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ผลการด�าเนินงานประจ�าป 2559

Operating Performance for the Fiscal Year 2016
รายงานผลการด�าเนินงานขององค์กร
การด� าเนินงานขององคการเภสัชกรรม ปงบประมาณ
2559 ยึดหลักการของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ที่กระทรวงการ
คลังน� ามาใชในการประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ในการบริหารจัดการองคกร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร และเพื่อ
ใหบรรลุตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ภายใตยุทธศาสตร
ทั้ง 3 คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ดานการผลิตและจัดหา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดานการตลาดและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ดานการบริหารจัดการองค์กร
ซึ่งสรุปผลงานที่ส�าคัญตามมุมมองแตละดาน ดังนี้

ดานผลิตภัณฑ์และบริการ
1) %Service Rate ผลการด�าเนินงานในปงบประมาณ
2559 ผลอยูที่ระดับดี เมื่อเทียบกับปที่ผานมาพบวาเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งในป 2559 มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการในการติดตาม
ระบบ Supply Chain ท�าใหมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น
2) การจัดสงยาและเวชภัณฑใหลูกคาราชการ, เอกชน,
VMI, รานคา อภ. ไดตามระยะเวลาที่กา� หนด ทั้ง 2 กลุม คือ
กลุมแรก คือ กลุ มลูกคาในเขต กทม. และปริมณฑล
เมื่ อ เทีย บกั บ ปที่ผ านมาพบวาเพิ่ม สู ง ขึ้ น และเมื่ อ เทีย บกั บ
คาเปาหมายที่ก�าหนดไว พบวาผลการประเมินอยูที่ระดับดีมาก
กลุมที่สอง คือ กลุมลูกคาในสวนภูมิภาค (ไมรวมลูกคา
ที่อยูบนเกาะ) พบวาผลการประเมินอยูที่ระดับดีเชนกัน
3) คะแนนความพึงพอใจโดยรวมขององคการเภสัชกรรม
ในประเด็ น คุณ ภาพ/ประสิ ทธิภ าพ และความสม�่ าเสมอของ
คุณ ภาพยาและเวชภั ณฑ และประเด็นการบริ การสั่งซื้อและ
กระจายสินคา ป 2559 เมื่อเทียบกับคาเกณฑวัดอยูที่ระดับดี

Report on operating performance
GPO evaluated its operating performance for the
scal year 2016 via the employment of the principles
of State Enterprise Performance Appraisal (SEPA), which
was adopted by the Ministry of Finance for evaluating
the performance of state enterprises in terms of
organizational management in relation to driving strategy
and in achieving the organization’s vision & mission and
maintaining its values under the following three
strategies:
Strategy 1: Manufacturing and Procurement
Strategy 2: Marketing and Services
Strategy 3: Management of the Organization
The following represents a brief summary of the
important works attached to each of these three
aspects:

Products and Services

1) The percentage service rate of performance
for the scal year 2016 was more than satisfactory as
it showed an increase when compared to the previous
year. During 2016 there was an improvement in the
monitoring processes of the Supply Chain System,
resulting in better performance.
2) The delivery of drugs and medical supplies
to customers in both the governmental & private
sectors, VMI and retail stores was within the required
timeframe in terms of the following two customer
groups: the Bangkok metropolitan region group, which
showed an increase in comparison to targets as well
as excellent evaluation results; the regional group
(excluding island customers), which showed good
evaluation results.
3) The overall satisfaction score for GPO on
quality/ef ciency and the consistency of the quality
of its medicines & medical supplies and services in
regard to procurement and distribution during the year
2016 was good in comparison with the criterion.
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ดานการมุงเนนลูกคา

Customer Focus
1

1) ผลส�ารวจความพึงพอใจลูกคา
การวิ จัย ความพึง พอใจของลูกคาองคการเภสัช กรรม
ป 2559 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการรับรู ความตองการ
ความคาดหวัง ความส�าคัญ ความพึงพอใจ ความภักดี และความ
ผูก พั น และความไมพึ ง พอใจของลู ก คาตอการด� า เนิ น งาน
ขององคการเภสัชกรรมทั่วประเทศ ตามเกณฑการประเมิน
ของกระทรวงการคลัง และการเปรี ย บเทีย บการด� าเนิ นงาน
กั บ คู แขง (Benchmarking) รวมทั้ ง ศึ ก ษาภาพลัก ษณของ
องคการเภสัชกรรม ศึกษาแนวทางในการเพิ่มสวนแบงการตลาด
(Market share) ในกลุมโรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ ศึกษา
ทัศนคติข องลูก คาตอระบบการซื้ อขายรู ป แบบเดิมกั บ ระบบ
E-bidding และเพื่อเปนการเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน
ในปที่ผ านมาได โดยมีกลุมเปาหมาย จ�านวน 4 กลุ ม ไดแก
1) กลุมลูกคาภาครัฐ 2) กลุมลูกคาภาคเอกชน 3) กลุมลูกคา
ตางประเทศ และ 4) กลุมประชาชน

1) Customer satisfaction survey1
The main purposes of GPO’s Customer Satisfaction
Survey for the year 2016 were to study the perceptions,
needs, expectations of and relationships with customers,
as well as to assess levels of satisfaction, customer
loyalty and dissatisfaction with GPO’s operations across
the country in accordance with the assessment criteria
of the Ministry of Finance, to compare GPO’s
performance against that of its competitors (Benchmarking)
and additionally to assess GPO’s reputation, to study
the methods utilized to increase the market share in
large government hospitals, to assess the attitude of
customers toward both the traditional trading system
and the E-bidding system and to make a comparison
of performance in 2016 with that of the previous year.
There were 4 target customer groups, these being:
1) Government Customers 2) Private Customers
3) International Customers and 4) The Public.

ความพึงพอใจ
Satisfactory

กลุ่มลูกค้า
Customer Group

ค่าเฉลย
Average

%T2B

ลูกค้ำภำครัฐ
Government Customers
ลูกค้ำภำคเอกชน
Private Customers
ประชำชน
The Public
ลูกค้ำตำงประเทศ
International Customers

4.05

87.2%

4.01

86.8%

4.69

99.8%

3.87

74.1%

รวม
Total

4.15

86.97%

เมื่อวิเคราะหผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกคา
ทั้ง 4 กลุมดังกลาวขางตน ที่มีตอองคการเภสัชกรรม กลาวไดวา
ลูกคากลุ มประชาชนมีค วามพึง พอใจตอองคการเภสัชกรรม
มากที่สุดในทุกๆ เรื่อง รองลงมาคือกลุมลูกคาภาครัฐ กลุมลูกคา

It was found that the public group had the highest
level of satisfaction with GPO in all aspects, followed
next by the government sector, then the private sector,
with international customers holding the lowest level
of satisfaction. To analyse how urgently improvements

1

ที่มา : รายงานการวิจัยลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการเภสัชกรรม ป 2559 งานที่ 1 ความพึงพอใจของลูกคาองคการเภสัชกรรม
Source: Research Report on the Customers and Stakeholders of GPO, 2016, No. 1 Customer Satisfaction of GPO.
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ภาคเอกชน และกลุมลูกคาตางประเทศ มีความพอใจ ตามล�าดับ
ซึ่งการวิเคราะหความเรงดวนในการปรับ ปรุ งของกลุ มลูกคา
องคการเภสัชกรรมจะไดมีการน�าขอมูลหลายดาน มาพิจารณา
ในการวิเคราะหหาความเรงดวนในการปรับปรุง ประกอบดวย
ระดั บ ความคาดหวังที่ มีต อองคการเภสัชกรรม (Customer
Expectation) ระดับความพึงพอใจที่มีตอองคการเภสัชกรรม
(Customer Satisfaction) การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
กับคูแขง (Benchmarking) และสิ่งที่ไมพึงพอใจในรอบ 1 ปที่
ผานมา โดยประเด็นเรงดวนที่ต องรีบด� าเนินการปรับ ปรุงคือ
ประเด็ น ที่ลู กคามี ร ะดั บ ความพึง พอใจนอยกวาระดั บ ความ
คาดหวังที่ลูกคาตั้งไว ระดับความพึงพอใจ นอยกวาคูแขง และ
มีประเด็นความไมพึงพอใจในรอบ 1 ปที่ผานมา
2. ผลส�ารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การด�าเนินงานตามพันธกิจสังคม2
การวิจัยในป 2559 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการรับรู
ความตองการ ความพึง พอใจของผู มีส วนไดสวนเสียตอการ
ด� า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทางสั ง คมขององคการเภสั ช กรรม
ตามเกณฑการประเมินของกระทรวงการคลัง รวมทั้งเพื่อศึกษา
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการด� า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทางสั ง คม
ขององคการเภสัชกรรมในปที่ผ านมา ซึ่งผลที่ ไดจะน� าไปซึ่ง
การยกระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในการด�าเนินงาน
บรรลุเปาหมายของพันธกิ จ และเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด
ตอสังคมไทย รวมถึงสงเสริมภาพลักษณทีด่ ขี ององคการเภสัชกรรม
โดยทั้งนี้ไดด�าเนินการส�ารวจตามพันธกิจหลักทางสังคม
ขององคการเภสัชกรรมทั้ง 4 พันธกิจหลัก ซึ่งประกอบดวย
1) การผลิตและจัดหายาก�าพรา
2) การจัดหายาจากการประกาศบังคับใชสิทธิ์ฯ (CL)
3) การลดราคายาเพื่อใหผูปวยเขาถึงยาไดมากขึ้น
4) การจัดหาและส�ารองยาและเวชภัณฑในสถานการณ
ฉุกเฉิน
พบวาผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวมในการด�าเนินพันธกิจ
หลักนี้ เกือบทุกคนมีความพึงพอใจโดยรวมตอทั้ง 4 พันธกิจ
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปที่ผาน

in performance were required, GPO used a variety of
data comprising the level of customer expectation, the
level of customer satisfaction, the level of satisfaction
in comparison to competitors (benchmarking) and the
level of customer dissatisfaction over the past year. It
was found that the following urgent issues needed to
be addressed: the customer satisfaction level was
lower than the expectation level, the satisfaction
level was less than that of GPO’s competitors and the
level of dissatisfaction was a cause for concern.
2. Stakeholder Satisfaction Survey on performance
in accordance with GPO’s social missions.2
The main purpose of the research in 2016 was
to study, using the assessment criteria of the Ministry
of Finance, the perceptions, needs and satisfaction
level of stakeholders in regard to GPO’s performance
in accordance with its social missions, prior to making
a comparison of the results with those of the previous
year. The study results will be used to raise the level
of stakeholder satisfaction in GPO’s performance in
achieving the goals of its missions, to assist GPO in
being of the utmost bene t to Thai society and to
enhance GPO’s reputation.
The Satisfaction Survey was carried out on GPO’s
four main social missions, as follows:
1) the production and supply of orphan drugs;
2) the procurement of drugs from the Compulsory
Licensing (CL) list;
3) the reduction in the price of medicines in
order to increase their accessibility;
4) the procurement and reservation of medicines
and medical supplies during situations of
emergency.
It was found that almost all of the stakeholders
involved in these four missions were satis ed overall,
with the average level of satisfaction being higher than
that of the previous year.

2

ที่มา : รายงานการวิจัยลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการเภสัชกรรมป 2559 งานที่ 2 งานวิจัยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการด�าเนินงาน
ตามพันธกิจทางสังคมขององคการเภสัชกรรม
Source: Research report on customers and stakeholders of GPO, 2016. No.2, research on stakeholder’s satisfaction with performance in accordance
with GPO’s social missions
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Finance and marketing

The nancial performance of GPO in the scal
year 2016 showed a net pro t of 1,504.93 million baht,
an increase of 172.43 million baht or 12.94 percent on
the previous year. The total revenue of GPO equaled
15,134.32 million baht, an increase of 1,705.88 million
baht or 12.70 percent. This increase was due to a
strengthening in sales. Medicines produced directly by
GPO which saw an increase in sales comprised
antiretroviral drugs and medicines for non-communicable
diseases (NCDs) such as Diabetes Mellitus and
Hypertension. Amongst the medicines produced by
other manufacturers but sold by GPO, dialysis solution
(CAPD) showed an increase in sales.
GPO’s main customer in 2016 was the government
sector, representing approximately 90% of sales, whilst
customers from the private sector represented 6.5%
and international customers 1.0%. The main customers
from the government sector were the National Health
Security Of ce (NHSO), the Social Security Of ce,
ดานการมุงเนนบุคลากร
medical centers, general hospitals, community hospitals,
ในป 2559 องคการเภสัชกรรมไดด� าเนิ นการส� ารวจ etc.
ความผู ก พั น และความพึ ง พอใจของพนั ก งานและลู ก จ าง
เพื่อเปนการสรางและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ Workforce Focus
In 2016, GPO carried out engagement and
ของพนักงานและลูกจางองคการเภสัชกรรม โดยการจัดแผน
พัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานและลูกจาง satisfaction surveys on its workers and permanent
employees. GPO had previously devised both short
ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง ทั้ง นี้ จากผลการส�ารวจความ
and long term plans for enhancing the engagement
พึงพอใจในภาพรวมที่บุคลากรมีตอองคการเภสัชกรรม ป 2559 and satisfaction levels of these members of staff. The
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.94 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา results of the overall satisfaction survey in 2016
ดานที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูง อาทิ สวัสดิการ ลักษณะงาน revealed an average score of 3.94 and it was found
ทีต่ นเองรับผิดชอบ สัมพันธภาพกับเพือ่ นรวมงาน และสิทธิเสรีภาพ that the workers and permanent employees were
possessed of high levels of personnel satisfaction in
และความเทาเทียมเทียมในองคกร เปนตน
regard to welfare, job descriptions, relations with
colleagues, autonomy, rights and equality within the
organization.
ผลการด� าเนินงานดานการเงินขององคการเภสัชกรรม
ในปงบประมาณ 2559 มีผลก� าไรสุทธิ 1,504.93 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 172.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.94 รายไดรวม
ขององคการเภสัชกรรม 15,134.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,705.88
ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.70 เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
โดยยาองคการผลิต ยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุมยาตานไวรัส เอดส
และยารั กษาโรค โดยเฉพาะกลุ มโรคไมติด ตอเรื้อ รั ง NCDs
(Non-Communicable diseases) อาทิ โรคเบาหวาน (Diabetes
Mellitus) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) สวนยาผูผลิต
อื่นจะมาจากการขายน�้ายาลางไต (CAPD)
กลุมลูกคาหลักขององคการเภสัชกรรมคือสวนราชการ
หรือลูกคาภาครัฐประมาณรอยละ 90 ที่เหลือรอยละ 6.5 เปน
ลูกคาภาคเอกชนและลูกคาตางประเทศรอยละ 1.0 โดยลูกคา
หลักภาครัฐไดแก ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ส�านักงานประกันสังคม ลูกคากลุมโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เปนตน
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The results of the survey on engagement
revealed that GPO’s workers and permanent employees’
level of overall engagement was within the highest
level of the range with a score of 4.28. There were 20
factors which proved to be important to engagement
with the organization and of these, the ones which
averaged high ranking scores were as follows: a desire
for the organization to show continuous growth,
loyalty and commitment to the organization, dedication
to work which enhances the success of the organization
and being both happy and proud to work for the
organization.

สวนผลการส� ารวจความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
และลูกจางองคการเภสัชกรรม พบวาระดั บ ความผูก พันตอ
องคการเภสัชกรรมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ 4.28
คะแนน ในภาพรวมปจจั ย ที่ มี ค วามส� า คั ญ ตอความผู ก พั น
ในองคกรตามปจจัยที่ก�าหนดใหมา 20 ปจจัย โดยปจจัยที่มีคา
คะแนนเฉลี่ยอยูในอันดับตนๆ คือ ตองการใหองคกรมีความเจริญ Effectiveness of the Process
เติบโตอยางตอเนื่อง, รักและผูกพันกับองคการ, มีความทุมเท
The operational process of GPO is divided into
ตั้งใจท�างาน เพื่อตอบแทนสิ่งที่ไดรับจากองคกร และมีความสุข three main important processes under the leadership
ความภาคภูมิใจในการท�างานในองคกร เปนตน
of the chief executive of cers. The operating performance
of these three processes in 2016 was as follows:
ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
1) The R&D Process
กระบวนการท� างานขององคการเภสัชกรรม แบงเปน
The Research and Development Institute
กระบวนการท� า งานที่ ส� า คั ญ 3 กระบวนการหลั ก ภายใต researched and developed new items of generic
การน�าของผูน�าระดับสูง ส�าหรับผลการด�าเนินงานกระบวนการ medicine and medical supplies in order to respond to
ท�างานที่ส�าคัญขององคการเภสัชกรรมทั้ง 3 กระบวนการหลัก the needs of Thai society in accordance with the
mission of the organization. GPO accelerated the
ดังนี้
development of research, production and distribution
1) กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process)
of medicines and medical supplies in order to meet
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการวิจัยและพัฒนายาและ international quality standards and to be in possession
เวชภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความจ�าเปนตอ of the necessary quantity of products to meet the
สังคมไทย ตามพันธกิจขององคกร ท�าใหองคการเภสัชกรรม needs of the country. Once the development of new
เรงรั ดพั ฒนาการวิจั ยการผลิต และจ� าหนายยาและเวชภัณ ฑ generic drugs, including active pharmaceutical ingredients,
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเพียงพอตอความตองการ has been completed, the formulations or products are
ของประเทศโดยผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม รวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ พั ฒ นา led for registration at the Food and Drug Administration.
2) The Manufacturing Process
เสร็ จ แล วนั้ น จะน� า ไปยื่ น ขึ้ น ทะเบี ย นต� า รั บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
Value of loss is based on the ratio of 3 components:
ตอส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
products lost in production, products rejected by quality
2) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
control and products returned by customers; in
ส�าหรับมูลคาการสูญเสีย ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนของ
comparison with the value of the materials entering
3 องคประกอบ คือ การสูญเสียจากการผลิต (Loss) สินคา into the production process.
ที่ไมผานการตรวจประกันคุณภาพ (Reject) และสินคาที่ลูกคา
สงคื น (Return) เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล คาของวั ต ถุ ดิ บ ที่ผ าน
เขาอยูในกระบวนการผลิต
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3) กระบวนการบริการ (Service Process)
3) The Service Process
The analytical results for the scal year 2016 in
ในการจั ด ส งยาและเวชภั ณ ฑส� า หรั บ ในเขต กทม.
ปริมณฑล และภูมิภาคนั้น เมื่อวิเคราะหจากรอยละของจ�านวน terms of the percentage frequency of medicines and
ครั้ งในการจัดสงยาและเวชภัณ ฑไดตามระยะเวลาที่ก� าหนด medical supplies being delivered in due time, within
both the Bangkok metropolitan region and the provincial
ในปงบประมาณ 2559 สามารถด�าเนินการไดตามเปาหมาย
regions, determined that targets were met.

ดานการน�าองค์กร

Leadership

ดานพันธกิจทางสังคม องคการเภสัชกรรมด� าเนินการ
การจัด หายาจ� าเปนตามนโยบายของภาครั ฐ เพื่อตอบสนอง
นโยบายของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และ
มีบทบาทในการด�าเนินงานเชิงสังคม เพื่อจ�าหนายยาที่จ�าเปน
และมี คุ ณ ประโยชน ต อสั ง คมประชาชนสามารถเข าถึ ง ยา
ไดมากขึ้ น และทั่วถึง รวมถึง ผลกระทบทางบวกที่ห นวยงาน
ของรั ฐ จะสามารถประหยั ด งบประมาณจากการซื้ อ ยาจาก
องคการเภสัชกรรม ซึ่งองคการเภสัชกรรมสามารถผลิต/จัดหายา
เชิงสั งคม/ยาจ� าเปนในราคาที่ ต�่า กวาราคาจ�าหนายในตลาด
ซึ่งสงผลใหภาครัฐประหยัดเงินงบประมาณ ในปงบประมาณ
2559 ไดเปนจ�านวน 4,980.75 ลานบาท คิดเปนจ�านวนเงิน
ที่ภาครัฐประหยัดไดรอยละ 59.05

In keeping with its social missions, GPO
responded to the procurement policies of the
Government and the National Health Insurance Of ce
(NHSO), under which GPO was assigned to supply
medicines and medical supplies. These procurement
policies enable people to easily access the drugs they
require. Another positive impact deriving from the
purchasing of GPO’s medicines is that government
agencies can make budget savings. GPO is able to
produce and supply orphan drugs and essential drugs
and sell these medicines at a below market price.
As a result of this the Government budget for the scal
year 2016 was saved 4,980.75 million baht, a saving of
59.05%.
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รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ปี 2558 / 2015

ปี 2559 / 2016

ผลต่าง / Difference

รายการ / List
ล้านบาท

ล้านบาท
%

Million baht

ล้านบาท
%

Million baht

%
Million baht

1. สินทรัพย์หมุนเวยน
Current Assets

12,393.52

74.36

14,257.08

75.72

1,863.56

15.04

2. สินทรัพย์รวม
Total Assets

16,667.82

100

18,828.85

100

2,161.03

12.97

3. หนสินรวม
Total Liabilities

4,728.11

28.37

6,116.74

32.49

1,388.63

29.37

4. เจ้าหนการค้า
Trade Accounts Payable

1,636.87

9.82

3,055.40

16.23

1,418.53

86.66

5. หนสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities

1,829.53

10.98

1,794.26

9.53

(35.27)

(1.93)

6. กำาไรสะสม
Retained Earnings

11,828.64

70.97

12,602.06

66.93

773.42

6.54

7. ส่วนทุน
Capital

11,939.71

71.63

12,712.11

67.51

722.40

6.47

หมายเหตุ : ตามงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ปงบประมาณ 2558-2559
Note : Financial statement for the scal year 2015-2016 (separate nancial statement)

สินทรัพยรวม ป 2559 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดี ยวกัน
ในป 2558 เทากับ 2,161.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.97
ซึ่งในสวนของสินทรัพยหมุนเวียน คือ ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นรอยละ
27.09 ซึ่งประกอบดวยลูกหนี้ สปสช., สปส. และ รพช. สวนสินคา
คงเหลือในป 2559 นั้นลดลง 250.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ
7.66 แบงเปนผลิตภัณฑองคการเภสัชกรรม ผลิตภัณฑระหวางท�า
และผลิตภัณฑส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑบริษัทอื่นที่ลดลง
ในสวนของหนี้สินและทุน หนี้สินรวม ในป 2559 มีทั้งสิ้น
6,116.74 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 4,849.66
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.76 หนี้สินไมหมุนเวียน 1,267.08
ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.73 และสวนทุน 12,712.11 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 67.51 ทั้งนี้ส�าหรับดานเจาหนี้การคานั้นเพิ่มขึ้น
1,418.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.66 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ลดลง 35.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.93 เกิดจากการลดลง
ของเจาหนี้อื่น และสวนของทุนที่เพิ่มขึ้ น 771.40 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 6.47 เปนการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสม

Total assets in 2016 saw an increase of 2,161.03
million baht or 12.97% on the previous year. The trade
receivables aspect within current assets increased by
27.09% and consisted of receivables from the
National Health Security Of ce (NHSO), the Social
Security Of ce and community hospitals. The merchandise
inventory in 2016 saw a decrease in value of 250.25
million baht or 7.66%. This decrease was due to a
reduction in the storage of GPO nished products and
in-process products, as well as the nished products
of other companies.
Total liabilities in 2016 amounted to 6,116.74
million baht, consisting of current liabilities of 4,849.66
million baht or 25.76%, non-current liabilities of
1,267.08 million baht or 6.73%, and capital of 12,712.11
million baht or 67.51%. Trade accounts payable
increased by 1,418.53 million baht or 86.66% and
other current liabilities decreased by 35.27 million baht
or 1.93% due to a decrease in other accounts payable
and an increase in capital of 771.40 million baht or
6.47% which represented an increase in retained
earnings.
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการด�าเนินการ

Factors affecting operations

ในป 2559 องคการเภสัชกรรม ไดมีการด�าเนินการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร (แผนวิสาหกิจ) ประจ�าป 2559-2563 ซึ่งมี
วัตถุ ป ระสงคเพื่อก� าหนดทิศ ทางการด� าเนิ นงานขององคการ
เภสัชกรรมในระยะ 5 ป (2559-2563) ทั้ง นี้ ภ ายหลัง จาก
ด� าเนินการตามแผนมาระยะหนึ่งแลว ชวงไตรมาสที่ 3 ของป
2559 ไดมี ก ารทบทวนยุ ทธศาสตรขององคการเภสัชกรรม
เพื่อใหสอดคลองกั บ สภาวการณ และสภาพแวดลอมที่ อาจ
เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหมั่นใจวาองคกรจะบรรลุตามวิสัยทัศน
ที่ก� า หนดไวได และสามารถขั บ เคลื่ อ นและผลัก ดั น ใหแผน
ยุท ธศาสตรองคการบรรลุผ ล ซึ่ง จะน� าไปสู วิสั ย ทัศ นในการ
เปนผูน�าในธุรกิจยาและเวชภัณฑที่เปนประโยชน จ�าเปนตอสังคม
ไทยและประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน ตลอดจนทิศทางนโยบาย
และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบายแหงชาติดานยา ไดแก
การเขาถึงยาจ�าเปนอยางเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ ในราคา
ที่เหมาะสม และ การใชยาอยางสมเหตุสมผล ถูกตองและคุมคา
เพื่อใหสามารถตอบสนองนโยบายประชาชนเขาถึงยาที่จ�าเปนนั้น
ยาบางตั วที่ มีต นทุน ในการผลิต สูง และจ�าหนายในราคาถู ก
อาจจะกระทบกั บ ผลประกอบการ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคง
และยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกัน
คุณภาพ องคกรมีการทบทวน เพื่อพัฒนาและแกไขกฎระเบียบ
ที่เปนอุปสรรค ท�าใหเกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตยาภายในประเทศ รวมถึงการสรางและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสงเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรม
ยา รองรับการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมยา และตองสราง
ความเชื่อ มั่น และประกัน คุ ณ ภาพยาที่ผลิต แกผู สั่ง ใชยาและ
ประชาชน

In 2016, GPO prepared a Strategic Plan (Enterprise
Plan) for the years 2016-2020, which aimed to de ne
the direction of GPO’s operations over the 5 year
period. After operating in accordance with this plan for
a period of time, a review of GPO’s strategy was
undertaken in the third quarter of 2016. This was in
order to be able to encompass any changes in regard
to the organizations situation and the current
environment and to ensure that the organization will
be able to meet its de ned vision and be able to
successfully drive forward its strategic plan. This will
assist in GPO’s vision of being a leader in the medicine
and medical supply industry, which is essential in
maintaining sustainability in terms of medicines within
Thai society and the ASEAN community. The strategic
plan was consistent with the direction of related
policies and strategies such as the national drug policy,
which require that medicines are accessible in an easy,
fair and timely manner at a suitable price and that drug
se is reasonable, correct and cost effective. In order to
respond to policies of public accessibility to essential
medicines, some medicines with a high production cost
were sold at a reduced price; this may have an impact
on turnover. Furthermore, in order to be able to
enhance sustainability and self-suf ciency, GPO
reviewed and revised the regulations which had
previously obstructed the development of its quality
control and assurance system and the development
of the manufacturing industry for medicines, biological
products and herbal products. This resulted in
investment in and development of the medicine
manufacturing industry within the county. Moreover,
GPO developed its human resources in order to better
support the production and marketing sectors and to
support the expansion of the pharmaceutical industry’s
market. In addition, GPO worked to enhance con dence
in the quality of its medicines in both prescribers and
members of the public.
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงน
เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ขององคการเภสัชกรรม ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุนที่แสดงเงินทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตราฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจ�าเปน เพื่อใหสามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระส�าคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของส�านัก
การตรวจเงินแผนดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดใหส�านักงานการ
ตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอก�าหนดดานจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระส�าคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระส�าคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว
ผู สอบบั ญ ชี พิ จ ารณาการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วของกั บ การจั ด ท� าและการน� า เสนองบการเงิ น โดยถู ก ตองตามที่ ค วรของ
องคการเภสัชกรรม เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคการเภสัชกรรม การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงิน
โดยรวม
ส�านักงานการตรวจสอบเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผนดิน

ความเห็น
ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ขององคการเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และผลการด�าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด
ส�าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางพัชรา ลาภลือชัย)
ผูอ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 17

(นายสมชาย พิทยวรเจริญ)
ผูอ�านวยการกลุม
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งบแสดงฐานะการเงิน Balance Sheets

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note
2559 / 2016
2558 / 2015

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวยน
Current Assets
เงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสด
Cash and Cash Equivalents
เงนลงทุน ชัวคราว
Short-Term Invesment
ลูกหนีการค้า-สุทธิ
Trade Receivable-Net
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

3.2 , 5.1

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

5.2

254,438,577.27

1,000,311,254.99

3.4 , 5.3

7,447,538,087.80

5,859,885,805.50

5.4

56,412,970.28

74,308,434.68

3.3 , 5.5

3,516,969,966.56

3,241,800,690.72

5.6

33,693,562.21

86,249,233.19

14,257,078,950.13

12,393,524,612.52

462,140,427.53

428,519,486.23

100,000,000.00

-

5.8

101,756,965.33

100,193,121.57

3.5 , 5.9

2,895,476,613.30

2,911,293,505.48

3.6 , 5.10

177,416,991.28

107,760,109.29

962,065,648.10

819,988,700.41

4,698,856,645.54

4,367,754,922.98

18,955,935,595.67

16,761,279,535.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวยน
Total Current Assets
สินทรัพย์ไ มหมุนเวยน
Non-Current Assets
เงนลงทุน ในบรษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงนลงทุน ระยะยาว
Long-Term Investment
เงนให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ
Asset In-Process

รวมสินทรัพย์ ไมหมุนเวยน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

3.8 , 5.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Note to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note
2559 / 2016

2558 / 2015

หนสินและสวนทุน / Liabilities and Capital
หนสินหมุนเวยน / Current Liabilities
เจ้าหนีการค้า
Trade Accounts
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities
รวมหนสินหมุนเวยน
Total Current Liabilities
หนสินไมหมุนเวยน / Non Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน
หนีสินกองทุนเงนกู้องค์การเภสัชกรรม
รวมหนสินไมหมุนเวยน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนสิน
Total Liabilities

3,055,396,901.08

1,636,869,989.80

1,794,264,725.46

1,829,526,983.63

4,849,661,626.54

3,466,396,973.43

1,192,580,553.00
74,500,000.00

1,187,212,222.00
74,500,000.00

1,267,080,553.00

1,261,712,222.00

6,116,742,179.54

4,728,109,195.43

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

54,586,517.98

3.5

13,660,305.03

14,675,458.92

5.15

49,914,409.60

49,914,409.60

12,729,138,200.52
(8,106,017.00)

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

12,839,193,416.13

12,033,170,340.07

18,955,935,595.67

16,761,279,535.50

5.11

3.9.2 , 5.12
3.9.1 , 5.13

สวนทุน / Shareholder’s Equity
ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงนทุนหมุนเวยน
Transferred from Current Capital

ส่วนเกินทุนจากการบรจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำาไรสะสม
Retained Earning
องค์ป ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

รวมสวนทุน / Capital
รวมหนสินและสวนทุน
Total Liabilities and Shareholders’Equity

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Note to Financial Statements are an integral part of these Statements

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม

(นางสาวร�าไพ สมจิตรมูล)
ผูอ�านวยการฝายบัญชีและการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
หมายเหตุ Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016

2558 / 2015

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวยน
Current Assets
เงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสด
Cash and Cash Equivalents
เงนลงทุน ชัวคราว
Short-Term Invesment
ลูกหนีการค้า-สุทธิ
Trade Receivable-Net
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

3.2 , 5.1

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

5.2

254,438,577.27

1,000,311,254.99

3.4 , 5.3

7,447,538,087.80

5,859,885,805.50

5.4

56,412,970.28

74,308,434.68

3.3 , 5.5

3,516,969,966.56

3,241,800,690.72

5.6

33,693,562.21

86,249,233.19

14,257,078,950.13

12,393,524,612.52

335,060,000.00

335,060,000.00

100,000,000.00

-

5.8

101,756,965.33

100,193,121.57

3.5 , 5.9

2,895,476,613.30

2,911,293,505.48

3.6 , 5.10

177,416,991.28

107,760,109.29

962,065,648.10

819,988,700.41

4,571,776,218.01

4,274,295,436.75

18,828,855,168.14

16,667,820,049.27

รวมสินทรัพย์หมุนเวยน
Total Current Assets
สินทรัพย์ไ มหมุนเวยน
Non-Current Assets
เงนลงทุน ในบรษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงนลงทุน ระยะยาว
Long-Term Investment
เงนให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ
Asset In-Process

รวมสินทรัพย์ ไมหมุนเวยน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

3.8 , 5.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
หมายเหตุ Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016

2558 / 2015

หนสินและสวนทุน / Liabilities and Capital
หนสินหมุนเวยน / Current Liabilities
เจ้าหนีการค้า
Trade Accounts
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities

3,055,396,901.08

1,636,869,989.80

1,794,264,725.46

1,829,526,983.63

4,849,661,626.54

3,466,396,973.43

1,192,580,553.00
74,500,000.00

1,187,212,222.00
74,500,000.00

1,267,080,553.00

1,261,712,222.00

6,116,742,179.54

4,728,109,195.43

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

54,586,517.98

3.5

13,660,305.03

14,675,458.92

5.15

49,914,409.60

49,914,409.60

12,602,057,772.99
(8,106,017.00)

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

12,712,112,988.60

11,939,710,853.84

18,828,855,168.14

16,667,820,049.27

5.11

รวมหนสินหมุนเวยน
Total Current Liabilities
หนสินไมหมุนเวยน / Non Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน
หนีสินกองทุนเงนกู้องค์การเภสัชกรรม

3.9.2 , 5.12
3.9.1 , 5.13

รวมหนสินไมหมุนเวยน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนสิน
Total Liabilities
สวนทุน / Shareholder’s Equity
ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงนทุนหมุนเวยน
Transferred from Current Capital

ส่วนเกินทุนจากการบรจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำาไรสะสม
Retained Earning
องค์ป ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

รวมสวนทุน / Capital
รวมหนสินและสวนทุน
Total Liabilities and Shareholders’Equity

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

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม

(นางสาวร�าไพ สมจิตรมูล)
ผูอ�านวยการฝายบัญชีและการเงิน
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note
2559 / 2016
2558 / 2015

รำยได้ Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำาของ
Income from Hive of Work
รายได้อืน
Other Income

5.16

5.17

รวมรำยได้
Total Income

15,134,316,805.31

13,428,445,294.68

20,580,714.96

19,372,840.20

148,423,579.20

311,360,067.83

15,303,321,099.47

13,759,178,202.71

11,846,811,785.45

10,317,966,659.97

622,044,634.95
1,327,005,732.41

702,585,323.12
1,294,479,849.48

37,348,373.23

72,122,720.31

13,833,210,526.04

12,387,154,552.88

1,470,110,573.43
34,820,941.30

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

1,504,931,514.73

1,332,473,781.49

คำใช้จำย Expense
ต้นทุน ขายและรับจ้างทำาของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบรหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
Other Expense

รวมคำใช้จ ำย
Total Expenses
กำาไรจากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงนลงทุนในบรษัทร่วม

ก�ำไรสุทธิ
Net Income

5.18
5.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th , 2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht
หมายเหตุ Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016

2558 / 2015

รำยได้ Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำาของ
Income from Hive of Work
รายได้อืน
Other Income

5.16

15,134,316,805.31

13,428,445,294.68

20,580,714.96

19,372,840.20

149,623,579.20

315,280,067.83

15,304,521,099.47

13,763,098,202.71

11,846,811,785.45

10,317,966,659.97

5.18

622,044,634.95

702,585,323.12

5.19

1,327,005,732.41

1,294,479,849.48

37,348,373.23

72,122,720.31

13,833,210,526.04

12,387,154,552.88

1,471,310,573.43

1,375,943,649.83

5.17

รวมรำยได้
Total Income
คำใช้จ ำย Expense
ต้นทุน ขายและรับจ้างทำาของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบรหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
Other Expense

รวมคำใช้จำย
Total Expenses
ก�ำไรสุทธิ
Net Income

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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107

งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2559 / 2016
2558 / 2015

กระแสเงนสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
Cash Flow from Operating Activities
กำาไรสุทธิ Net Income

1,504,931,514.73

1,332,473,781.49

377,095,785.23

312,689,593.08

3,522,020.77

1,307,652.47

15,187,702.12
16,232,883.57

31,935,239.90
13,550,726.79

(135,745.86)
(34,820,941.30)

(314,735.52)
39,549,868.34

(698,483.00)
(9,045,190.73)

(28,288.00)
15,427,701.10

68,812.03
(15,999.00)

68,170.05
-

(1,588,753,285.75)

(2,180,994,485.67)

17,895,464.40

16,554,114.67

(306,589,861.53)

(687,491,970.59)

52,555,670.98

26,036,886.89

1,420,978,141.97

326,182,604.86

(150,098,041.16)
5,368,331.00

336,758,337.97
5,786,939.00

1,323,678,778.47

(410,507,863.17)

รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงนสดสุทธิรับ (จำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน /
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
operating activities
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
Depreciation
ขาดทุน จากการขายและตัดบัญชสินทรัพย์
Loss on Revements of Assets
ขาดทุน จากการตัดบัญชสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสือมสภาพ
Damaged product
หนีสูญรับคืน
Bad debt recovery
ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดทุนจากเงนลงทุนในบรษัทร่วม
กำาไรจากการจำาหน่ายสิน ทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลียน (Gain) Less on Foreign Exchange
หนีสงสัยจะสูญ
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญ ชสิน ทรัพย์ทีได้รับบรจาค

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน ลดลง (เพมขน) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนีการค้า
Trade Receivable
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

หนสินด�ำเนินงำน เพมขน (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities in-Process
เจ้าหนีการค้า
Trade Account
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด (ตอ) / Statement of Cash Flows (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2559 / 2016
2558 / 2015
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมลงทุน
Cash Flow from Operating Activities
เงนสดรับจากการจำ าหน่ายสิน ทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) จากเงนลงทุน ระยะยาว
Proceeds (Additions) from Long Term Investment
เงนสดรับจากลงทุนในบรษัทร่วม
Investment in joint Venture
เงนสดจ่ายจากเงนให้กู้ยืมระยะยาว
Addition from Long Term Borrowings
เงนสดจ่ายซอทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
Addition to Property, Plant and Equipment
เงนสดจ่ายซอสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
Addition to Intangible Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) สินทรัพย์ระหว่างดำ าเนินการ
Proceeds (Additions) to Assets In-Process
เงนสดรับจากเงนลงทุนชัวคราว
Proceeds from Temporary Investment

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

912,587.00

28,288.00

(100,000,000.00)

200,000,000.00

1,200,000.00

(87,280,000.00)

(1,563,843.76)

(6,816,829.38)

(347,345,355.02)

(904,247,721.69)

(90,702,176.02)

(90,350,785.31)

(131,938,574.03)

622,178,234.94

745,872,677.72

1,795,792,671.12

76,435,315.89

1,529,303,857.68

114,835,782.99

26,990,996.28

(697,893,284.78)

(1,605,461,272.92)

(583,057,501.79)

(1,578,470,276.64)

817,056,592.57

(459,674,282.13)

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

กระแสเงนสดจำกกิจกรรมจัดหำเงน
Cash Flows from Financing Activities
เงนสดรับเงนอุดหนุน (เงนงบประมาณ)
Support Budget
เงนรายได้แ ผ่นดินนำาส่งคลัง
Contribution to State Income

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงน
Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด (ลดลง) สุทธิ
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันสินงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year
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งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016
2558 / 2015
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
Cash Flow from Operating Activities
กำาไรสุทธิ
Net Income

1,471,310,573.43

1,375,943,649.83

377,095,785.23

312,689,593.08

3,522,020.77

1,307,652.47

15,187,702.12
16,232,883.57

31,935,239.90
13,550,726.79

(135,745.86)

(314,735.52)

(698,483.00)
(9,045,190.73)

(28,288.00)
15,427,701.10

68,812.03
(15,999.00)

68,170.05
-

(1,588,753,285.75)

(2,180,994,485.67)

17,895,464.40

16,554,114.67

(306,589,861.53)

(687,491,970.59)

52,555,670.98

26,036,886.89

1,420,978,141.97

326,182,604.86

(150,098,041.16)
5,368,331.00

336,758,337.97
5,786,939.00

1,324,878,778.47

(406,587,863.17)

รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงนสดสุทธิรับ (จำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน /
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
operating activities
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
Depreciation
ขาดทุน จากการขายและตัดบัญชสินทรัพย์
Loss on Revements of Assets
ขาดทุน จากการตัดบัญชสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสือมสภาพ
Damaged product
หนีสูญรับคืน
Bad debt recovery
กำาไรจากการจำาหน่ายสิน ทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลียน
หนีสงสัยจะสูญ
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญ ชสิน ทรัพย์ทีได้รับบรจาค

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน ลดลง (เพมขน) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนีการค้า
Trade Receivable
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

หนสินด�ำเนินงำน เพมขน (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities in-Process
เจ้าหนีการค้า
Trade Account
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด (ตอ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016
2558 / 2015
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมลงทุน / Cash Flow from Operating Activities
เงนสดรับจากการจำาหน่ายสิน ทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) จากเงนลงทุน ระยะยาว
Proceeds (Additions) from Long Term Investment
เงนสดรับจากลงทุนในบรษัทร่วม
Investment in joint Venture
เงนสดจ่ายจากเงนให้กู้ยืมระยะยาว
Addition from Long Term Borrowings
เงนสดจ่ายซอทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
Addition to Property, Plant and Equipment
เงนสดจ่ายซอสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
Addition to Intangible Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) สินทรัพย์ระหว่างดำ าเนินการ
Proceeds (Additions) to Assets In-Process
เงนสดรับจากเงนลงทุนชัวคราว
Proceeds from Temporary Investment

912,587.00

28,288.00

(100,000,000.00)

200,000,000.00

-

(91,200,000.00)

(1,563,843.76)

(6,816,829.38)

(347,345,355.02)

(904,247,721.69)

(90,702,176.02)

(90,350,785.31)

(131,938,574.03)

622,178,234.94

745,872,677.72

1,795,792,671.12

75,235,315.89

1,525,383,857.68

114,835,782.99

26,990,996.28

(697,893,284.78)

(1,605,461,272.92)

(583,057,501.79)

(1,578,470,276.64)

817,056,592.57

(459,674,282.13)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันสินงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมจัดหำเงน
Cash Flows from Financing Activities
เงนสดรับเงนอุดหนุน (เงนงบประมาณ)
Support Budget
เงนรายได้แ ผ่นดินนำาส่งคลัง
Contribution to State Income

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงน
Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด (ลดลง) สุทธิ
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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องค์การเภสัชกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงน สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
องคการเภสัชกรรม มีวัตถุประสงคตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ดังนี้
(1) ผลิตยาและเวชภัณฑ
(2) สงเสริมใหมีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ
(3) สงเสริมการวิเคราะหยาและเวชภัณฑ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาและเวชภัณฑ
(4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและใหซึ่งยาและเวชภัณฑ
(5) ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ
องคการเภสัชกรรม มีอ�านาจกระท�าการตางๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคดังกลาว รวมถึงรวมการงาน หรือสมทบกับบุคคล
หรือสวนราชการอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการขององคการเภสัชกรรม การเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใดๆ และ
กู ยืม ใหกู ใหกูยืม โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย
องคการเภสัชกรรมด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหนายยาและเวชภัณฑ โดยมีส�านักงานใหญตั้งอยูที่ถนนพระรามที่ 6 สาขาภาค จ�านวน
3 แหง ไดแก
1. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. สาขาภาคเหนือ อ.หางดง จ.เชียงใหม
3. สาขาภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา
รานคาปลีก จ�านวน 8 แหง ไดแก แผนกขายปลีก 1 (เขตราชเทวี) แผนกขายปลีก 2 (เขตปอมปราบฯ) แผนกขายปลีก 3 (เขตบางกอกนอย)
แผนกขายปลีก 4 (เขตพระนคร) แผนกขายปลีก 5 (อ.ล�าลูกกา) แผนกขายปลีก 6 (กระทรวงสาธารณสุข) รานขายยา อภ.สาขาเวชศาสตร
เขตรอน และรานขายยา อภ.สาขาศูนยราชการ

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
งบการเงินไดจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงินไดจัดท�าขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
การจัดท�างบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�าหนดใหฝายบริหารประมาณการและก�าหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อ าจเกิด ขึ้น
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจาย ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดท�าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจ
ในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระท�าไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
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2.2 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใชส�าหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ผลกระทบจากการปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการน�ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน การรายงานทางการเงินขางตนที่เกี่ยวของ
มาถือปฏิบัติ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
3.1 การรับรูรายได - คาใชจาย
- รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รับรูเมื่อสงมอบเสร็จสิ้นแลว
- รายไดอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง
- ดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
- เงินปนผล รับรูเมื่อประกาศจายเงินปนผล
- คาใชจายในการขายและบริหาร รับรูตามเกณฑคงคาง
- เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรูคาใชจายพรอมกับรายไดที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจายไมเกิน 3 เดือน
ทั้งนี้ ไดรวมสวนของกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมและกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม
ไวดวย
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3.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลตางแลว โดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิ ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต�่ำกวำ
คาใชจายของฝายผลิตคิดเปนตนทุนของสินคาที่ผลิต ทั้งจ�านวน การบันทึกบัญชีสินคาใชวิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินคาคงเหลือตอเนื่อง
(Perpetual Inventory Method) และตั้งส�ารองสินคาเสื่อมสภาพตามความเปนจริง

3.4 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบสงของ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจ� านวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา
เปรียบเทียบกับมูลคาที่ค าดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิด ขึ้นจะรับรู ไวในงบก� าไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย
ในการบริหาร
องคการเภสัชกรรมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
หมวด1 การบัญชี ขอ7 ส� าหรับลูกหนี้ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคางช� าระเกินกวา 1 ป ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงก� าหนดช�าระ
ในอัตรารอยละ 100

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตามอายุการใชงาน ที่ประมาณการไวของสินทรัพย
แตละประเภท ในอัตรารอยละ 5 - 20 ตอป ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจ�ากัด
องคการเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใชงาน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคา อยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อตนทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกองคการเภสัชกรรมและตนทุนดังกลาว สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
และจะตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�าหรับคาซอมแซมและบ�ารุงรักษาอื่นๆ องคการเภสัชกรรมจะรับรูตนทุนดังกลาว
เปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�าหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ค�านวณโดยเปรียบเทียบ จากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก
การจ�าหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูไวในงบก�าไรขาดทุน
สินทรัพยที่ไดรับบริจาคการค�านวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สินทรัพยที่ใชในการด�าเนินงานเพื่อหารายไดโดยตรง คาเสื่อมราคาถือเปนคาใชจายด�าเนินงานประจ�าป
2. สินทรัพยที่มิไดใชในการด�าเนินงานเพื่อหารายไดโดยตรง คาเสื่อมราคาจะน�าไปหักบัญชีสวนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพยที่ซื้อมาราคารวมหนวยละไมเกิน 30,000 บาท และมีอายุการใชงานไมเกิน 2 ป ถือเปนคาใชจายทั้งจ�านวนในปที่ซื้อ

3.6 สินทรัพย์ ไมมีตัวตน - สุทธิ

3.6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ซื้อมาบันทึกเปนสินทรัพยโดยค�านวณจากตนทุนโดยตรงในการไดมาและการด�าเนินการ
ใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถน�ามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจ�าหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุประมาณการใหประโยชนภายใน
ระยะเวลา 5 ป ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทา� งานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของตามสัดสวนที่เหมาะสม
คาใชจายในการพัฒนาประสิท ธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาครั้งแรกจะบันทึกรวมเปนตนทุน
เมื่อไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น คาใชจายส�าหรับการดูแลและบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
3.6.2 สินทรัพย์ระหวางพัฒนาผลิตภัณฑ์
องคการเภสัชกรรมมีสินทรัพยที่อยูในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่กิจการ
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพยนั้น กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นส�าหรับขั้นตอนการผลิตเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตน ราคาทุนของสินทรัพยไมมี ตัวตนที่เกิ ดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงทุก รายการที่จ� า เปนในการสรางสรรค
เพื่อการผลิตและจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถน�ามาใชประโยชนตามประสงคของผูบริหาร ซึ่งจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา
ปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
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3.7 การดอยคาของสินทรัพย์
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานจ�ากัด จะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคา
ตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคา จะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย สินทรัพยจะถูกจัดเปน
กลุมที่เล็กที่สุด ที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว
จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.8 เงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัทรวมเปนกิจการที่องคการเภสัชกรรมมีอิทธิพลอยางเปนสาระส� าคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่องคการ
เภสัชกรรมถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูเริ่มแรก
ดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนแบงก�าไรหรือขาดทุนในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบก�าไรขาดทุน และความเคลื่อนไหว
ในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีส วนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนขององคการเภสัชกรรมใน
บริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียขององคการเภสัชกรรมในบริษัทรวม องคการเภสัชกรรมจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีก
ตอไป เวนแตองคการเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทรวมหรือตองจายช�าระหนี้แทนบริษัทรวม
รายการก�าไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางองคการเภสัชกรรมกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่องคการเภสัชกรรมมีสวนไดเสียในบริษัท
รวมนั้น
รายการขาดทุ น ที่ ยัง ไมไดเกิ ด ขึ้ น จริ ง ก็ จ ะตั ด บัญ ชี ในท� า นองเดี ย วกั น เวนแตเปนรายการที่ มี หลั ก ฐานวาสิ น ทรัพ ยที่ โอน
ระหวางกันนั้นเกิดการดอยคา
นโยบายการบัญชีของบริษัทรวม จะเปลี่ยนเทาที่จ�าเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีขององคการเภสัชกรรม
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทรวมของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 5.7

3.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชนของพนักงานขององคการเภสัชกรรม ประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งที่เปนโครงการสมทบเงิน และ
โครงการผลประโยชน โครงการสมทบเงินเปนโครงการที่องคการเภสัชกรรม จายเงินสมทบใหกับกองทุนที่แยกตางหากในจ�านวนเงินที่คงที่
องคการเภสัชกรรม ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่ม ถึงแมกองทุนไมมีสินทรัพย
เพียงพอที่จะจายช�าระใหพนักงานทั้งหมดส�าหรับการใหบริการของพนักงาน ทั้งในอดีตและปจจุบัน โครงการผลประโยชนเปนโครงการที่ไมใช
โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก�าหนดจ�านวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ จ�านวนป
ที่ใหบริการ และคาตอบแทน เปนตน
3.9.1 กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินกูองค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
องคการเภสั ชกรรมจัด ตั้ งกองทุนบ� าเหน็ จผู ปฏิบัติง านขึ้น ตามพระราชบัญญั ติจั ดตั้งองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหวางขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยเงินบ�าเหน็จ เงินชดเชย และ
เงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองคการฯ จายสมทบใหกองทุนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ไดรวมรายการบัญชีตางๆ ของ
กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรมดวย
องคการเภสัชกรรมไดจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมขึ้น ตามขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยการใหผูปฏิบัติงาน
กูเงิน พ.ศ. 2520 ใหใชบังคับนี้ตั้งแต 1 มกราคม 2521 โดยใหจัดสรรเงินกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุนเงินกูฯ ตามจ�านวน
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม และคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่
11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ใหองคการเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณ
เขากองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมปละ 5 ลานบาท โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2548 เพื่อจายคืนเงินยืมกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานจนกวา
จะครบจ�านวน 44.50 ลานบาท ทั้งนี้ไดรวมรายการบัญชีตางๆ ของกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม ไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรม
ดวย และมติที่ประชุมคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงิน
ขององคการเภสัชกรรม จ�านวน 30.00 ลานบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบเขากองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
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องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผูที่เขาปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ตองเปนสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ส�าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานกอนวันที่ดังกลาวเลือกเปนสมาชิกตามความสมัครใจโดยองคการเภสัชกรรมจายสมทบใหอัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน ส�าหรับ
พนักงานที่มีอายุการท�างานไมเกิน 20 ป และรอยละ 10 ของเงินเดือนส�าหรับพนักงานที่มีอายุการท�างานเกิน 20 ป ตอมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2549 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ใหจายเงินสมทบเขากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพิ่มอีกรอยละ 2 ส�าหรับ
พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสมทบรอยละ 11 ของเงินเดือน สวนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสมทบ
รอยละ 12 ของเงินเดือนทั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนไป
เงินสมทบที่จายใหกองทุนบ�าเหน็จฯ กองทุนเงินกูฯ และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรับรู เปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.9.2 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
องคการเภสัชกรรม จัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพื่อจายเงินใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทย จ�านวนเงินดังกลาวขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนและจ�านวนปที่พนักงาน ท�างานใหองคการเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�างานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตหนี้สินส�าหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลา
รายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ และปรับปรุงดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรู ภาระผูกพันนี้คา� นวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอิสระ ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ที่ต องจายในอนาคต โดยใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพันใหแกพนักงาน และวัน
ครบก�าหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองช�าระภาระผูกพัน
ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตรประกันภัยส�า หรับโครงการผลประโยชนพนักงานเกิด ขึ้น
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานจะรับรูในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.10 ประมาณการหนี้สิน

องคการเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดท�าไว อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุก ารณในอดีต ซึ่งการช�าระหนี้ตามภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหองคการเภสัชกรรม
ตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น าเชื่อถือของจ�านวนที่ต องจาย ในกรณีที่องคการเภสัชกรรมคาดวาประมาณการ
หนี้สินดังกลาวเปนรายจายที่จะไดรับคืน องคการเภสัชกรรมจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืน
อยางแนนอน

4. ประมาณการทางบัญชีที่สา� คัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต
และปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผล ในสถานการณขณะนั้น ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558 การประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญขององคการเภสัชกรรม มีดังนี้

4.1 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไมมีตัวตน

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากส�าหรับ อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนขององคการเภสัชกรรม
โดยสวนใหญอางอิงจากขอมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยนั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�าหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดย
การขายหรือเลิกใช

4.2 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณอายุ

องคการเภสัชกรรมจัดใหมีผลประโยชนพนักงานภายหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ไทย มูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค�านวณโดยใชสมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตรา
คิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณ
การคาใชจาย และหนี้สินคาตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ

4.3 การดอยคาของสินทรัพย์

องคการเภสัชกรรมมีการทบทวนการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม เมื่อพบขอบงชี้ของการดอยคา ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุ
ขอ 3.7 โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
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5. ขอมูลเพิ่มเติม
5.1 เงนสดและรายการเทียบเทาเงนสด ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559
เงินสดคงเหลือที่ส�านักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
รวม
เงินฝากธนาคารประจ�า 3 เดือน
รวม

2558

0.58
4.07
2,833.91
2,838.56
109.47
2,948.03

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

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 2,833.91 ลานบาท ที่องคการเภสัชกรรมส�ารองไวส�าหรับโครงการส�ารองยาและเวชภัณฑตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.15 เปนเงิน 11.44 ลานบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงาน 20.04 ลานบาท
กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม 7.10 ลานบาท และกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม 33.07 ลานบาท รวมอยูดวย
องคการเภสัชกรรมไดมีการน�าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยไปท�าขอตกลงกับธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 4 บัญชี
ดังนี้ บัญชีเลขที่ 050-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5 และ 002-1-38117-8 วงเงินตามขอตกลงจ�านวน 200 ลานบาท และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 วงเงินตามขอตกลงจ�านวน 200 ลานบาท วัตถุประสงคการท�าบันทึกขอตกลงวา
เพื่อด�ารงเงินฝากธนาคาร เพื่อใหพนักงานและลูกจางประจ�าขององคการเภสัชกรรมกูเพื่อที่อยูอาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

5.2 เงนลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559
เงินฝากธนาคาร - ประจ�า 6 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจ�า 12 เดือน
รวม

2558

254.44
254.44

689.61
310.70
1,000.31

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า จ�านวน 254.44 ลานบาท เปนเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าของกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ
องคการเภสัชกรรม ประเภทประจ�า 12 เดือน

5.3 ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559

2558

ลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง

ลานบาท
4,722.50

รอยละ
63.39

ลานบาท
3,594.68

รอยละ
61.32

ลูกหนี้สวนราชการ - สวนภูมิภาค

2,616.64

35.13

2,178.74

37.17

110.32

1.48

88.45

1.51

7,449.46

100.00

5,861.87

100.00

1.92

0.03

1.98

0.03

7,447.54

99.97

5,859.89

99.97

ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ
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ในป 2559 มีลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง จ�านวน 4,722.50 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหนี้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ จ�านวน 2,751.88 ลานบาท และ ส�านักงานประกันสังคม จ�านวน 1,838.28 ลานบาท

5.4 เงนใหกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

2559
3.27
53.14
56.41

2558
8.45
65.86
74.31

ลูกหนีอ้ นื่ ๆ จ�านวน 53.14 ลานบาท เปนลูกหนีร้ อการชดใชของบริษทั ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด จ�านวน 47.10 ลานบาท
ตั้งเปนลูกหนี้ เนื่องจากชดเชยสินคาจากการสงเสริมการขายใหกับองคการเภสัชกรรมของป 2553 – 2555 จ�านวน 30 รายการ
ซึ่งบริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด จะทยอยจายเปนสินคา จ�านวน 60 งวด และไดทยอยจายแลว 16 งวด

5.5 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑส�าเร็จรูป - ผลิตภัณฑขององคการเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑส�าเร็จรูป - ผลิตภัณฑของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑระหวางท�า
ภาชนะและอุปกรณการบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ
เวชภัณฑโครงการส�ารองยา
หัก ส�ารองสินคาเสื่อมสภาพ
รวม

2559
1,054.24
1,256.87
429.80
627.74
145.25
5.10
19.44
3,538.44
21.47
3,516.97

2558
788.98
618.76
511.16
1,202.99
126.59
4.97
23.81
3,277.26
35.46
3,241.80

5.6 สินทรัพย์หมุนเวยนอื่น ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

เงินจายลวงหนาคาเวชภัณฑ และอื่นๆ
เงินคางรับอื่น
ภาษีที่ยังไมถึงก�าหนดช�าระ
รวม

2559
21.98
4.70
7.01
33.69

2558
60.15
19.56
6.54
86.25
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5.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม องคการเภสัชกรรม ไดลงทุนในบริษัท ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2559
2558

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด
4. บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ จ�ากัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จ�ากัด
หัก

คาเผื่อการดอยคา :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลฯ

เงินลงทุน
ลานบาท

อัตราการถือหุน
รอยละ

เงินลงทุน
ลานบาท

อัตราการถือหุน
รอยละ

312.92
135.00
51.14
98.08
93.60
690.74

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

252.44
135.00
71.12
104.96
93.60
657.12

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

93.60
135.00
462.14

93.60
135.00
428.52

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด
4. บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ จ�ากัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จ�ากัด
หัก

คาเผื่อการดอยคา :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลฯ

เงินลงทุน
ลานบาท
148.86
135.00
39.20
147.00
93.60
563.66
93.60
135.00
335.06

อัตราการถือหุน
รอยละ
40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

2558
เงินลงทุน
ลานบาท
148.86
135.00
39.20
147.00
93.60
563.66
93.60
135.00
335.06

อัตราการถือหุน
รอยละ
40.00
30.00
49.00
49.00
13.00
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ในป 2559 ไดรับเงินปนผล บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 1.20 ลานบาท และเขาไป
มีสวนรวมเปนกรรมการ ทั้ง 5 แหง
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด ถูกธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) ฟองลมละลายเปนคดีหมายเลขด�าที่
ล 2273/2549 ตอมา บริษัท เนชั่นแนล ฟูด คอรปอเรชั่น จ�ากัด ไดยื่นค�ารองตอศาลลมละลายกลางขอใหฟนฟูกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งศาลไดมีคา� สั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ใหฟนฟูกิจการของบริษัท ตามพระราชบัญญัติลมละลาย (คดีหมายเลขด�าที่ ฟ.49/2550
หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีค�าสั่งตั้งบริษัทเปนผูท�าแผน โดยไดลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจาหนี้ทั้งหลายของบริษัทจะตองยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในการ
ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในก�าหนด 1 เดือน นับแตวันโฆษณาค�าสั่งนี้และผูท�าแผนจะตองจัดท�าแผนฟนฟูตามที่
กฎหมายก�าหนดและสงแผนใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในก�าหนดเวลา 3 เดือน นับ แตวันโฆษณาค� าสั่งแตงตั้งผู ท�าแผน
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผูท�าแผนไดน�าสงแผนฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย และเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยไดนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาวาจะยอมรับแผนหรือไม และไดมีการเลื่อนประชุมเจาหนี้ เปนวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับแผนฟนฟูกิจการ และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดน�าเสนอศาลลมละลายกลางพิจารณาแผน
ซึ่งศาลลมละลายกลางไดมีค�าสั่งเห็นชอบแผนฟนฟู เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ปจจุบันอยูระหวางบริษัทบริหารจัดการใหเปนไป
ตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมายจะตองด�าเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป และผูบริหารแผนจะตองรายงาน
การปฏิบัติงานตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยทุก 3 เดือน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยก�าหนด
ตามหนังสือส�านักฟนฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจงวา จากการ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ผูบริหารแผนน�าสง ปรากฏวา ไมเปนไปตามสาระส�าคัญตามแผน เนื่องจากไมสามารถ
ช�าระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 ถึงกลุมที่ 7 ไดตามขอก�าหนดของแผน องคการเภสัชกรรมไดติดตามและประสาน
กับ เจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อหารือถึงแนวทางด�าเนินการตอบริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคั ลเด็กซโทรส จ�ากัด ไดรั บแจง
ในเบื้องตนวา จะยื่นเรื่องเพื่อให บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด ลมละลาย เนื่องจากไมมีการด�าเนินการตามแผน
ฟนฟูที่ก�าหนด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 2 ปงบประมาณ 2556 ใหตั้งคา
เผื่อดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด เปนจ�านวนเงิน 135.00 ลานบาท โดยใหปรับปรุงยอนหลัง
กับก�าไรสะสมตนปงบประมาณ 2554 เพื่อใหสามารถจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงป 2552) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม ก�าหนดวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
บริ ษัท เมดิ คั ล ดี ไวซ แมนูแ ฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จ�ากั ด หยุ ดด� าเนิ นกิจการ เนื่ องจากบริษั ทประสบปญหา
ขาดสภาพคลองอยางหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของบริษัทไดมีหนังสือแจงความประสงคที่จะใหมีการด�าเนินการ
ช�าระบัญชีบริษัท (Voluntary Liquidation) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบใหรับรูการดอยคา
ของเงินลงทุนและคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 3 ปงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติ
เห็นชอบใหตั้งดอยคา จ�านวน 93.60 ลานบาทเต็มจ�านวน องคการเภสัชกรรมในฐานะผูถือหุนไมตองรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท
เนื่องจากไดช�าระคาหุนครบถวนแลว (ตามกฎหมายผูถือหุนจะรับผิดจ�ากัดเพียงไมเกินจ�านวนเงินที่ยังสงไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ)
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จ�ากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60.00 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน
120.00 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จ�านวน 6,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ไดจัดสรรหุนสามัญ จ�านวน
3,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ใหจัดสรรและเสนอขายแกบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) จ�านวน 1 ราย
คือ บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จ�ากัด ในราคาเสนอขายหุนละ 50.00 บาท หุนสามัญ จ�านวน 3,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุ นละ 10.00 บาท ใหจัด สรรและเสนอขายแกผู ถื อหุ นเดิม ของบริษั ทฯ ตามสัดสวนจ� านวนหุ นที่ผู ถื อหุ นแตละรายถื ออยู
(Right Offering) ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 50.00 บาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
องคการเภสัชกรรมไดซื้อหุนเพิ่ม 1,824,000 หุน เปนเงิน 91.20 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมในการประชุม
ครั้งที่ 7/58 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558
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5.8 เงินใหกูยืมระยะยาว จ�านวน 101.76 ลานบาท เกิดจากกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม ใหพนักงานกูยืมเงินเพื่อเปน
สวัสดิการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าของธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ

5.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดวย
หน่วย:ล้านบาท
30 ก.ย. 2559
มูลค่าทรัพย์สิน

ราคาทุน
ยอดยกมา
1 ต.ค. 58
ที่ดิน

เพมขึน

30 ก.ย. 2558
ค่าเสือมราคาสะสม

ลดลง/ ยอดคงเหลือ ยอดยกมา
จำาหน่าย 30 ก.ย. 59 1 ต.ค. 58

เพมขึน

จำาหน่าย

ราคาสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ราคาสุทธิ
30 ก.ย. 59

341.60

-

-

341.60

-

-

-

-

341.60

341.60

1,697.87

30.65

2.60

1,725.92

648.12

71.31

1.62

717.81

1,008.11

1,049.75

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการผลิต 3,729.10

289.86

82.37

3,936.59 2,392.06

245.09

79.96 2,557.19

1,379.40

1,337.04

อาคารโรงเรือนและสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ เครื่องใชส�านักงาน

579.42

31.62

8.85

602.19

411.55

41.46

8.54

444.47

157.72

167.87

ยานพาหนะ

100.72

-

0.72

100.00

85.69

6.35

0.68

91.36

8.64

15.03

รวม

6,448.71

352.13

94.54

6,706.30 3,537.42

364.21

90.80 3,810.83 2,895.47 2,911.29

5.10 สินทรัพย์ ไมมีตัวตน-สุทธิ ประกอบดวย
หน่วย:ล้านบาท
30 ก.ย. 2559

30 ก.ย. 2558

มูลค่าทรัพย์สิน

ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย

ลดลง/ ยอดคงเหลือ ยอดยกมา
จำาหน่าย 30 ก.ย. 59 1 ต.ค. 58

จำาหน่าย ยอดคงเหลือ ราคาสุทธิ
30 ก.ย. 59

ราคาสุทธิ

ยอดยกมา
1 ต.ค. 58

เพมขึน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

72.02

13.04

0.46

84.60

23.85

13.88

0.46

37.27

47.33

48.17

สินทรัพยระหวางพัฒนา

59.59

70.50

-

130.09

-

-

-

-

130.09

59.59

131.61

83.54

0.46

214.69

23.85

13.88

0.46

37.27

177.42

107.76

รวม

เพมขึน

5.11 หนี้สินหมุนเวยนอื่น ประกอบดวย
2559

โบนัสคางจาย
คาใชจายคางจายอื่นๆ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักรอตั้งหนี้เปนสินคาคงคลัง
รายไดรอการรับรู
อื่นๆ
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู
เงินรับช�าระเกินจากลูกหนี้
ยาคางสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอน�าสง
รวม

143.61
549.18
11.77
62.81
(1.43)
45.60
93.86
781.02
36.50
28.87
42.47
1,794.26

หน่วย : ล้านบาท
2558

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
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5.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
องคการเภสัชกรรมจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบ�าเหน็จตามขอก�าหนดของพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณหรือออกจากงาน และผลประโยชนอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2559

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบ�าเหน็จ
ผลประโยชนอื่นๆ
รวม

812.40
323.20
56.98
1,192.58

หน่วย : ล้านบาท
2558

800.22
331.50
55.49
1,187.21

การเปลี่ยนแปลงมูลคาในปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงานในงวดป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้
2559

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ผลประโยชนจาย
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1,187.21
(95.12)
57.63
42.86
1,192.58

หน่วย : ล้านบาท
2558

1,181.43
(93.98)
57.05
42.71
1,187.21

คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบก�าไรขาดทุน แตละรายการมีดังนี้
คาใชจายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชนของพนักงานที่องคการเภสัชกรรม รับรูในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวน
คาใชจายด�าเนินงานของงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
2559

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

57.63
42.86
100.49

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด
รอยละ 3.90 ตอป
อัตราขึ้นเงินเดือน
รอยละ 7.00 - 8.00 ตอป
อัตราเงินเฟอ
รอยละ 3.00 ตอป

หน่วย : ล้านบาท
2558

57.05
42.71
99.76
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องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการ เภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ซึ่ง
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมโดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี ใหวางขอบัง คับองคการเภสัชกรรมวาดวยเงินบ� าเหน็จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไววา ใหองคการเภสัชกรรมจายเงินสมทบเขากองทุนบ� าเหน็จผูปฏิบัติงานเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนหรือคาจางของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะจาย ใหพนักงานและลูกจางในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และ
ถึงแกกรรม กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปไดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ต.ค. 58
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จาย
เงินกองทุนบ�าเหน็จฯ คงเหลือ
ภาระผูกพัน

2559
331.51
17.28
(25.59)
323.20
323.20

2558
334.97
22.64
(26.10)
331.51
331.51

ยอดหนีส้ นิ กองทุนบ�าเหน็จ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 จ�านวน 323.20 ลานบาท ไดแสดงเปนสวนหนึง่ ในประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

5.13 หนี้สินกองทุนเงินกูองค์การเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมขึ้นตามขอบังคับองคการเภสัชกรรม วาดวยการใหผูปฏิบัติงาน
กู เงิ น พ.ศ. 2520 มีผลบั ง คั บ ตั้ ง แตวั นที่ 1 มกราคม 2521 โดยกองทุ นเงิ น กู องคการเภสัช กรรมไดกู ยื มเงิ นจากกองทุ น
บ�าเหน็จผูปฏิบัติงานไปจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมตั้งแตงวดป 2520 - 2547 จ�านวนเงิน 44.50 ลานบาท
ในงวดป 2548 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม
2547 ใหจัดสรรเงินงบประมาณจากงบท�าการขององคการเภสัชกรรมเพื่อตัดจายใหกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมน�าไปจายคืนเงิน
กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานปละ 5 ลานบาท จนกวาจะครบจ�านวนเงิน 44.50 ลานบาท ตามที่กูยืมโดยจายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ใหรัฐวิสาหกิจ
น�าเงินจากงบท�าการไปใหพนักงานกูยืม เพื่อเปนสวัสดิการกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม มีสินทรัพยและหนี้สินสรุปไดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู
ดอกเบี้ยคางจายองคการเภสัชกรรม
กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม

2559
7.10
101.76
(34.36)
74.50

2558
6.67
100.19
(32.36)
74.50

5.14 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดป 2549 องคการเภสัชกรรมไดโอนเงินบ� าเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเขาเปนสมาชิก
ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 176 คน จากเงินกองทุนบ�าเหน็จฯเปนเงิน 98.78 ลานบาท ในป 2554 ไดโอนเงินบ�าเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 9 คน เปนเงิน 13.41 ลานบาท
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5.15 โครงการส�ารองยาและเวชภัณฑ์
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหองคการเภสัชกรรมกันเงินรายไดที่จะตองน�าสงกระทรวงการคลัง ตั้งแตป 2515 ถึง
2529 รวมเปนเงินทั้งหมด 50 ลานบาท เพื่อด�าเนินการส�ารองยาและเวชภัณฑที่จ�าเปน ส�าหรับใชในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยา
ภายในประเทศหรือยามฉุกเฉิน และใหน�ายาและเวชภัณฑดังกลาวออกหมุนเวียนใชโดยจัดหาของใหมเขามาแทนที่ เพื่อปองกัน
การเสื่อมคุณภาพ ในป 2529 เกิดน�้าทวมบริเวณองคการเภสัชกรรม ท�าใหเวชภัณฑโครงการส�ารองยาฯ ขององคการเภสัชกรรม
เสียหายคิดเปนมูลคา 0.09 ลานบาท เงินส�ารองโครงการส�ารองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ลานบาท ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดน�าเงิน
ส�ารองโครงการส�ารองยาดังกลาวไปด�าเนินกิจกรรมตางๆ แลว 38.47 ลานบาท คงเหลือฝากไวที่ธนาคาร 11.44 ลานบาท ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.1 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2559

2558

1. จัดสรางอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ - 1 ขนาด 24X32 เมตร
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง

1.99

1.99

2. จัดสรางอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ - 2 ขนาด 22X38 เมตร
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง

4.00

4.00

13.04

13.04

19.44
38.47

23.81
42.84

11.44
49.91

7.07
49.91

3. ตอเติมอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22X38 เมตร
เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร
4. จัดส�ารองยาและเวชภัณฑ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558
5. คายาและเวชภัณฑซึ่งอยูระหวางด�าเนินการจัดหาเพื่อส�ารองใหครบ
โครงการฯ รวมอยูในเงินฝากออมทรัพยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 5.1
รวม

5.16 ขายยาและเวชภัณฑ์ ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

ขายยาและเวชภัณฑองคการผลิต
ขายยาและเวชภัณฑผูผลิตอื่น
ขายยาและเวชภัณฑจางผลิต
รวม

2559
6,634.77
8,315.52
184.03
15,134.32

2558
6,401.50
6,876.82
150.13
13,428.45

ยาและเวชภัณฑจางผลิต องคการเภสัชกรรมไดจางบริษัทผลิตยาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน การผลิตจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาภายใตการก�ากับดูแลขององคการเภสัชกรรม
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5.17 รายไดอื่น ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนทีแสดงเงนลงทุนตามวธีส่วนได้เสีย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
คาปรับและชดใชคาเสียหาย
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายไดอื่นๆ
รวม

2559
28.29
1.99
31.14
18.22
8.51
60.27
148.42

2558
102.67
2.24
86.58
7.06
14.30
98.51
311.36

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
เงินปนผล
คาปรับและชดใชคาเสียหาย
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายไดอื่นๆ
รวม

2559
28.29
1.99
1.20
31.14
18.22
8.51
60.27
149.62

2558
102.67
2.24
3.92
86.58
7.06
14.30
98.51
315.28

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส�าหรับงวดป จ�านวน 28.29 ลานบาท เปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขององคการเภสัชกรรม จ�านวน 3.73 ลานบาท และรายไดอื่นๆ ส�าหรับงวดป จ�านวน 60.27 ลานบาท เปนรายไดเบ็ดเตล็ดกองทุน
สนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม ส�าหรับงวดป จ�านวน 0.99 ลานบาท รวมอยูดวย

5.18 คาใชจายในการขาย ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

คาขนสง
คาโฆษณา
คาใชจายโครงการ VMI
คาใชจายโครงการรับผิดชอบสังคม
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
คาพาหนะเดินตลาด
คาพาหนะเก็บเงิน
เงินรางวัลการขาย
เงินรางวัลการเก็บเงิน
เบี้ยเลี้ยงพนักงานสงยา
คาใชจายในการบรรจุหีบหอ
คาปรับสงของลาชา
คาภาษีเรียกคืนไมได
คาใชจายแลกเปลี่ยนคืนยา
เงินสนับสนุนโครงการ
รวม

2559
327.99
38.73
0.30
11.28
214.57
1.83
0.33
4.81
0.13
0.02
14.01
0.27
0.02
0.02
7.73
622.04

2558
337.78
51.35
0.25
20.29
242.91
1.97
0.30
7.91
0.08
0.01
13.50
16.88
0.07
0.01
9.28
702.59
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5.19 คาใชจายในการบรหาร ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559

2558

438.50
2.65
24.71
1.22
43.09
1.93
1.61
158.68
2.05
4.90
2.86
35.90
5.92
49.44
0.58
0.01
29.89
0.60
6.72
6.28
20.93
2.23
0.20
840.90

436.37
2.27
30.54
0.05
42.98
2.66
1.18
126.01
2.26
5.19
2.90
34.28
7.74
49.86
0.64
0.01
33.06
0.76
6.38
4.71
20.02
2.03
0.20
812.10

49.46
4.09
12.64
2.27
6.27
1.70
0.39
15.89
0.45
10.65
0.04
5.67
4.01
61.79
4.00
2.00
3.80

51.92
6.36
5.09
2.10
5.50
0.71
0.28
16.06
0.40
10.24
0.03
4.62
1.74
48.82
2.94
1.97
3.40

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

เงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
คาจางลูกจางประจ�า
คาจางชั่วคราวและอื่นๆ
คาแรงลวงเวลา
คาครองชีพ
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
คาตอบแทนพิเศษ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาเลาเรียนบุตร
คารักษาพยาบาล
เงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เงินชวยเหลือบุตร
เงินชวยเหลือเลี้ยงดูบุตร
เงินชดเชยและเงินทดแทน
สวัสดิการอื่นๆ
คาที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะไปราชการ
คาใชจายในการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
เงินชวยเหลือคาท�าศพ
รวมคาใชจายสวนบุคคล
ค่าใช้จ่ายสำานักงาน

คาเชาที่ดิน
คาใชจายการกุศล
คาธรรมเนียมตางๆ
คาสื่อสารอื่น
คาเบี้ยประกันภัย
คาซอมแซมโรงเรือน
คาปรับปรุงบริเวณส�านักงาน
คาซอมแซมครุภัณฑ
คาใชจายยานพาหนะ
คาซอมจักรกล
คาซักฟอก
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คารับรอง
คาจางเหมาบริการ
เงินรางวัล
คาไปรษณียโทรเลข
คาโทรศัพท
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5.19 คาใชจายในการบรหาร (ตอ)
หน่วย : ล้านบาท

คาน�้าประปา
คาไฟฟา
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาหนังสือหองสมุด
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุการชาง
วัสดุเครื่องแตงกาย
อุปกรณการผลิตเพื่อการวิจัย
คาวัสดุงานบาน
คาใชจายทรัพยสินที่ราคาไมเกิน 30,000.- บาท
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
คาใชจายในการตรวจวิเคราะหเพื่อการวิจัย
คาบริการงานซอมแซมสินทรัพย
คาธรรมเนียมสอบบัญชี
คาตอบแทน
คาจางที่ปรึกษา
คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาใชจายโครงการไขหวัดใหญ
คารถรับ - สงพนักงาน
คาตัดจ�าหนายซอฟแวร
คาธรรมเนียมซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
คาเชาสินทรัพย
คาใชจายรับรองการถายทอดจากตางประเทศ
คาใชจายพัฒนาผลิตภัณฑใหม
คาใชจายกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม
รวมคาใชจายส�านักงาน
รวมคาใชจายในการบริหาร

2559
2.45
41.62
7.49
1.14
0.43
0.16
0.23
0.11
13.87
1.17
0.12
80.22
5.31
26.15
1.20
22.34
4.73
0.05
14.64
7.27
6.93
0.01
15.24
29.65
18.46
486.11
1,327.01

2558
2.38
50.97
7.27
1.58
0.53
0.32
0.04
1.73
28.80
1.38
0.20
88.22
7.63
24.65
1.05
11.57
7.42
2.58
2.24
7.57
3.69
0.27
13.30
6.35
30.37
18.09
482.38
1,294.48

ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวจัยขององค์การเภสัชกรรม ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

คาโครงการวิจัย
คาเบี้ยประชุม
คารับรอง
คาตรวจสอบบัญชี
คาพิจารณาโครงการวิจัย
คาใชจายการประชุมสัมมนา
คาใชจายเดินทาง
รวม

2559

2558

17.53
0.28
0.03
0.06
0.56
18.46

17.05
0.38
0.07
0.02
0.11
0.32
0.14
18.09
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6. หนี้สินที่อาจเกิดข้นภายหนา
6.1 คดีที่องค์การเภสัชกรรมฟอง คดีแพง (ฟองขับไล)
6.1.1 คดีแพง (ฟองขับไล)

คดีแพง (ฟองขับไล) ระหวางองคการเภสัชกรรม โจทก กับผูบุกรุกรายหนึ่ง กับพวก จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่
1078/2555 และหมายเลขแดงที่ 1322/2557 องคการเภสัชกรรม ฟองวา จ�าเลยบุกรุกที่ดินองคการเภสัชกรรม อ�าเภอหนองใหญ
จังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดชลบุรีและศาลอุทธรณภาค 2 มีคา� พิพากษาใหจ�าเลยออกจากที่ดิน จ�าเลยยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลฎีกา

6.2 คดีที่องค์การเภสัชกรรมถูกฟองเรียกคาเสียหาย รวมทั้งสิ้น 4 คดี
6.2.1 คดีปกครอง

คดีปกครอง ระหวาง อดีตผูบริหารรายหนึ่ง โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่ 1421/2556
โดยโจทกฟองวาจ�าเลยเลิกจางไมเปนธรรม เรียกคาเสียหาย 49.65 ลานบาท และขอใหกลับด�ารงต�าแหนงผูอ�านวยการองคการ
เภสัชกรรม ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาใหยกฟองแตโจทกอุทธรณ ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
6.2.2 คดีแรงงาน

คดีแรงงาน ระหวาง พนักงานองคการเภสัชกรรมรายหนึง่ โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลยขอพิพาทหมายเลขด�าที่
3150/2558 โจทกฟองเรื่องแตงตั้งโยกยายไมเปนธรรม โดยฟองเรียกคาเสียหายจากการกระท�าละเมิด เปนเงิน 5 ลานบาท และ
ใหจ�าเลยช�าระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตน นับตั้งแต วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป จนกวาจะช�าระเสร็จสิ้น
ศาลนัดสืบพยานในวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2559
6.2.3 คดีแพง (คดีผูบริโภค)

คดีแพง (คดีผูบริโภค) ระหวาง ผูรับจางแหงหนึ่ง โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่
ผบ.017/2559 โจทกฟองเรื่องจ�าเลยยกเลิกสัญญาไมชอบท�าใหสัญญาจางสิ้นสุดลงกอนก�าหนดสัญญา ท�าใหโจทกไดรับความเสียหาย
ขอใหจ�าเลยรับผิด ช�าระคาจางที่คางช�าระ ขณะนี้ศาลแพงวินิจฉัยวา โจทกเปนฝายผิดสัญญา และการที่จ�าเลยใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
เปนการกระท� าโดยชอบแลวโดยพิพากษาใหจ� าเลยช�าระเงิ น 0.33 ลานบาท พรอมดอกเบี้ ยรอยละ 7.5 ตอป ของตนเงิ น
นับแตวันฟอง (ฟองวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559) เปนตนไปจนกวาจะช�าระเสร็จแกโจทก และใหคืนหนังสือค�้าประกันสัญญา
จ�านวน 1.29 ลานบาท
6.2.4 คดีแรงงาน

คดีแรงงาน ระหวาง อดีตผูบริหารรายหนึ่ง โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่ 3189/2558
โจทกฟองขอใหเพิกถอนค�าสั่งลงโทษใหออกจากงาน ตามค�าสั่งองคการเภสัชกรรม ที่ อภ.(2) 134/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558
ศาลนัดฟงค�าพิพากษาวันที่ 9 ธันวาคม 2559

