1 ขนาด 24X32 เมตร
		 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง
2. จัดสร้างอาคารสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ - 2 ขนาด 22X38 เมตร
		 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง
3. ต่อเติมอาคารสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22X38 เมตร
		 เนื้อรวม 1,694 ตารางเมตร
4. จัดสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ถึง 30 กันยายน 2556
					
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดหาเพื่อสำ�รองให้ครบ
		 โครงการฯ รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4.1
				 รวม

2556

2555

1.99

1.99

4.00

4.00

13.04
8.12
27.15

13.04
7.76
26.79

22.76
49.91

23.12
49.91
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4.16 รายได้อื่น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ		
		 รวม			

2556

2555

103.24
3.09
47.60
0.59
5.36
11.09
66.83
237.80

99.45
3.28
32.98
0.62
3.32
11.75
77.90
229.30
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ		
		 รวม			

2556

2555

103.24
3.09
4.62
47.60
0.59
5.36
11.09
66.83
242.42

99.45
3.28
8.58
32.98
0.62
3.32
11.75
77.90
237.88

4.17 ค่าใช้จ่ายในการขาย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

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

หน่วย : ล้านบาท

2556

2555

17.96
132.78
0.83
29.96
262.07
220.61
2.18
0.33
12.08
0.14
0.01
0.19
0.02
0.25
22.34
701.75

17.10
141.10
0.86
38.87
292.14
199.07
2.09
0.29
17.69
0.20
1.42
0.03
0.14
24.07
735.07

102

4.18 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
		 เงินเดือน
		 ค่าจ้างลูกจ้างประจ�ำ	
		 เงินเพิ่มพิเศษ
		 ค่าตอบแทนพิเศษ
		 ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ
		 ค่าแรงล่วงเวลา
		 ค่าครองชีพ
		 โบนัสกรรมการ
		 โบนัสพนักงาน
		 ค่าเล่าเรียนบุตร
		 เงินช่วยเหลือบุตร
		 เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร
		 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
		 ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
		 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
		 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
		 เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
		 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 เงินสมทบกองทุนเงินกู้สวัสดิการ
		 ค่าพาหนะไปราชการ
		 ค่ารักษาพยาบาล
		 เงินชดเชยและเงินทดแทน
		 เงินช่วยเหลือค่าท�ำศพ
		 สวัสดิการอื่นๆ
		 รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
			 ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
		 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
		 ค่าตอบแทน
		 ค่าจ้างที่ปรึกษา
		 ค่าเบี้ยประกันภัย
		 ค่าสื่อสารอื่น
		 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
		 ค่าโทรศัพท์
		 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
		 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
		 ค่าปรับปรุงบริเวณโรงงาน
		 ค่าซ่อมจักรกล
		 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
		 ค่าบริการงานซ่อมแซมสินทรัพย์
		 ค่าหนังสือห้องสมุด
		 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
		 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
		 ค่าไฟฟ้า		

หน่วย : ล้านบาท

2556

2555

448.22
30.46
3.14
1.59
3.48
46.16
3.83
1.57
133.00
2.43
0.66
0.01
3.21
10.31
11.29
1.17
8.19
49.95
4.50
6.02
32.86
30.40
1.09
833.54

427.32
26.93
2.18
2.39
50.90
4.40
1.22
128.86
2.78
0.66
0.01
2.79
10.47
14.83
0.28
7.96
46.86
5.00
5.95
34.18
29.99
0.66
8.18
814.80

45.00
16.86
13.04
7.87
2.39
2.10
5.31
0.43
0.89
0.42
7.66
11.07
26.70
0.86
11.33
0.36
47.49

45.00
14.79
12.26
3.36
2.11
2.20
5.06
0.36
0.94
0.40
10.49
6.58
26.39
0.50
9.13
0.39
22.10
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)

		 ค่ารับรอง
		 ค่าเช่าที่ดิน
		 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
		 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
		 ค่าธรรมเนียมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		 เงินรางวัล
		 ค่าซักฟอก
		 วัสดุเครื่องแต่งกาย
		 วัสดุการช่าง
		 ค่าน�้ำประปา
		 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
		 ค่าวัสดุงานบ้าน
		 วัสดุคอมพิวเตอร์
		 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
		 ค่าจ้างเหมาบริการ
		 ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน
		 ค่าใช้จ่ายการกุศล
		 ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวัดใหญ่
		 ค่าเช่าสินทรัพย์
		 ค่าใช้จ่ายรับรองการถ่ายทอดจากต่างประเทศ
		 ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
		 อุปกรณ์การผลิตเพื่อการวิจัย
		 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อการวิจัย
		 ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ราคาไม่เกิน 30,000.- บาท
		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
		 รวมค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
			 รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

2556

2555

1.72
55.92
18.40
0.97
0.25
3.72
0.03
1.28
0.11
1.93
2.72
1.64
0.04
4.13
51.49
5.95
9.00
2.06
4.19
6.43
11.30
37.51
2.83
0.19
80.29
2.94
506.82
1,340.36

2.37
37.42
10.81
0.68
0.64
3.72
0.02
0.08
1.51
1.85
1.14
0.13
3.90
64.16
5.65
13.18
0.59
3.60
8.68
11.73
29.18
1.82
0.03
67.55
1.41
433.91
1,248.71

4.19 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
		 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ 262.07 ล้านบาท และ 292.14 ล้านบาทในปี 2556 และ 2555 ตามลำ�ดับ เป็นไปตามนโยบาย
การดำ�เนินงานขององค์การเภสัชกรรม โดยจ่ายให้เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการและการพัฒนาด้านต่างๆ แก่ภาครัฐที่สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ชำ�ระแล้วในแต่ละปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรม
ภาครัฐ พ.ศ. 2546 โดยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การจ่าย และยกเลิกระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้สว่ นลดและเงินสนับสนุนส่งเสริม
การจำ�หน่าย พ.ศ. 2541 และ 2545
		 องค์การเภสัชกรรมมีความจำ�เป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการดังนี้
		 1. เงินที่ใช้ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาล/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันมาจากเงินเหมาจ่าย
รายหัวที่สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โอนเข้าบัญชีของหน่วยงานในลักษณะของเงินบำ�รุง ดังนั้นเงื่อนไขในการจัดซื้อยาฯ ที่ต้อง
ดำ�เนินการตามระเบียบสำ�นักนายกฯ จึงเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เอื้อประโยชน์ในด้านรายได้จากการมีสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม
		 2. เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่อลูกค้าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะซึ่งขณะนี้บริษัทเอกชนก็ได้ด�ำ เนินการเป็นปกติ และ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบต่อการแข่งขัน
		 3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าชำ�ระหนี้เร็วขึ้น
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินในรอบปี 2556
Financial Highlights of the Year 2013
ผลการดำ�เนินงาน
Performance

ปี 2556
(2013)

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
%
Change Rate
(%)

ปี 2555
(2012)

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
%
Change Rate
(%)

ปี 2554
(2011)

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
ปี 2553
%
Change Rate (2010)
(%)

รายได้รวม (ล้านบาท)									
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies
ค่าจ้างทำ�ของ
Revenue from Contract
รายได้อื่น
Other Revenues

12,030. 17

-0.05%

12,036.41

8.06%

11,139.06

17.31%

9,495.63

7.46

30.49%

5.72

33.33%

4.29

92.55%

2.23

237.85

3.73%

229.30

-8.64%

250.99

40.84%

178.21

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)									
Total Expenses (Million Baht)
ต้นทุนขาย
Cost of Sales

9,069.74

3.21%

8,787.76

13.33%

7,754.38

16.97%

6,629.27

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
Operating Expenses

2,042.12

2.94%

1,983.78

1.26%

1,959.12

24.64%

1,571.88

กำ�ไรสุทธิ
Net Profit

1,101.08

-10.69%

1,232.88

-24.15%

1,625.40

12.73%

1,441.86

เงินรายได้นำ�ส่งรัฐ
State on Profit Contribution

465.58

-19.94%

581.55

-5.39%

614.66

-37.11%

977.34

สถานะการเงิน (ล้านบาท)								
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพย์รวม
Total Assets

15,990.87

9.13%

14,652.74

3.13%

14,208.43

21.45%

11,698.70

หนี้สินรวม
Total Liabilities

4,446.93

18.80%

3,743.13

19.38%

3,135.40

66.88%

1,878.82

ส่วนของทุน
Capital

11,543.94

5.81%

10,909.60

-1.48%

11,073.03

12.76%

9,819.88

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Times)

3.71

-13.38%

4.28

9.09%

3.93

-27.81%

5.44

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Assets Turnover (Times)

0.75

-8.42%

0.82

4.78%

0.78

-3.41%

0.81

อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน (%)
Return on Equity (%)

9.54%

-15.59%

11.30%

-23.02%

14.68%

-0.03%

14.68%

อัตรากำ�ลัง ณ วันที่ 30 ก.ย. (คน)
Manpower as at 30 September

2,931

2.52%

2,859

0.67%

2,840

8.36%

2,621
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ฐานะทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม 2552 - 2556
Financial Highlights of the Year 2009 - 2013
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

12,000
10,000
8,000

9,347
8,730

9,820
8,260

10,859

11,024

11,543 11,860
10,909 10,870

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

6,000
4,000

3,038
2,137

2,000
0

2552/2009

3,078
1,586

2553/2010

ส่วนของทุน
Capital Fund

2,970 2,808

3,197
2,265

2,099 2,539

2554/2011

2555/2012

2556/2013

สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities

กำ�ไรสุทธิ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 2552 - 2556
Net Profit and Operation Profit 2009 - 2013
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

3,416
2,961

3,249

2,869

1,518 1,581

2552/2009

1,297 1,442

2553/2010

1,457 1,586

2554/2011

กำ�ไรเบื้องต้น
Gross Profit

2,960

1,406

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
Operation Profit
1,232

2555/2012

1,082 1,101

กำ�ไรสุทธิ
Net Profit

2556/2013

รายได้นำ�ส่งรัฐเทียบกับกำ�ไรสุทธิ 2552 - 2556
State on Profit Contribution vs Net Profit 2009 - 2013
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,625

1,581

1,442
1,232

1,101

900
560

2552/2009

2553/2010

545

2554/2011

581

2555/2012

465

2556/2013

กำ�ไรสุทธิ
Net Profit
รายได้นำ�ส่งรัฐ
State on Profit Contribution

