Annual Report

0 4 9

2014

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2557 และบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร
Annual Report for the Year 2014 and
Managment’s Analysis
ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2557

Annual Report for the Year 2014

ในปี 2557 องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการ ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงยาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยองค์การเภสัชกรรม ได้มีแนวทางอย่างชัดเจนที่
มุ่งพัฒนาองค์กรในทุกส่วน เพื่อรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ โดยมีโครงการที่ส�ำคัญๆ ในปี 2557 ดังนี้

In 2014 GPO undertook several projects in compliance
with the policies of the Ministry of Public Health on drugs
and the national drug system development strategy. These
policies aim to provide citizens with comprehensive and
equitable access to drugs, to promote rational drug use and
to enable Thailand to attain self-sufficiency in terms of drug
provision. GPO is in possession of clear guidelines for the
development of all the units within its organization in order
to be able to take responsibility for the national security of
drugs and medical supplies. The major projects undertaken
in 2014 were as follows:

การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ส�ำคัญ

1. โรงงานผลิตยาที่พระราม 6 ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน GMP
PIC/S โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน 2 หมวด
การผลิต คือ หมวดยาปราศจากเชื้อ และ หมวดชีววัตถุ ตลอดจน
มีการปรับปรุงสายการผลิตในหมวดอื่นๆ ตามแผนการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องถึงปี 2558 เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP PIC/S และขอ
การตรวจรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน
ปี 2558 ครบทุกหมวดการผลิต

Operations in accordance with major policies

1. The Manufacturing Plant at Rama VI: This plant received
accreditation with the GMP PIC/S standard from the Food
and Drug Administration in respect of two production
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2. ความก้าวหน้าของโรงงานผลิตยารังสิต เพื่อขยายฐานการผลิต
หาผู้รับเหมาได้แล้ว และได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทเพื่อเข้า
มาด�ำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้สามารถเปิด
สายการผลิตได้ในปี 2558 ได้
3. ความก้าวหน้าของโรงงานผลิต Flu Vaccine อยู่ระหว่างการเสนอ
ของบประมาณเพิม่ เติมต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้เริม่ ต้นการก่อสร้าง
ในส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ภายในปี 2558
4. สามารถผลิตยารายการใหม่ออกสูต่ ลาด ส�ำหรับโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
(Non-infectious chronic diseases – NCDs) ได้แก่ ยารักษาโรค
ความดันโลหิตสูง IRBESARTAN GPO (Irbesartan 300 mg
tablets) และ ยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง FENOFIBRATE GPO
(Fenofibrate 160 mg Tablets)
5. การยื่นขึ้นทะเบียนต�ำรับยา ในยาชื่อสามัญ (Generic Drugs) ของ
ยารายการใหม่ในโครงการ Success Products โดยสามารถยื่น
เอกสารข้อมูลขึ้นทะเบียนต�ำรับยาต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่อขอทะเบียนต�ำรับยาได้ทั้งหมด 22 รายการ ซึ่ง
ในจ�ำนวนนี้เป็นยาสามัญใหม่ (First Generic Drugs) คือยาสามัญ
ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก อย. และจะเป็นยาสามัญเจ้าแรก
ที่วางจ�ำหน่ายในประเทศไทยจ�ำนวน 5 รายการ ได้แก่ Abacavir
300 mg tablets, Imipenem/Cilastatin 500/500 mg
Injection, HYSONE/Hydrocortisone 10 mg tablets,
LEVETAM 500/Levetiracetam 500 mg tablets และ LEVETAM
250/Levetiracetam 250 mg tablets
6. ความก้าวหน้าของการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย ได้ผ่าน
การทดสอบพรี ค ลิ นิ ก Repeated Dose Toxicity และ
Development toxicity ของวัคซีน รวมทัง้ การทดสอบการกระตุน้
ภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองแล้วเสร็จ ในปี 2557 และจะน�ำผลการ
ทดสอบและข้อมูลยื่นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในการขอศึกษาวิจัยวัคซีนทางคลินิกในมนุษย์ ซึ่งจะเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ งในปี 2558 ส�ำหรับการศึกษาทางคลินกิ (Clinical Trial Phase
I/II) เพือ่ เตรียมการยืน่ ขอรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลต่อไป
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categories, these being sterile products and biological
products. GPO has worked continuously to improve other
production lines in order to be able to acquire the GMP
PIC/S standard from the Food and Drug Administration
for all categories of production in 2015.

2. The Manufacturing Plant at Rangsit: The purpose of the
continuing construction work on this plant is to expand
the production base. On 24 November 2014 GPO handed
over the construction area to a new contractor company
which is responsible for the remaining construction work.
It is expected that the manufacturing of medicines will
be able to commence in 2015.
3. The Flu Vaccine Manufacturing Plant: A request for
additional budget funds was proposed to the Council of
Ministers, in order that the construction of this as yet
incomplete building can continue in 2015.
4. GPO launched the following generic drug products for
non-infectious chronic diseases (NCDs) onto the market:
the antihypertensive drug IRBESARTAN GPO (Irbesartan
300 mg tablets) and the antihyperlipidemic drug
FENOFIBRATE GPO (Fenofibrate 160 mg tablets).
5. The registration documents for 22 generic drug products
developed by GPO were submitted to the Food and Drug
Administration. Among these generic drug products there
were 5 products classified as first generic drug products,
which denotes that the drugs have not previously been
approved as generic products and are new to the market.
These first generic drug products consisted of the
following: Abacavir 300 mg tablets, Imipenem/Cilastatin
500/500 mg injection, HYSONE (Hydrocortisone 10 mg
tablets), LEVETAM 500 (Levetiracetam 500 mg tablets)
and LEVETAM 250 (Levetiracetam 250 mg tablets).
6. In 2014, inactivated influenza vaccines passed preclinical studies on repeated dose toxicity and development
toxicity, as well as an immunogenicity study in animals.
The test results will be submitted to the Food and Drug
Administration in order to gain permission to perform
clinical studies in humans (Clinical Trial Phase I/II),
thereby allowing this project to continue in 2015.
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การด�ำเนินงานทางพันธกิจสังคม

Operations in accordance with GPO’s social
ในปีงบประมาณ 2557 องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการด้าน mission

พันธกิจทางสังคม นโยบายภาครัฐ และ นโยบายแห่งชาติดา้ นยาในการ
ส�ำรองยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น ตลอดจน
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ใน 2 เรื่องหลัก คือ

1. ความสามารถจากการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ในการ
ประหยัดงบประมาณด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ภาครัฐ และส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงยาได้มากขึน้ โดยการผลิตและจัดหายาและเวชภัณฑ์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธฺ ผิ ลในการรักษา และให้ครอบคลุมกับ
ความต้องการในการรักษาตามแนวโน้มของโรคในสถาณการณ์
ปัจจุบนั โดยเฉพาะยากลุม่ ยารักษาโรค ในกลุม่ โรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ โรคไขมันในเลือดสูง
ทีร่ าคายาในท้องตลาดยังมีราคาค่อนข้างสูง และยาต้านไวรัสเอดส์
ทีอ่ งค์การเภสัชกรรมมีศกั ยภาพในการผลิต โดยในปี 2557 ภาครัฐ
สามารถประหยัดงบประมาณจากการจัดหายาและเวชภัณฑ์ จาก
องค์การเภสัชกรรม เป็นมูลค่ารวม 3,378 ล้านบาท จากงบประมาณ
ที่ภาครัฐจะต้องใช้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 7,515 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44.95 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มยารักษาโรคและวัคซีน ประหยัดได้
เป็นมูลค่า 2,243.86 ล้านบาท และยาต้านไวรัสเอดส์ประหยัดได้
คิดเป็นมูลค่า 1,134.19 ล้านบาท

During the fiscal year 2014, GPO undertook its
operations in accordance with its social mission, public
policy and the national drug policy in support of medicines.
This is in order that citizens can gain greater access to
medicines, as well as in response to the requirements and
expectations of stakeholders, during both normal conditions
and at times of crisis, in respect of the following two main
issues:
1. GPO’s operations have resulted in economies being made
to the government sector’s budget on medicines and
medical supplies and an increase in patient’s ease of
access to medicines, via the manufacture and supply of
medical devices and medicines both efficiently and
effectively. GPO provides the medicines required to
provide treatment to cover whichever disease conditions
are currently prevailing, especially in the case of the
medicines needed to treat chronic non-communicable
diseases such as diabetes, hypertension and
hyperlipidemia, which are expensive on the market. GPO
also has the potential to produce antiretroviral drugs.

2. ความสามารถในการจั ด หายาที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น หรื อ มี ป ั ญ หา
ขาดแคลน และยาก�ำพร้า เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ
In 2014 GPO assisted the government in making savings
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลในและนอก
amounting to 3,378 million baht on its total budget for
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มียาใช้ส�ำหรับผู้ป่วย โดยใน
government sector procurement of medicines and
ปี 2557 องค์การเภสัชกรรมจัดหาและส�ำรองยาตามนโยบายแก้ไข
medical supplies of 7,515 million baht, equaling 44.95%.
ปัญหาการขาดแคลนยา ได้ตามความต้องการทั้งหมด 11 รายการ
These savings comprised medicines and vaccines:
จัดเป็นยาก�ำพร้า 9 รายการ ได้แก่ Labetatol hydrochloride
2,243.86 million baht and antiretroviral drugs: 1,134.19
25 mg/ 5ml injection, 5-Fluorocytosine 500 mg tablets,
million baht.
Diazoxide 250 mg capsules, Dactinomycin 0.5 mg/vial
2. GPO provides services to government agencies such as
injection, Vinblastin Sulfate 10 mg/vial injection,
the National Health Security Office and to hospitals both
Benztropine Mesylate 2 mg/2 ml injection, Penicillamine  
within and outside the jurisdiction of the Ministry of
250 mg capsules, Digoxin-Specific Antibody Fragments
Public Health, by providing essential medicines, drugs
40 mg injection และ Pralidoxime Chloride (2-PAM) 1 gm
which are in short supply or orphan drugs. In 2014, GPO
injection รวมทั้ ง ยาจ� ำ เป็ น ที่ ข าดแคลนอี ก 2 รายการ คื อ
stocked and supplied 11 types of medicines in accordance
Phenobarbitone 200 mg/ml injection and Polymyxin-B
with the policy to resolve the problems of medicine
500,000 unit/vial injection

shortages. These medicines are listed as follows: 9 types
of orphan drug consisting of Labetatol hydrochloride 25
mg/ 5 ml injection, 5-Fluorocytosine 500 mg tablets,
Diazoxide 250 mg capsules, Dactinomycin 0.5 mg/vial
injection, Vinblastin Sulfate 10 mg/vial injection,
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Benztropine Mesylate 2 mg/2 ml injection, Penicillamine
250 mg capsules, Digoxin-Specific Antibody Fragments
40 mg injection and Pralidoxime Chloride (2-PAM) 1 gm
injection; and 2 items of drugs in short supply consisting
of Phenobarbitone 200 mg/ml injection and Polymyxin-B
500,000 unit/vial injection.

ด้านการผลิต
องค์การเภสัชกรรม มีผลผลิตตามราคาทุนของปีงบประมาณ
2557 เป็นมูลค่ารวม 3,264.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมี
มูลค่ารวม 3,393.39 ล้านบาท ลดลง 128.78 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 3.79
กลุ่มยาที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ ยากลุ่มต้านไวรัสเอดส์ มูลค่า
เพิ่มขึ้น 290.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.98, กลุ่มยาป้องกันโรค
มูลค่าเพิ่มขึ้น 41.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.68 และผลิตภัณฑ์
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลผลิต ส่งขึ้นคลังในปี 2557 คิด เป็นมูลค่า 8.12
ล้านบาท

Production
GPO’s output costs for the fiscal year 2014 totalled
3,264.61 million baht, in comparison to 3393.39 million baht
in 2013, representing a decrease of 128.78 million baht, or
3.79%.

โดยกลุ่มที่มีอัตราการลดลงของผลผลิต คือ กลุ่มยารักษาโรค ที่
ไม่ใช่ยากลุ่มเพนิซิลลิน เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ และ ปรับปรุงสาย
การผลิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตยาที่ดี ท�ำให้ก�ำลัง
การผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 421.94 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.61 และ ผลผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์ และ ชุดทดสอบ มูลค่า
ลดลง 33.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.81

Antiretroviral drugs showed an increase in output
costs, with an increase of 290.63 million baht or 33.98%, as
did preventative medicines which showed an increase of
41.38 million baht or 73.68%. The output costs of
bioremediation products amounted to 8.12 million baht.
General medicines showing a decrease in output costs
were represented by non-penicillin drugs which decreased
by 421.94 million baht, equaling 20.61%, in comparison with
the previous year. This decrease in output costs was due to
the renovation of the manufacturing area and production
line in order to meet good manufacturing practice standards,
which resulted in a reduction of production capacity. The
output costs of chemical products and test kits showed a
decrease of 33.32 million baht or 16.81%.

ผลผลิต ตามราคาทุน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
Output costs in fiscal years 2013 and 2014 (Unit : Million Baht)

ประเภท
Type

2557
2014

2556
2013

1,624.54

2,046.48

(421.94)

(20.61)

208.16

220.82

(12.66)

(5.73)

ยากลุ่มต้านไวรัสเอดส์
(Antiretroviral; (ARV) Drugs)

1,145.96

855.33

290.63

33.98

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Curmin
(Natural Products; Curmin)

15.42

16.42

(1.00)

(6.09)

ยารักษาโรค (รวมยาจัดชุด)
(General Medicines; including of household medicines
sets)
ยารักษาโรค กลุ่มเพนิซิลลิน
(Penicillins drugs)

ผลต่าง
Difference

ร้อยละ
Percentage (%)
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ประเภท
Type

2557
2014

2556
2013

ผลต่าง
Difference

ผลิตภัณฑ์ฝา่ ยเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ (Chemicals Department Products)
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ (Chemical Products)
ชุดทดสอบ (Test Kits)

164.86
111.31
53.55

198.18
125.61
72.57

(33.32)

(16.81)

ยาป้องกันโรค
(Preventative Medicines)

97.54

56.16

41.38

73.68

ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
(Bioremediation Products)

8.12

-

8.12

100.00

3,264.61

3,393.39

(128.78)

(3.79)

รวม
(Total)

ร้อยละ
Percentage (%)

ด้านการจ�ำหน่าย
Sales
ยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
Sales of medicines and medical supplies in fiscal year 2013 and 2014 (Unit : Million Baht)

ประเภท
Type

2557
2014

2556
2013

ผลต่าง
Difference

ยอดจำ�หน่ายยาองค์การฯ ผลิต
(GPO Products)

5,832.47

6,484.77

(652.30)

(10.06)

ยอดจำ�หน่ายยาผู้ผลิตอื่น
(Non-GPO Products)

5,644.78

5,545.40

99.38

1.79

11,477.25

12,030.17

(552.92)

(4.60)

รวม
(Total)

องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ย อดจ� ำ หน่ า ยยาและเวชภั ณ ฑ์ ใ นปี
งบประมาณ 2557 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,477.25 ล้านบาท ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา 552.92 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.60 แบ่งเป็นยอด
จ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การฯ ผลิต 5,832.47 ล้านบาท ลดลง
652.30 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.06 อันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงสายการผลิตในกลุ่มยารักษาโรค ที่เป็น Solid dosage form
ท�ำให้ผลผลิตขึน้ คลังลดลง ในขณะทีย่ าผูผ้ ลิตอืน่ มียอดจ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้
99.38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 ซึ่งยอดจ�ำหน่ายยาผู้ผลิต
อื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจาก องค์การเภสัชกรรมได้ตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้
มากขึ้ น อาทิ น�้ ำ ยาล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ งชนิ ด ถุ ง คู ่ (CAPD) และ
Clopidogrel bisulfate 75 mg tablets เป็นต้น

ร้อยละ
Percentage (%)

GPO’s sales of drugs and medical supplies for the fiscal
year 2014 totaled 11,477.25 million baht, a decrease on the
previous year of 552.92 million baht, equaling 4.60%. Within
total sales, those for the drugs and medical supplies
produced directly by GPO accounted for 5,832.47 million
baht, a decrease of 652.30 million baht or 10.06%. This
decrease in sales was because of the renovation of the
production line for general medicines in solid dosage form,
which resulted in a decrease in output. Products produced
by other manufacturers showed an increase of 99.38 million
baht, or 1.79%. This increase in sales was due to the
procurement policies of the Ministry of Public Health and
the National Health Insurance Office (NHSO), under which
GPO was assigned to supply medicines and medical supplies
such as, among others, peritoneal dialysis fluid for CAPD
and Clopidogrel bisulfate 75 mg tablets.
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การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต

Major investment at present and in the future

1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัด
นก ตามมาตรฐาน WHO GMP โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ
1,411.70 ล้านบาท มีขีดความสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (จากต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ) จากการวิจัย
พัฒนากระบวนการผลิตเอง โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) มีเป้าหมายต้องได้มาตรฐานตาม WHO GMP

1. The project involving the construction of a vaccine
manufacturing plant for the production of influenza/avian
flu vaccines in accordance with WHO GMP standards had
its budget of 1,411.70 million baht approved by the
government. With support from WHO, GPO has the
potentiality to produce influenza vaccines from the
research and development stage through to production
(upstream to downstream).

ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ จากการด�ำเนินการตรวจสอบ
และทบทวนแบบ (Design Review) ทีมที่ปรึกษา พร้อมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีความเห็นให้มีการยกระดับความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน (ชีวนิรภัย) ให้สูงขึ้น และปรับปรุงส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้พร้อมผลิตวัคซีน กรณีเกิด
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ได้รวดเร็วขึ้น หรือ
สามารถผลิตวัคซีนล่วงหน้าก่อนการระบาดในประเทศ เพื่อความ
มั่นคงของประเทศ จึงได้มีการเสนอแก้ไขแบบ และน�ำเสนอขอ
อนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมจ�ำนวน 59.30 ล้านบาท (ใช้เงิน
งบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม) และได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เมื่อด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท�ำการผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการทดลองทาง
คลินิก หากผลการทดสอบผ่านและได้รับการอนุมัติทะเบียนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก็จะสามารถผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หว้ดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยมีก�ำลังการผลิตเริ่มต้นปีละ
2 ล้านโด๊ส และหากเกิดการระบาดใหญ่จะสามารถเพิ่มก�ำลัง
การผลิตสูงสุดถึง 10 ล้านโด๊ส
2. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 ใช้เงินงบประมาณจาก
รายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 512 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลัง
การผลิตยาเม็ดที่มีปริมาณความต้องการสูง ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมทัง้ ด�ำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลเพือ่ ความมัน่ คง
ด้านยาของประเทศ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยา
พร้อมทั้งเป็นการยกระดับให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้น�ำด้านการ
ผลิตยาของประเทศ
ความคืบหน้าของโครงการฯ จากปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง
จากบริษัทคู่สัญญา และมีการปฏิบัติผิดจากข้อก�ำหนดในสัญญา
หลายรายการ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ขอยกเลิกสัญญากับบริษัท
ดังกล่าว และได้ดำ� เนินการจัดหาบริษทั รายใหม่ โดยได้มกี ารส่งมอบ
พื้นที่ให้กับบริษัทเพื่อเข้ามาด�ำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด�ำเนินการผลิตยาได้ในสิ้นปี 2558

The progress on this project is as follows: Following
examination and a design review by the consulting team,
along with international experts, it was concluded that the
level of safety (biosecurity) in the work areas of the plant
required strengthening and that the areas allocated to the
production process needed further development. This is
in order to ensure that the plant can be fully ready and
capable of preemptively producing vaccines whenever
there is the threat of a pandemic of influenza/avian flu
occurring, thereby protecting national security. Therefore,
a revised construction design was proposed, which
required approval of an additional budget of 59.30 million
baht (funded from GPO revenue). This proposed budget
was approved by the Cabinet on 9 December 2014. Once
construction is completed, the production of vaccines for
clinical trials will commence. If the vaccines pass the trials
and their registration is subsequently approved by the
Food and Drug Administration, then the plant is anticipated,
in the first year, to operate at an annual production capacity
of 2 million doses of influenza/avian flu vaccine. In the
case of a pandemic, the production capacity can be
increased to 10 million doses.
2. The project for the construction of the Rangsit 1
pharmaceutical manufacturing plant was funded from GPO
revenue to an amount totaling 512 million baht. The aims
of this project are to increase the production capacity of
medicines which are in high demand both in the present
and in the future, to comply with international standards,
to promote the security of medicines within the country,
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3. โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ใช้เงิน
งบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 273 ล้าน
บาท เป็นการก่อสร้างทดแทนโรงงานเดิมที่มีสภาพเก่า และไม่
สามารถขยายก�ำลังการผลิตได้ โดยมีผลผลิต ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์
ชุดทดสอบ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ความคืบหน้าของโครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริม่ การผลิตได้
ภายในสิ้นปี 2561
4. โครงการเปลี่ยนระบบงานทางธุรกิจ (Enterprise Resource
Planning : ERP) ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การ
เภสัชกรรม วงเงิน 380 ล้านบาท เพือ่ ทดแทนระบบเดิมทีใ่ ช้งานมา
นานกว่า 1 ปี รองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดท�ำ  TOR และเกณฑ์การประเมินทางเทคนิค เพื่อใช้ในการ
คัดเลือก Software และจัดหาบริษัท Implementation โดย
คาดว่าจะสามารถจัดหาได้ระบบใหม่ ภายในปี 2561
5. โครงการที่ส�ำคัญในอนาคต
โครงการย้ายโรงงาน ระยะที่ 2 ได้แก่ โรงงานผลิตยาน�้ำ ครีม ขี้ผึ้ง
ยาปราศจากเชื้อ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเป็นการ
เพิ่มก�ำลังการผลิต รองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต โดยใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการด�ำเนินการ 3-5 ปี
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to build patient’s confidence in the products and to be a
leading pharmaceutical manufacturer within the country.
The progress on this project is as follows: The performance
of the original partner company in the project was in breach
of contract and led to delays in construction, as a result
of which GPO canceled their contract. On 24 November
2014 GPO handed over the construction area to a new
contractor company which is responsible for the remaining
construction work. It is expected that the manufacturing
of medicines will be able to commence by the end of 2015.
3. The project for the construction of a new manufacturing
plant for the Chemical Department was funded with a
budget from GPO revenue of 273 million baht. This new
plant will replace the old manufacturing plant which was
unable to expand its production capacity of chemical
products, test kits and natural products.
The progress on this project is as follows: The project is
currently outsourced to an external contractor. It is
expected that construction will be completed and
production commence by the end of 2018.
4. The project for the replacement of the business
management system (Enterprise Resourse Planning: ERP)
was funded by GPO revenue to an amount totaling 380
million baht. The aims of the project are to replace the old
business management system, which has been in use for
over 10 years and to support the expansion of the business.
At present, the terms of reference (TOR) for the selection
of software is under preparation in readiness for
procurement and implementation. It is expected that the
new business management system will be implemented
in 2018.
5. The project for the construction of manufacturing plants
phase II is an important future project and will be funded
by GPO revenue. These new plants will comprise
manufacturing centers for the production of oral solutions,
creams, ointments and sterile pharmaceutical products;
warehouses and distribution centers. The aim is to increase
production capacity in order to be able to support
increasing future demand. It is expected to be 3-5 years
before the plants are ready to operate.
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บทวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร

Management’s Analysis

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 มีภารกิจ
หลักในการสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ โดยท�ำหน้าที่ผลิต
และจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบส�ำรองยา
ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตต่างๆ รวมทั้งรักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ์ในประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จ�ำเป็นได้อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม โดยองค์การเภสัชกรรมได้การด�ำเนิน
งานด้านการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
2554 ทีใ่ ช้แนวทางตาม Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme (PIC/S) Guide to Manufacturing Practices for
Medicinal Products (GMP PIC/S) และต้องผ่านการตรวจประเมิน
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในทุกหมวดยาทีท่ ำ� การผลิต
ซึ่งในปี 2557 องค์การเภสัชกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ตามมาตรฐาน GMP PIC/S แล้ว 2 หมวดการผลิต ยา คือ หมวดยา
ปราศจากเชือ้ และ หมวดชีววัตถุ และจะขอรับการรับรอง ในหมวดอืน่ ๆ
ต่ อ ไปในปี 2558 ในขณะเดี ย วกั น องค์ ก ารเภสั ช กรรมซึ่ ง จั ด เป็ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในกลุ ่ ม สาขาสั ง คมและเทคโนโลยี ต้ อ งถู ก ประเมิ น
ประสิทธิภาพขององค์กรด้านการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายของภารกิจหลักทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง ตามระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)

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 responsibility of GPO is to
support the nation’s public health works by producing and
supplying medicines and medical supplies. This is in order to
ensure national security in terms of the drug stock system
during both normal and crisis situations, to maintain the price
level of drugs and medical devices in the country and to provide
patients with ease of access to essential medicines and
medical supplies on a systematic and equitable basis. GPO
manufactures pharmaceutical products in accordance with
the standards of good manufacturing practice required by the
Ministry of Public Health and conforming to the regulations
and guidelines on good manufacturing practice in accordance
with the Drugs Act 2011 (B.E.2554). These guidelines comply
with the Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme
(PIC/S) Guide to Manufacturing Practices for Medicinal
Products (GMP PIC/S). All medicine types produced are
required to pass assessment by the Food and Drug
Administration. In 2014 GPO received accreditation with the
GMP PIC/S standard for two production categories, these being
sterile products and biological products. In 2015 GPO aims to
acquire the GMP PIC/S standard for other categories of
production. GPO is classified as a state enterprise in the societal
and technological field and is required to undergo annual
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.

ผลประกอบการ ในปีงบประมาณ 2557 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2557 องค์การเภสัชกรรมมีผลก�ำไรสุทธิ หลังหักต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน และส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมทุน จากรายได้จากการด�ำเนินงาน ซึง่ แสดงในงบการเงินทีแ่ สดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คิดเป็นเงิน 1,003.56 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 97.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86
รายได้จากการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการขายยา
และเวชภัณฑ์, รายได้จากค่ารับจ้างท�ำของ และรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น
11,728.39 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 547.04 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.45 แบ่งเป็นรายได้ที่มาจากการขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน
11,477.25 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 552.92 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.59, ค่ารับจ้างท�ำของ เป็นเงิน 8.34 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่
ผ่านมา 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 และรายได้อื่น เป็นเงิน
242.79 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 5.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2.10 ทั้งนี้ ผลของรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ลดลง มาจาก

Turnover for the fiscal year 2014 (year ending 30
September): GPO’s net profit was calculated after the deduction
of the cost of sales, operational expenses and the share of
profit (loss) from investments in joint ventures. These figures
are shown in the financial statement and are calculated using
the equity method. GPO’s net profit, which was certified by
the Office of the Auditor General (OAG) amounted to 1,003.56
million baht, a decrease on the previous year of 97.56 million
baht or 8.86%.
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ยอดขายยาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเอง คิดเป็นมูลค่า
5,832.47 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 652.30 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.05 เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ในการผลิต ท�ำให้ก�ำลัง
การผลิ ต ลดลงส่ วนหนึ่ง แม้ว ่ายอดขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผ ลิตอื่น
คิดเป็นมูลค่า 5,644.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 99.38 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.79
ในปี 2557 องค์การเภสัชกรรม ได้ด�ำเนินงาน เพื่อสนับสนุน
นโยบายภาครัฐ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านยาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
11. ด้านการเพิ่มศักยภาพของด้านการผลิต ได้ด�ำเนินการตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ เรื่ อ งการพั ฒ นามาตรฐานโรงงานและคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถและปริมาณในการผลิต
ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตวัคซีนป้องกันโรค ได้แก่ แผนการ
พัฒนาปรับปรุงพืน้ ทีส่ ายการผลิต โรงงานผลิตยาทีพ่ ระราม 6 , การ
ด�ำเนินงานเปิดสายการผลิตที่โรงงานผลิตยารังสิต 1, การด�ำเนิน
การขออนุ มั ติงบประมาณเพิ่ม เติม จากคณะรัฐมนตรี เพื่อการ
ก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ให้แล้วเสร็จ, แผนการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของฝ่ายเภสัช
เคมี ภั ณ ฑ์ และแผนขยายโรงงานแห่ ง ที่ 2 ในพื้ น ที่ อ งค์ ก าร
เภสัชกรรมที่ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี
22. ด้านการวิจัยและพัฒนา ได้มีการด�ำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา
การผลิตยาชือ่ สามัญ (Generic Drug) ตามยุทธศาสตร์การวิจยั และ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยารายการใหม่ส�ำหรับใช้
ทดแทนยาต้นแบบ ท�ำให้ประชาชนได้มโี อกาสเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และประสิทธิผลในการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบได้เพิม่ มากขึน้
สามารถลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นยาของระบบสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทยได้ ทางด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันโรค องค์การเภสัชกรรม
ได้ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้มี
ผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ส�ำหรับรองรับการระบาดใหญ่
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ทั้งชนิดและปริมาณ และเพียงพอ
ต่อการใช้ภายในประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)
นอกจากนี้ การวิจยั และพัฒนาด้านสมุนไพร ได้สนับสนุนให้มกี ารน�ำ
สมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
และขยาย Product line ของรายการผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มี
ส่วนประกอบจากสารสกัดขมิ้นชัน (Curmin) ได้เพิ่มขึ้น
33. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการผลิต ส�ำรอง และ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ 3 กองทุน
สุขภาพหลัก ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อให้มี
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GPO’s income from operations amounted to a total of
11,728.39 million baht, which represented a decrease on the
previous year of 547.04 million baht or 4.45%. Revenue
resulting from sales of medicines and medical supplies
accounted for 11,477.25 million baht, a decrease on the
previous year of 552.92 million baht or 4.59%. In addition,
income from hire of work amounted to 8.34 million baht, which
was an increase on the previous year of 0.88 million baht or
11.79% and other income amounted to 242.79 million baht, an
increase on the previous year of 5.00 million baht or 2.10%.
Sales of medical supplies and medicines produced directly
by GPO amounted to 5,832.47 million baht, which was a
decrease on the previous year of 652.30 million baht or 10.05%.
This decrease was due to the renovation of the manufacturing
area, which resulted in a reduction in production capacity.
However, sales of products produced by other manufacturers
totaled 5644.78 million baht, which was an increase on the
previous year of 99.38 million baht or 1.79%.
In 2014, GPO supported the government’s national drug
policy and the national drug system development strategy in
accordance with the Ministry of Public Health. The main
operations involved in supporting these governmental policies
are as follows:
1. Maximization of production potential: GPO implemented
strategy plans to develop the standards of its manufacturing
plants and production quality in order to increase
production capacity and the production volume of
medicines and vaccines. In order to achieve this GPO
developed and renovated the manufacturing area at the
Rama VI Plant and prepared for production at the Rangsit 1
Plant. A request for additional budget funds was proposed
to the Council of Ministers in order to be able to finish the
construction of the manufacturing plant for influenza/avian
flu vaccine. In addition GPO developed plans to construct
a new manufacturing plant for the Chemical Department
and to construct a second manufacturing plant at GPO’s
premises in Rangsit District, Pathum Thani Province.
2. Research and development: The formulations and
production of generic drugs are being continuously
researched and developed in accordance with GPO’s
strategy. This is in order to replace originator products
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ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอกับผูป้ ว่ ยและให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงยามากขึน้ โดยเฉพาะยารักษาโรค ในกลุม่ โรคติดต่อทีไ่ ม่เรือ้ รัง (NCDs) ทีผ่ ปู้ ว่ ยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังมีศักยภาพในการผลิตยาก
ลุม่ ต้านไวรัสเอดส์ และสามารถจัดหายาจ�ำเป็นทีข่ าดแคลน ยาก�ำพร้าให้ได้ตามความต้องการ โครงการจัดหาน�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยโรคไตเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ซึ่งกลไกในการด�ำเนินการท�ำให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ได้ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2557 นี้ องค์การเภสัชกรรมสามารถประหยัดงบประมาณให้กบั ภาครัฐได้รอ้ ยละ 44.95 จากงบประมาณภาค
รัฐทีจ่ ะต้องใช้จา่ ย เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลด้านราคายาและเวชภัณฑ์ทอี่ งค์การเภสัชกรรมจัดหา กับราคาอ้างอิงจากการจัดซือ้ ปกติ ของกระทรวง
สาธารณสุข
44. ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนความรู้และวิธีการปฏิบัติงาน อย่างสม�่ำเสมอและเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิต และ
กระบวนการสนับสนุนต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีด่ รี ะดับสากล GMP PIC/S รวมทัง้ ประกาศค่านิยมองค์กร (Core value) 9 ประการ
ได้แก่ G = Good Product/ Good Service/ Good Governance, P = People trust/ People happiness/ People knowledge,
O = Ownership/ Optimist/ Open mind เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ได้ยดึ ถือน�ำไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้

with generic products, with the result that people have better access to medicines of a quality and efficacy equivalent to
originator products whilst the expenditure on medicines in Thailand’s public health system is reduced. In addition, GPO
researches and develops influenza vaccines in order to be ready in terms of types and sufficient quantities of vaccines for
domestic use in the case of a possible future pandemic. This is in accordance with the strategy plan for preparations to
prevent and resolve cases of newly emerging diseases within the nation (2013-2016). Furthermore, GPO’s research and
development of herbal medicines promotes the use of herbs and herbal extracts in the production of herbal products, as
well as expanding the production line of GPO’s cosmetic products, known commercially as “Curmin”, which are composed
of turmeric extract.
3. Cooperation with government agencies: GPO produces, stocks and supplies drugs and medical supplies for government
agencies and the three main healthcare funds: the National Health Insurance Fund, the Social Security Fund and the Civil
Servant Medical Benefit Scheme Fund. This is in order to be able to sufficiently provide easily accessible medicines and medical
supplies to patients, especially in the case of drugs for non-communicable diseases (NCDs) such as diabetes, hypertension
and hyperlipidemia, as there are high rates of these conditions within the population. In addition, GPO has the potential for the
production of antiretroviral drugs and to be able to supply essential medicines and orphan drugs to meet demand. The project
for supplying peritoneal dialysis fluid for CAPD helps patients with kidney disease to gain greater access to treatment. GPO’s
operations have resulted in economies being made to the government sector’s budget on medicines and medical supplies.
During the fiscal year 2014, GPO can be shown to have assisted the government in making savings of 44.95% on its budget
when the price of medicines and medical supplies provided by GPO are compared with the reference price list of the Ministry
of Public Health.
4. Personnel potentiality development: GPO improved its employee’s competencies, comprising knowledge, ability and
readiness to perform by reviewing knowledge levels and operational methods regularly and intensively. This is in order
to ensure that the manufacturing and other supporting processes meet the GMP PIC/S international standards. In addition,
GPO announced 9 core values, consisting of: G = Good Product/Good Service/Good Governance, P = People trust/People
happiness/People knowledge, O = Ownership/Optimism/Open mind. These values can be implemented by GPO’s executives
and employees to assist them in performing their work with efficiency, effectiveness, transparency and accountability.
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขององค์การเภสัชกรรม
ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดขอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรขององค์การเภสัชกรรม เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม การตรวจสอบรวม
ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ขององค์การเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และผลการด�ำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7 วรรคท้ายเรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม อันเป็นกรณีที่
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำจัด ได้มีการบันทึกบัญชีตั้งองค์การเภสัชกรรมไว้เป็นเจ้าหน้าส่งเสริมการขาย จ�ำนวน 32.97 ล้านบาท แต่
องค์การเภสัชกรรมยังมิได้มีการบันทึกบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยรายงานไว้ในงวดก่อน

(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 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

สินทรัพย ์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
Short-Term Investment
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
Trade Receivable - Net
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joinwt Venture
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plantand Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
Intangible Asssets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Assets In-Process
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Current Protion of Drugs and Medical Supplies Reserve
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

หมายเหตุ
Note

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013

2.3 , 4.1

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

4.2

2,623,868,309.67

2,117,996,013.78

2.5 , 4.3

3,672,879,352.75

2,613,615,910.95

4.4

26,196,092.52

30,715,388.48

2.4 , 4.5

2,593,399,046.44

2,972,618,273.87

4.6

110,909,067.10

197,178,083.45

11,576,854,439.03

11,860,803,515.25

380,789,354.57

424,389,347.57

200,000,000.00

-

4.8

93,376,292.19

95,358,800.20

2.6 , 4.9

2,293,098,873.54

2,265,277,980.49

2.7 , 4.10

16,521,003.23

14,206,718.22

1,445,891,156.56

1,322,757,004.37

6,395,640.38

8,119,042.43

4,436,072,320.47

4,130,108,893.28

16,012,926,759.50

15,990,912,408.53

4.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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The Government Pharmaceutical Organization

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade Accounts Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
Liabilities GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
ส่วนทุน / Shareholders’ Equity
ทุน
Capital

หมายเหตุ
Note

1,263,389,443.24

1,809,151,976.72

1,447,967,996.58

1,388,003,198.46

2,711,357,439.82

3,197,155,175.18

2.10.2 , 4.12

1,181,425,283.00

1,175,278,308.00

2.10.1 , 4.13

74,500,000.00

74,500,000.00

1,255,925,283.00

1,249,778,308.00

3,967,282,722.82

4,446,933,483.18

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

15,672,042.57

16,651,812.06

49,914,409.60

49,914,409.60

11,933,577,083.53

11,422,826,185.71

(8,106,017.00)

-

12,045,644,036.68
16,012,926,759.50

11,543,978,925.35
15,990,912,408.53

4.11

ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transfered from Current Capital

ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำ�ไรสะสม
Retained Earnings
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนทุน / Capital
รวมหนี้สินและส่วนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013

4.15

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

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�ำไพ สมจิตรมูล)
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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2014

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

สินทรัพย ์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
Short-Term Investment
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
Trade Receivable - Net
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
Long-Term Borrowings
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plantand Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
Intangible Asssets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Assets In-Process
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Current Protion of Drugs and Medical Supplies Reserve
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

หมายเหตุ
Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013

2.3 , 4.1

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

4.2

2,623,868,309.67

2,117,996,013.78

2.5 , 4.3

3,672,879,352.75

2,613,615,910.95

4.4

26,196,092.52

30,715,388.48

2.4 , 4.5

2,593,399,046.44

2,972,618,273.87

4.6

110,909,067.10

197,178,083.45

11,576,854,439.03

11,860,803,515.25

243,860,000.00

243,860,000.00

200,000,000.00

-

4.8

93,376,292.19

95,358,800.20

2.6 , 4.9

2,293,098,873.54

2,265,277,980.49

2.7 , 4.10

16,521,003.23

14,206,718.22

1,445,891,156.56

1,322,757,004.37

6,395,640.38

8,119,042.43

4,299,142,965.90

3,949,579,545.71

15,875,997,404.93

15,810,383,060.96

4.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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The Government Pharmaceutical Organization

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หนี้สินและส่วนทุน
Liabilities and Capital
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade Accounts Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
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
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำ�ไรสะสม
Retained Earnings
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนทุน / Capital
รวมหนี้สินและส่วนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

หมายเหตุ
Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013
1,263,389,443.24

1,809,151,976.72

1,447,967,996.58

1,388,003,198.46

2,711,357,439.82

3,197,155,175.18

2.10.2 , 4.12

1,181,425,283.00

1,175,278,308.00

2.10.1 , 4.13

74,500,000.00

74,500,000.00

1,255,925,283.00

1,249,778,308.00

3,967,282,722.82

4,446,933,483.18

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

15,672,042.57

16,651,812.06

49,914,409.60

49,914,409.60

11,796,647,728.96

11,242,296,838.14

(8,106,017.00)

-

11,908,714,682.11
15,875,997,404.93

11,363,449,577.78
15,810,383,060.96

4.11

4.15

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

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�ำไพ สมจิตรมูล)
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Profit & Loss Statement
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Note
รายได้
Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำ�ของ
Income from Hive of Work
รายได้อื่น
Other Income
รวมรายได้
Total Income
ค่าใช้จ่าย
Expense
ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013
11,477,254,742.80

12,030,174,645.59

8,346,422.40

7,464,412.08

242,795,384.49

237,795,272.17

11,728,396,549.69

12,275,434,329.84

8,723,782,714.85

9,069,740,120.26

4.18

585,676,194.31

701,747,916.75

4.19

1,294,835,671.72

1,340,356,512.36

88,696,325.25

81,017,405.87

10,692,990,906.13

11,192,861,955.24

1,035,405,643.56

1,082,572,374.60

(31,839,993.00)

18,549,150.86

1,003,565,650.56

1,101,121,525.46

(8,106,017.00)

-

995,459,633.56

1,101,121,525.46

4.17

กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

1 0 4

The Government Pharmaceutical Organization

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Note
รายได้
Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำ�ของ
Income from Hive of Work
รายได้อื่น
Other Income
รวมรายได้
Total Income
ค่าใช้จ่าย
Expense
ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กำ�ไรสุทธิ
Net Income
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013

11,477,254,742.80

12,030,174,645.59

8,346,422.40

7,464,412.08

254,555,384.49

242,420,872.17

11,740,156,549.69

12,280,059,929.84

8,723,782,714.85

9,069,740,120.26

4.18

585,676,194.31

701,747,916.75

4.19

1,294,835,671.72

1,340,356,512.36

88,696,325.25

81,017,405.87

10,692,990,906.13

11,192,861,955.24

1,047,165,643.56

1,087,197,974.60

(8,106,017.00)

-

1,039,059,626.56

1,087,197,974.60

4.17

กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

49,914,409.60

17,819,255.07
(1,167,443.01)
16,651,812.06

54,586,517.98
-

54,586,517.98

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

15,672,042.57

54,586,517.98

-

-

-

(979,769.49)

-

-

16,651,812.06

54,586,517.98

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

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,
Beginning of Year
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุน
Capital

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Surplus Capital
Drugs and Medical
from Goodwill
Supplies Reserve

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
Retained Earnings Statement

11,422,826,185.71

(465,580,077.65)

1,101,121,525.46

-

10,787,284,737.90

11,933,577,083.53

(492,814,752.74)

1,003,565,650.56

-

11,422,826,185.71

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

-

-

-

-

-

(8,106,017.00)

-

11,543,978,925.35

(465,580,077.65)

1,101,121,525.46

(1,167,443.01)

10,909,604,920.55

2556/2013

หน่วย : บาท / Unit : Baht

12,045,644,036.68

(492,814,752.74)

(8,106,017.00)

(8,106,017.00)

(979,769.49)

11,543,978,925.35

1,003,565,650.56

-

-

รวมส่วนของทุน
Shareholders’
Equity

-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

2557/2014

หน่วย : บาท / Unit : Baht
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(1,167,443.01)
16,651,812.06

-

54,586,517.98

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

-

-

-

-

49,914,409.60

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,819,255.07

-

-

54,586,517.98

-

-

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

-

-

15,672,042.57

(979,769.49)

-

54,586,517.98

16,651,812.06

54,586,517.98

ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,
Beginning of Year
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease)between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Contribution to State Income
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง

ทุน
Capital

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Surplus Capital
Drugs and Medical
from Goodwill
Supplies Reserve

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (ต่อ)
Retained Earnings Statement (Continue)

11,242,296,838.14

(465,580,077.65)

1,087,197,974.60

-

10,620,678,941.19

11,796,647,728.96

(492,814,752.74)

1,047,165,643.56

-

11,242,296,838.14

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

-

-

-

-

-

-

-

-

(8,106,017.00)

-

(8,106,017.00)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

11,363,449,577.78

(465,580,077.65)

1,087,197,974.60

(1,167,443.01)

10,742,999,123.84

2556/2013

หน่วย : บาท / Unit : Baht

11,908,714,682.11

(492,814,752.74)

(8,106,017.00)

1,047,165,643.56

(979,769.49)

11,363,449,577.78

รวมส่วนของทุน
Shareholders’
Equity

2557/2014

หน่วย : บาท / Unit : Baht

The Government Pharmaceutical Organization
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งบกระแสเงินสด
Statements of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities
กำ�ไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)
Net Income
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of) operating activities
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
Loss on Refivements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสื่อมสภาพ
Damaged Products
หนี้สูญรับคืน
Bad debt recovery
ส่วนแบ่ง(กำ�ไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Gain) Less on Foreign Exchange
หนี้สงสัยจะสูญ
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
Proceeds from Write-off Donated Assets
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนี้การค้า
Trade Receivable
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current Assets
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drug and Medical supplies Reserve
หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process
เจ้าหนี้การค้า
Trade Account Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
GPO’s Loan Fund
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013
1,003,565,650.56

1,101,121,525.46

303,953,787.87

290,089,370.62

2,219,785.49

1,260,435.73

33,371,908.49

28,398,575.46

47,622,065.41

51,300,868.62

(39,088.27)

(75,711.32)

31,839,993.00

(18,549,150.86)

(192,212.78)

(143,037.83)

4,846,003.28

(4,451,240.04)

604,188.32

33,726.06

-

(300,054.00)

(1,055,924,340.83)

(376,311,090.76)

4,519,295.96

(4,452,657.60)

298,225,253.53

54,990,773.17

86,269,016.35

95,118,430.45

1,723,402.05

(358,560.23)

(494,146,436.10)

429,634,409.23

(110,438,909.09)

40,114,418.26

(1,959,042.00)

40,672,801.00

-

4,500,000.00

156,060,321.24

1,732,593,831.42

1 0 8

The Government Pharmaceutical Organization

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flows from Investing Activities
เงินสดจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
Long-Term Borrowings
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
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

376,875.50

323,545.00

11,760,000.00

4,625,600.00

(200,000,000.00)

-

1,982,508.01

(3,789,041.82)

(369,407,663.51)

(424,342,636.91)

(7,864,096.36)

(7,653,354.00)

(143,701,877.63)

(148,580,320.18)

(505,872,295.89)

(965,339,440.68)

(1,212,726,549.88)

(1,544,755,648.59)

170,403,707.21

150,433,176.89

(492,814,752.74)

(465,580,077.65)

(322,411,045.53)

(315,146,900.76)

(1,379,077,274.17)

(127,308,717.93)

3,928,679,844.72

4,055,988,562.65

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

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
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities
กำ�ไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)
1,047,165,643.56
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
303,953,787.87
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
2,219,785.49
Loss on Refivements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
33,371,908.49
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสื่อมสภาพ
47,622,065.41
Damaged Products
หนี้สูญรับคืน
(39,088.27)
Bad debt recovery
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
(192,212.78)
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
4,846,003.28
(Gain) Less on Foreign Exchange
หนี้สงสัยจะสูญ
604,188.32
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
Proceeds from Write-off Donated Assets
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนี้การค้า
(1,055,924,340.83)
Trade Receivable
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
4,519,295.96
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
298,225,253.53
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
86,269,016.35
Other current Assets
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
1,723,402.05
Drug and Medical supplies Reserve
หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process
เจ้าหนี้การค้า
(494,146,436.10)
Trade Account Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(110,438,909.09)
Other current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
(1,959,042.00)
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
GPO’s Loan Fund
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

1,087,197,974.60

290,089,370.62
1,260,435.73
28,398,575.46
51,300,868.62
(75,711.32)
(143,037.83)
(4,451,240.04)
33,726.06
(300,054.00)
(376,311,090.76)
(4,452,657.60)
54,990,773.17
95,118,430.45
(358,560.23)
429,634,409.23
40,114,418.26
40,672,801.00

-

4,500,000.00

167,820,321.24

1,737,219,431.42

1 1 0

The Government Pharmaceutical Organization

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flows from Investing Activities
เงินสดจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
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

376,875.50

323,545.00

(200,000,000.00)

-

1,982,508.01

(3,789,041.82)

(369,407,663.51)

(424,342,636.91)

(7,864,096.36)

(7,653,354.00)

(143,701,877.63)

(148,580,320.18)

(505,872,295.89)

(965,339,440.68)

(1,224,486,549.88)

(1,549,381,248.59)

170,403,707.21

150,433,176.89

(492,814,752.74)

(465,580,077.65)

(322,411,045.53)

(315,146,900.76)

(1,379,077,274.17)

(127,308,717.93)

3,928,679,844.72

4,055,988,562.65

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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2014
องค์การเภสัชกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

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�ำการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงร่วมการงาน หรือสมทบ
กับบุคคล หรือส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือนิติบุคคลใด ๆ และกู้ยืม ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินมีดังต่อไปนี้		
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก�ำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้
สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท�ำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความ
เข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระท�ำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
2.2 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย
- รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- เงินปันผล รับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรู้ค่าใช้จ่ายพร้อมกับรายได้ที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ที่มีก�ำหนดจ่าย
ไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ได้รวมส่วนของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกู้ฯ ไว้ด้วย
2.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลต่างแล้ว โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต�่ำกว่า ค่าใช้จ่ายของฝ่ายผลิตคิดเป็นต้นทุนของสินค้าที่ผลิตทั้งจ�ำนวน การบันทึกบัญชีสินค้าใช้วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้า
คงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) และตั้งส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพตามความเป็นจริง
2.5 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบส่งของ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยู่ หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
องค์การเภสัชกรรมตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2548 หมวด1 การบัญชี ข้อ7 ส�ำหรับลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไปนับจากวัน
ที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระในอัตราร้อยละ 100
2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งาน ที่ประมาณการไว้
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ในอัตราร้อยละ 5 - 20 ต่อปี ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัด
องค์การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี
บัญชี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนทันที
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ องค์การเภสัชกรรมและต้นทุนดังกล่าว สามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ
องค์การเภสัชกรรมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรขาดทุน เมื่อเกิดขึ้น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบ จากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้
รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุน
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สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ประจ�ำปี
2. สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาจะน�ำไปหักบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน
ในปีที่ซื้อ
2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซ่ี อื้ มาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนโดยตรง ในการได้มาและการด�ำเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจ�ำหน่าย ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงาน ที่ท�ำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรก จะบันทึกรวมเป็นต้นทุน
เมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดขึ้น
2.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สนิ ทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการ ด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่
องค์การเภสัชกรรมถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน และความเคลื่อนไหว
ในบัญชีสว่ นเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ ของบัญชีสว่ นเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรม
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนขององค์การ
เภสัชกรรมในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียขององค์การเภสัชกรรมในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม
จะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเว้นแต่ องค์การเภสัชกรรม มีภาระผูกพันในหนีส้ นิ ของบริษทั ร่วมหรือต้องจ่ายช�ำระหนีแ้ ทน
บริษัทร่วม
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่าง องค์การเภสัชกรรมกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่ องค์การเภสัชกรรมมีส่วน
ได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนัน้ เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทั ร่วม จะเปลีย่ นเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4.7
2.10 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานของ องค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่ องค์การเภสัชกรรม จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหากใน
จ�ำนวนเงินที่คงที่
องค์การเภสัชกรรม ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุน
ไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช�ำระให้พนักงานทั้งหมดส�ำหรับการให้บริการของพนักงาน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โครงการผล
ประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่ง
จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน เป็นต้น
2.10.1 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องค์การ เภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองค์การฯ จ่ายสมทบให้กองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ได้
รวมรายการบัญชีต่าง ๆ ของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานไว้ใน งบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้น ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้
ผู้ปฏิบัติงานกู้เงิน พ.ศ. 2520 ให้ใช้บังคับนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้จัดสรรเงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานมาจัดตั้ง
กองทุนเงินกู้ฯ ตามจ�ำนวนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ได้มมี ติตามรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2547 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กันยายน
2546 ให้องค์การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมปีละ 5 ล้านบาท โดยเริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2548 เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบจ�ำนวน 44.50 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีต่าง ๆ
ของกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม ไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย และมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน
30.00 ล้านบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมได้จดั ให้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึง่ จดทะเบียน
แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ ส�ำหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ดังกล่าวเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 9 ของเงิน
เดือน ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี และร้อยละ 10 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน
20 ปี ต่อมาเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2549 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 8/2549 ให้จา่ ยเงินสมทบเข้า
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพิม่ อีกร้อยละ 2 ส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รบั เงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน
ส่วนพนักงาน ทีม่ อี ายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้รบั เงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือนทัง้ นีต้ ง้ั แต่เดือน กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
เงินสมทบทีจ่ า่ ยให้กองทุนบ�ำเหน็จฯ กองทุนเงินกูฯ้ และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพรับรู้ เป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
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2.10.2 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรม จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพือ่ จ่ายเงินให้แก่ พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย จ�ำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงาน ท�ำงานให้องค์การเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุด
การท�ำงานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตหนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระ
ผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่
ยังไม่รบั รูภ้ าระผูกพันนีค้ ำ� นวณโดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปัจจุบนั
ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่ง
เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระ
ผูกพัน
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึน้
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.11 ประมาณการหนี้สิน
องค์การเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ องค์การ
เภสัชกรรม ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการทีน่ า่ เชือ่ ถือ ของจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่าย ในกรณีที่ องค์การเภสัชกรรม
คาดว่าประมาณการหนีส้ นิ เป็นรายจ่ายทีจ่ ะได้รบั คืน องค์การเภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมือ่ คาดว่าน่าจะได้
รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

3. ประมาณการบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผล ในสถานการณ์ขณะนั้น
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 การประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ขององค์การเภสัชกรรม มีดังนี้
3.1 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�ำหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของ
องค์การเภสัชกรรม โดยส่วนใหญ่อา้ งอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นนั้ และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
3.2 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรมจัดให้มผี ลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค�ำนวณโดยใช้สมมติฐานหลาย
ประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย และหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุ
ประมาณการ
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3.3 ด้อยค่าของสินทรัพย์
องค์การเภสัชกรรมทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามที่ได้กล่าวใน
หมายเหตุข้อ 2.9 โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

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

2557
0.34
4.04
1,278.83
1,283.21
1,266.39
2,549.60

2556
0.57
8.49
2,373.94
2,383.00
1,345.68
200.00
3,928.68

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1,278.83 ล้านบาท ที่องค์การเภสัชกรรมส�ำรองไว้ส�ำหรับโครงการส�ำรองยาและ
เวชภัณฑ์ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.15 เป็นเงิน 24.48 ล้านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�ำเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงาน 11.59 ล้านบาท และกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม 11.24 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้มกี ารน�ำบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปท�ำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 4 บัญชี ดังนี้ บัญชีเลขที่ 050-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5 และ 002-1-38117-8 วงเงินตามข้อตกลง
จ�ำนวน 200 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 วงเงินตามข้อตกลงจ�ำนวน 200 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การท�ำบันทึกข้อตกลง เพื่อด�ำรงเงินฝากธนาคาร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างประจ�ำขององค์การเภสัชกรรมกู้เพื่อ
ที่อยู่อาศัย
4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 6 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 7 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 12 เดือน
รวม

2557
723.87
300.00
1,600.00
2,623.87

หน่วย : ล้านบาท
2556
1,518.00
600.00
2,118.00
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4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
หัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

2556
ร้อยละ
42.24
55.85
1.91
100.00
0.07
99.93

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

ร้อยละ
18.14
78.59
3.27
100.00
0.08
99.92

ส�ำหรับลูกหนี้ส่วนราชการ – ส่วนภูมิภาค มีหนี้ค้างช�ำระปี 2552 – 2555 ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่1 ตุลาคม 2556
ถึง 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 86 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 84.58 ล้านบาท และที่เคลื่อนไหวเล็กน้อย จ�ำนวน 106 ราย เป็นจ�ำนวน
เงิน 139.80 ล้านบาท
4.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

2557
13.86
12.34
26.20

2556
13.37
17.35
30.72

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย จ�ำนวน 13.86 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นๆ จ�ำนวน 12.34 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้เงินขาดบัญชี
รวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากร้านค้า 8 สาขาพัฒนาการ ถูกโจรกรรมตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2553 องค์การเภสัชกรรมได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามค�ำสั่งที่ อภ (4) 268/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีความเห็นให้ด�ำเนินการทางวินัยและ
ทางละเมิดกับเภสัชกร 5 ประจ�ำร้าน จากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามค�ำสั่งที่ อภ (4) 024/2555 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2555 เห็นว่าเภสัชกร 5 ประจ�ำร้าน ปฏิบัติงานโดยประมาทเลินเล่อขั้นไม่ร้ายแรง จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์เป็นเวลา
1 ปี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดตามค�ำสั่งที่ อภ(4)024/2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ปัจจุบนั คณะกรรมการฯได้สรุปความผิด เห็นควรให้เภสัชกร 5 ประจ�ำร้าน รับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสียหาย จ�ำนวน
64,748.67 บาท คิดเป็นเงิน 32,374.34 บาท โดยเริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 12
มีนาคม 2557
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4.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑ์ระหว่างทำ�
ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ์
หัก สำ�รองสินค้าเสื่อมสภาพ
รวม

2557
906.34
560.35
287.68
753.10
138.64
7.36
2,653.47
60.07
2,593.40

หน่วย : ล้านบาท
2556
1,071.33
518.52
440.38
832.28
153.26
9.48
3,025.25
52.63
2,972.62

2557
69.12
30.48
11.31
110.91

หน่วย : ล้านบาท
2556
158.64
27.57
10.97
197.18

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ
เงินค้างรับอื่นๆ
ภาษีที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
รวม

4.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
4. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำ�กัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
138.97
49.60
139.41
49.60
135.00
30.00
135.00
30.00
78.39
49.00
85.64
49.00
163.43
49.00
199.34
49.00
93.60
609.39
93.60
135.00
380.79

13.00

93.60
652.99
93.60
135.00
424.39

13.00
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
4. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำ�กัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

2557
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
57.66
49.60
135.00
30.00
39.20
49.00
147.00
49.00
93.60
13.00

2556
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
57.66
49.60
135.00
30.00
39.20
49.00
147.00
49.00
93.60
13.00

472.46

472.46

93.60
135.00
243.86

93.60
135.00
243.86

ในปี 2557 ได้รับเงินปันผล บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 11.76 ล้านบาท และเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการ ทั้ง 5 แห่ง
บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ถูกธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลายเป็นคดีหมายเลขด�ำ
ที่ ล 2273/2549 ต่อมา บริษัท เนชั่นแนล ฟูด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯ ซึ่งศาลได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (คดีหมายเลข
ด�ำที่ ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งตั้งบริษัทเป็น
ผู้ท�ำแผน โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทจะต้องยื่น
ค�ำขอรับช�ำระหนี้ในการฟืน้ ฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนด 1 เดือน นับแต่วนั โฆษณาค�ำสัง่ นีแ้ ละผูท้ ำ� แผน
จะต้องจัดท�ำแผนฟื้นฟูตามที่กฎหมายก�ำหนดและส่งแผนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วัน
โฆษณาค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ท�ำแผน ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผู้ท�ำแผนได้น�ำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับแผนหรือไม่และได้มี การ
เลื่อนประชุมเจ้าหนี้ เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ได้น�ำเสนอศาลล้มละลายกลาง พิจารณาแผนซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟู เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2553 ซึ่งตามกฎหมายจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และผู้บริหารแผนจะต้องรายงาน
การปฏิบัติงานต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทุก 3 เดือนตามที่เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ก�ำหนด
ตามหนังสือส�ำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจ้งว่า จากการ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บริหารแผนน�ำส่ง ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามสาระส�ำคัญตามแผน เนื่องจาก
ไม่สามารถช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 7 ได้ตามข้อก�ำหนดของแผน องค์การเภสัชกรรมได้
ติดตามและประสานกับเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพือ่ หารือถึงแนวทางด�ำเนินการต่อบริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส
จ�ำกัด ได้รับแจ้งในเบื้องต้นว่า จะยื่นเรื่องเพื่อให้บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัล เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ล้มละลาย เนื่องจากไม่มี
การด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่ก�ำหนด
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บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้
มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ให้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จ�ำกัด
เป็นจ�ำนวนเงิน 135.00 ล้านบาท โดยให้ปรับปรุงย้อนหลังกับก�ำไรสะสม ต้นปีงบประมาณ 2554 เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงปี 2552) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ก�ำหนดวิธกี ารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจการ เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องอย่างหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะให้มีการด�ำเนินการ
ช�ำระบัญชีบริษทั (Voluntary Liquidation) เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให้รบั รูก้ ารด้อยค่า
ของเงินลงทุนและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมใน การประชุมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552
มีมติเห็นชอบให้ตั้งด้อยค่าจ�ำนวน 93.60 ล้านบาทเต็มจ�ำนวน องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สิน
ของบริษัทเนื่องจากได้ช�ำระ ค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว (ตามกฎหมายผู้ถือหุ้นจะรับผิดจ�ำกัดเพียงไม่เกินจ�ำนวนเงินที่ยังส่งไม่ครบ
มูลค่าของหุ้นที่ตนถือ)
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 27
มิถุนายน 2556 ได้พูดถึงสถานะองค์การเภสัชกรรมเป็นเจ้าหนี้ ระบุว่ามีค่าส่งเสริมการขาย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 จ�ำนวน
32.97 ล้านบาท ซึง่ ทางองค์การเภสัชกรรมมิได้มกี ารบันทึก บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด เป็นลูกหนี้ เนือ่ งจากปัจจุบนั
อยู่ในระหว่างหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
4.8 เงินให้กู้ยืมระยะยาว จ�ำนวน 93.38 ล้านบาท เกิดจากกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม ให้พนักงานกู้ยืมเงินเพื่อ
เป็นสวัสดิการฯ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำของธนาคารรัฐวิสาหกิจ
4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย

ที่ดิน
อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตาม
บัญชี
341.60
1,206.08
3,373.43
531.33
100.87
5,553.31

2557
ค่าเสื่อมราคา
สะสม
599.63
2,201.41
379.97
79.20
3,260.21

หน่วย : ล้านบาท
2556
ราคาสุทธิ
341.60
606.45
1,172.02
151.36
21.67
2,293.10

ราคาสุทธิ
341.60
625.20
1,120.06
150.72
27.70
2,265.28

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ในงวดปี 2557 ส่วนของฝ่ายบริหาร 91.44 ล้านบาท และฝ่ายผลิต 206.65 ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 1.01 ล้านบาท
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ จ�ำนวน 16.52 ล้านบาท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา ในปี 2552-2557 มูลค่า
ตามบัญชี 3.29 ล้านบาท 6.16 ล้านบาท 4.21 ล้านบาท 4.78 ล้านบาท และ 7.65 ล้านบาท และ 8.18 ล้านบาทตามล�ำดับ
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม 17.75 ล้านบาท คงเหลือ 16.52 ล้านบาท
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4.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักรอตั้งหนี้เป็นสินค้าคงคลัง
รายได้รอการรับรู้
อื่นๆ
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
เงินรับชำ�ระเกินจากลูกหนี้
ยาค้างส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำ�ส่ง
รวม

2557
93.75
361.30
10.21
87.17
(0.99)
36.57
77.77
662.00
112.73
9.48
(2.02)
1,447.97

หน่วย : ล้านบาท
2556
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

4.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
องค์การเภสัชกรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์อื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2557
2557
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบำ�เหน็จ
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

791.56
334.98
54.89
1,181.43

หน่วย : ล้านบาท
2556
742.76
359.32
73.20
1,175.28

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ 1 ตุลาคม 2556
ผลประโยชน์จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน(กำ�ไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ 30 กันยายน 2557

2557
1,175.28
(90.42)
54.36
45.12

หน่วย : ล้านบาท
2556
1,134.61
(58.10)
53.94
44.83

(11.02)
8.11
1,181.43

1,175.28

1 2 2

The Government Pharmaceutical Organization

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน แต่ละรายการมีดังนี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่องค์การเภสัชกรรม รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วน
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

2557
54.36
45.12
99.48

หน่วย : ล้านบาท
2556
53.94
44.83
98.77

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด		
ร้อยละ 3.90 ต่อปี
อัตราขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 7.00 - 8.00 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ 		
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยให้องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะจ่าย ให้พนักงานและลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และ
ถึงแก่กรรม กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
ยอดยกมา
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย
เงินกองทุนบำ�เหน็จคงเหลือ
ภาระผูกพัน

2557
359.32
12.20
(36.55)
334.97
334.97

หน่วย : ล้านบาท
2556
353.30
23.07
(17.05)
359.32
359.32

ซึ่งยอดหนี้สินกองทุนบ�ำเหน็จ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ข้างต้นได้แสดงเป็นส่วนหนึ่ง ในประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
4.13 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมขึน้ ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยการให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
กูเ้ งิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2521 กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ได้กยู้ มื เงินจากกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน
ไปจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตั้งแต่งวดปี 2520 - 2547จ�ำนวนเงิน 44.5 ล้านบาท
ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547
ให้จัดสรรเงินงบประมาณจากงบท�ำการขององค์การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ่ายให้กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมน�ำไปจ่ายคืนเงิน
กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานปีละ 5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจ�ำนวนเงิน 44.5 ล้านบาท ตามที่กู้ยืมโดยจ่ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่
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20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให้
รัฐวิสาหกิจน�ำเงินจากงบท�ำการไปให้พนักงานกู้ยืม เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สิน
สรุปได้ดังนี้
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู้
ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

2557
11.24
93.38
(30.12)
74.50

หน่วย : ล้านบาท
2556
6.66
95.36
(27.52)
74.50

4.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
องค์การเภสัชกรรมได้จดั ให้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 176 คน จากเงินกองทุนบ�ำเหน็จฯเป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 9 คน เป็นเงิน 13.41 ล้านบาท
4.15 ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ที่จะต้องน�ำส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2529
รวมเป็นเงินทั้งหมด 50 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับ ใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยา
ภายในประเทศหรือยามฉุกเฉินและให้นำ� ยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวออกหมุนเวียนใช้โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนทีเ่ พือ่ ป้องกัน
การเสือ่ มคุณภาพในปี 2529 เกิดน�ำ้ ท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรม ท�ำให้เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยาฯ ขององค์การเภสัชกรรม
เสียหายคิดเป็นมูลค่า 0.09 ล้านบาท เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล้านบาท ซึ่งองค์การเภสัชกรรม
ได้น�ำเงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาดังกล่าวไปด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว 25.43 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ที่ธนาคาร 24.48 ล้าน
บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.1 มีรายละเอียดดังนี้
2557
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 2557
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดหาเพื่อสำ�รองให้ครบ โครงการฯ
รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4.1
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2556

1.99

1.99

4.00

4.00

13.04
6.40
25.43

13.04
8.12
27.15

24.48
49.91

22.76
49.91
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4.16 ขายยาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
ขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิต
ขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
ขายยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต
รวม

2557
5,635.68
5,644.78
196.79
11,477.25

หน่วย : ล้านบาท
2556
6,257.10
5,545.40
227.68
12,030.18

ยาและเวชภัณฑ์จา้ งผลิต องค์การเภสัชกรรมได้จา้ งบริษทั ผลิตยาที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิตจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาภายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การเภสัชกรรม
4.17 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556
107.94
103.24
2.60
3.09
43.04
47.60
0.44
0.59
3.81
5.36
8.96
11.09
76.01
66.83
242.80
237.80

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
107.94
103.24
2.60
3.09
11.76
4.62
43.04
47.60
0.44
0.59
3.81
5.36
8.96
11.09
76.00
66.83
254.55
242.42
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4.18 ค่าใช้จ่ายในการขาย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ
ค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายโครงการ VMI
ค่าใช้จ่ายโครงการรับผิดชอบสังคม
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
ค่าขนส่ง
ค่าพาหนะเดินตลาด
ค่าพาหนะเก็บเงิน
เงินรางวัลการขาย
เงินรางวัลการเก็บเงิน
เบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งยา
ค่าปรับส่งของล่าช้า
ภาษีเรียกคืนไม่ได้
ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนคืนยา
เงินสนับสนุนโครงการ
รวม

2557
15.92
65.10
0.14
13.57
222.31
226.55
1.90
0.30
5.95
0.15
0.02
23.46
0.02
0.05
10.24
585.68

หน่วย : ล้านบาท
2556
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

4.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
2557
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
เงินเดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ�
เงินเพิ่มพิเศษ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ
ค่าแรงล่วงเวลา
ค่าครองชีพ
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน

457.34
33.72
2.75
2.18
0.20
43.11
3.31
1.02
94.61
2.81
0.69
0.01
3.91
8.84
13.02
0.33
11.23

หน่วย : ล้านบาท
2556
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
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนเงินกู้สวัสดิการ
ค่าพาหนะไปราชการ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินชดเชยและเงินทดแทน
เงินช่วยเหลือค่าทำ�ศพ
สวัสดิการอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
ค่าตอบแทน
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าสื่อสารอื่น
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
ค่าโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
ค่าปรับปรุงบริเวณโรงงาน
ค่าซ่อมจักรกล
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบริการงานซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่าหนังสือห้องสมุด
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าไฟฟ้า
ค่ารับรอง
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินรางวัล
ค่าซักฟอก
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุการช่าง
ค่าน้ำ�ประปา
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุงานบ้าน
วัสดุคอมพิวเตอร์

2557
52.67
5.63
41.76
34.17
0.51
1.82
815.64
20.00
12.31
4.80
9.20
2.91
1.90
4.54
0.31
2.57
0.25
7.05
15.48
29.30
0.50
8.49
0.37
45.36
1.18
52.18
7.48
0.97
0.07
5.48
0.04
1.70
0.02
2.35
2.86
1.22
1.22

หน่วย : ล้านบาท
2556
49.95
4.50
6.02
32.86
30.40
1.09
833.54
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
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
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน
ค่าใช้จ่ายการกุศล
ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวัดใหญ่
ค่าเช่าสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายรับรองการถ่ายทอดจากต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
อุปกรณ์การผลิตเพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ราคาไม่เกิน 30,000.- บาท
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่ายซอฟแวร์
รวมค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2557
4.60
47.00
7.05
8.52
0.29
11.34
2.96
23.60
23.24
13.19
0.28
91.44
3.58
479.20
1,294.84

หน่วย : ล้านบาท
2556
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

4.20 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ 222.31 ล้านบาท และ 262.07 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2556 ตามล�ำดับ
เป็นไปตามนโยบายการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม โดยจ่ายให้เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการและการพัฒนาด้านต่าง ๆ
แก่ภาครัฐที่สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ช�ำระแล้วในแต่ละปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ. 2546 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ
จ่าย และยกเลิกระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ส่วนลดและเงินสนับสนุนส่งเสริมการจ�ำหน่าย พ.ศ. 2541 และ 2545
องค์การเภสัชกรรมมีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการดังนี้
1. เงินที่ใช้ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาล/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันมา
จากเงินเหมาจ่ายรายหัวทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โอนเข้าบัญชี ของหน่วยงานในลักษณะของเงินบ�ำรุง
ดังนั้นเงื่อนไขในการจัดซื้อยาฯ ที่ต้องด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกฯ จึงเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เอื้อประโยชน์ในด้านรายได้
จากการมีสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม
2. เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่อลูกค้าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะซึ่งขณะนี้บริษัทเอกชนก็ได้ด�ำเนินการ
เป็นปกติ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบต่อการแข่งขัน
3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าช�ำระหนี้เร็วขึ้น

