


“สร�างสรรค์ยาคุณภาพ ด�วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และการผลิตตามมาตรฐานสากล”

GPO
is conducted 

in compliance with 
GMP and other regulation 

in order to delivery 
of quality, safe and 
effective products 
to our consumers.
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องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐว�สาหกิจจัดอยู�ในสาขาสังคม เทคโนโลยี ในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ตั�งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมดำาเนินงานตามภารกิจท่ีจะสนองนโยบายด�านสาธารณสุขของประเทศ 
โดยผลิตและจดัหาเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ์สำารองไว�ยามฉุกเฉินเพ่ือความมั�นคงของชาติ
The Government Pharmaceutical Organization (GPO) is a state enterprise within the Society and  
Technology Sector under the Ministry of Public Health and was established in accordance with the  
GPO Act of 1966 (B.E. 2509). GPO operates in accordance with its established mission to comply with 
Thailand’s public health policy by producing and supplying medicines and medical supplies to support 
the public health system of the country, as well as to act as a mechanism in maintaining the price 
level of medicines and in reserving medicines and medical supplies for situations of emergency and  
to sustain national security.

1. To manufacture, sell and supply quality health products 
with the aim of achieving a world-class standard.

2. To produce essential medicines and to provide a reserve 
of medicines for situations of emergency, within the  
national security drugs system.

3. To develop the business to ensure competitiveness within 
ASEAN, self-sustainability and good governance.

4. To maintain the price of medicines and medical supplies 
at a level which ensures patients have ease of access.

5. To generate innovation in regard to medicines and  
medical supplies, as well as herbal products, in order to 
be able to respond to the needs of Thai society.

พันธกิจ Mission

ว�สัยทัศน์ Vision

To be both modern and sustainable, 
in order to be the foremost  
organization in the country  
maintaining national security  
in terms of medicines and  
medical supplies�

เป�นองค์กรหลัก
เพ่ือความมั�นคงทางยา

และเวชภัณฑ์ของประเทศ
ท่ีทันสมัยและยั�งยืน

1. ผลิต จำาหน�ายและบร�การยาและเวชภัณฑ์  
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล

2. ผลิตยาท่ีจำาเป็นและสำารองยาในยามฉุกเฉิน 
เพ่ือความมั�นคงของชาติ รวมถึงยาท่ีมี 
ความจำาเป็นต�อระบบสาธารณสุขของประเทศ

3. ดำาเนินธุรกิจให�มีศักยภาพในการแข�งขัน 
ในอาเซียน และสามารถพ่ึงตนเองได� 
และมีธรรมาภิบาล

4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ท่ีจำาเป็นต�อ
สังคมไทย เพ่ือประชาชนสามารถเข�าถึงได�

5. สร�างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม�ๆ   
รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการและความจำาเป็นต�อสังคมไทย



วัตถุประสงค์ในการจัดตั�งตาม พรบ�องค์การเภสัชกรรม 2509
Objectives for the founding of GPO accordance 
with the GPO Act B�E� 2509

ค�านิยม Core Value

1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส�งเสร�มให�มีการศึกษาและว�จัยการผลิตยาและ

เวชภัณฑ์
3. ส�งเสร�มการว�เคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั�ง

วัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน และให�ซ่ึงยาและเวชภัณฑ์
5. ดำาเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการผลิตยาและ

เวชภัณฑ์

1. To manufacture medicines and medical supplies.
2. To promote the research and development of medicines 

and medical supplies.
3. To promote the analysis of medicines and medical  

supplies, including that of the raw materials used in  
their manufacture.

4. To purchase, sell, trade and provide medicines and  
medical supplies.

5. To run a business involved in the manufacture of  
medicines and medical supplies.

The
Government

Pharmaceutical 
Organization

(GPO)

ร�วมเป�นเจ�าของ
Ownership

ให�เกียรติต�อกัน 
People Trust

ธรรมาภิบาลมุ�งมั�น
Good Governance







สารจากประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

องค�การเภสัชกรรมทุ�มเทการทำางานเพื่อสนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการคลัง มุ�งสู�วิสัยทัศน� “เป�นองค�กรหลักเพื่อความ
มั่นคงทางยาและเวชภัณฑ�ของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน” โดยตระหนักถึง
ความสำาคัญในการดำาเนินงานด�วยความโปร�งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล  
พร�อมก�าวนำาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร  
และชีววัตถุ ด�วยมาตรฐานในระดับสากลและสามารถพึ่งพาตนเองได�  
สร�างการเข�าถึงยา สอดคล�องกับบริบทของการสาธารณสุขของประเทศไทย
และของโลก ตลอดจนสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและฉับพลัน 
ในลักษณะของ Digital Disruption พร�อมตอบสนองต�อความต�องการในการ
ป�องกันและบำาบัดรักษาโรคของประชาชนผ�านระบบสาธารณสุขของประเทศ
อย�างทั่วถึงและเท�าเทียม

ด�านผลประกอบการในป�งบประมาณ 2562 มียอดจำาหน�ายยาและ
เวชภัณฑ�รวมมูลค�าทั้งสิ้น 17,928.86 ล�านบาท เพิ่มสูงจากป�ที่ผ�านมามูลค�า 
1,277.47 ล�านบาท คิดเป�นการเพิ่มขึ้นร�อยละ 7.61 และเป�นไปตามเกณฑ�
การประเมินผลการดำาเนินงานกับกระทรวงการคลังของรัฐวิสาหกิจ 3 ด�าน
หลักๆ ได�แก� การดำาเนินงานตามนโยบาย ผลการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
และการบริหารจัดการองค�กร โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป�น 3.9223 เพิ่มขึ้นจาก
ป� 2561 ร�อยละ 17.6 

โดยมีผลงานเด�นในการนำากัญชามาพัฒนาเป �นสารสกัดกัญชา 
ทางการแพทย� สนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสูตรตำารับใน
รูปแบบนำ้ามันกัญชาหยดใต�ลิ้น (Sublingual drop) โดยผ�านการศึกษาความ
คงสภาพ และได�กระจายผลิตภัณฑ�สู�เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต  
พร�อมก�อสร�างอาคารและสถานที่สำาหรับเพาะปลูกเพิ่มเติม รวมถึงการร�วมมือ
กับเครือข�ายภาครัฐเพื่อพัฒนาสายพันธุ�กัญชาทางการแพทย� และเพื่อเพิ่ม
กำาลังการผลิตสู�ระดับอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล�นี้

โรคอุบัติใหม�นับเป�นอีกหนึ่งภารกิจสำาคัญ องค�การเภสัชกรรมได� 
ดำาเนินการผลิต จัดหา สำารองยาและเวชภัณฑ� อุปกรณ�การแพทย� สำาหรับ 
การรักษาผู�ป�วย และอุปกรณ�ป�องกันร�างกายสำาหรับบุคลากรทางการแพทย� 
พร�อมกันนั้น ได�มีการวิจัย พัฒนานวัตกรรมรองรับความต�องการของประเทศ
ในสถานการณ�ของโรคต�างๆ 

ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย� ประชาชน รวมถึงพนักงานและ 
ผู�บริหารทุกท�านที่ร�วมกันสร�างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ�ของประเทศ 
และทำาให �องค �การเภสัชกรรมเป �นองค�กรหลักด �านยาและเวชภัณฑ� 
ของประเทศ เพื่อสุขภาพดีของประชาชนชาวไทย



Message from the Chairman of the Board



คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors













ชั้นสูง





















คณะผู�บร�หารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers
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โครงสร�างผู�ถือหุ�น





ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2560 : Reappointment on October 24, 2017

1. นพ.โสภณ เมฆธน / Dr. Sopon Mekthon ประธานกรรมการ / Chairman
2. นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk กรรมการ / Committee member
3. นพ.บุญชัย สมบูรณ�สุข / Dr. Boonchai Somboonsook กรรมการ / Committee member
4. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต� / Mrs. Yajai Pattanasukwasun กรรมการ / Committee member
5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai กรรมการ / Committee member
6. นางสาวผ�องพรรณ เจียรวิริยะพันธ� / Miss. Pongpun Gearaviriyapun กรรมการ / Committee member
7. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen กรรมการ / Committee member
8. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya กรรมการ / Committee member
9. รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam กรรมการ / Committee member
10. นายทรงพล ชีวะป�ญญาโรจน� / Mr. Songpol Chevapanyaroj กรรมการ / Committee member
11. นพ.วิฑูรย� ด�านวิบูลย� / Dr. Witoon Danwiboon กรรมการและเลขานุการ /

Committee member & Secretary

โครงสร�างการจัดการและการกำากับดูแลกิจการ 
Management and Supervision Structure

โครงสร�างการจัดการและการกำากับดูแลกิจการของ
องค�การเภสัชกรรม ในป�งบประมาณ 2562 ประกอบด�วย 
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการด�านกฎหมาย คณะ
กรรมการกิจการสัมพันธ� คณะกรรมการติดตามและ
กำากับโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 
คณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทยใน 
ภาพรวมของประเทศ คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหารระดับสูงขององค�การเภสัชกรรม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม คณะกรรมการการติดตามและพัฒนา
ด�านวัคซีนและชีววัตถุ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
ทำางานด�านบริหารการตลาด ดังต�อไปนี้

The Management and Supervision Structure for the Fiscal 
Year 2019 comprised the Board of Directors, the Executive 
Committee, the Risk Management Committee, the Good Corporate 
Governance Committee, the Legal Committee, the Relations 
Affairs Committee, the Committee for the Monitoring and  
Supervision of the Construction Project: Rangsit Manufacturing 
Plant (Phase II), the Committee for the Integration of Thai Herbs 
throughout the entire Country, the Committee for the Performance 
Evaluation of GPO Senior Executives, the Committee for the 
Management of Research & Development and Innovation Support 
Funding, the Committee for the Monitoring and Development of 
Vaccines and Biological Products, the Audit Committee and the 
Committee for Marketing Management. The details are as follows:



The Board of Directors is responsible for determining GPO’s 
objectives and policies, regulating the management and ef�cient 
implementation of the said policies within the legal framework 
and de�ning the purposes and regulations of the Organization 
in accordance with Government policy.

GPO holds a monthly Board Meeting. The Agenda and 
Minutes of the Board Meetings are circulated to the Board  
members at least 7 days prior to each meeting for their careful 
consideration. During the Fiscal Year 2019, there were 13  
meetings, the attendance of which was as follows:

การประชุม
ครั้งที่ / No�

วัน / เดือน / ป�
Day / Month / Year

จำานวนกรรมการ (ท�าน)
Numbers of the 

committee members

จำานวนผู�เข�า
ประชุม (ท�าน)

Number of Attendee
1. 29 ตุลาคม 2561 / 29 October 2018 11 11
2. 26 พฤศจิกายน 2561 / 26 November 2018 11 10

หมายเหตุ :  เนื่องจาก นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการองค�การเภสัชกรรม  
 ขอลาออกจากคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม ตั้งแต�วันที่ 1 ธันวาคม 2561
Note: Miss. Sopawadee Lertmanaschai, Committee Member, resigned from the Board of Directors on 1 December 2018

3. 14 ธันวาคม 2561 / 14 December 2018 10 10
4. 24 ธันวาคม 2561 / 24 December 2018 10 9
5. 25 มกราคม 2562 / 25 January 2019 10 8
6. 25 กุมภาพันธ� 2562 / 25 February 2019 10 10
7. 18 มีนาคม 2562 / 18 March 2019 10 9
8. 25 มีนาคม 2562 / 25 March 2019 10 8
9. 29 เมษายน 2562 / 29 April 2019 10 10

หมายเหตุ : เนื่องจาก นายทรงพล ชีวะป�ญญาโรจน� กรรมการองค�การเภสัชกรรม 
 ขอลาออกจากคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม ตั้งแต�วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
Note: Mr. Songpol Chevapanyaroj, Committee Member, resigned from the Board of Directors on 6 May 2019

10. 27 พฤษภาคม 2562 / 27 May 2019 9 9
11. 24 มิถุนายน 2562 / 24 June 2019 9 9
12. 22 กรกฎาคม 2562 / 22 July 2019 9 7
13. 21 สิงหาคม 2562 / 21 August 2019 9 9

คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมีหน�าที่กำาหนด
นโยบายและทิศทางขององค�การเภสัชกรรม และกำากับ
ควบคุมดูแลให�มีการบริหารงานเป�นไปตามนโยบาย 
ท่ีกำาหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป�นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค� และข�อบังคับองค�การ 
เภสัชกรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

องค�การเภสัชกรรมได�กำาหนดให�มีการประชุม 
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครั้ง  
โดยจะส�งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให�
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมพิจารณาล�วงหน�าก�อน
วันประชุมอย�างน�อย 7 วัน เพื่อให�มีการพิจารณาอย�าง
รอบคอบ โดยในป�งบประมาณ 2562 คณะกรรมการ
องค�การเภสัชกรรมมีการประชุมรวม จำานวน 13 ครั้ง  
มีคณะกรรมการเข�าร�วมประชุมในแต�ละครั้งดังนี้



โดยให�คณะกรรมการบริหารมีหน�าที่ดังน้ี
1. ให�คำาปรึกษา ข�อเสนอแนะ ต�อคณะกรรมการ

องค�การเภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำาคัญ
ต�อกลยุทธ�องค�กร แผนการลงทุน งบประมาณ การ
จัดสรรทรัพยากรให�เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

2.  ให�ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาองค�การเภสัชกรรมในอนาคต การ
พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจ 
และหน�าที่ความรับผิดชอบที่มีต�อสังคม ประเทศชาติ ใน
ด�านยาและเวชภัณฑ�

3. ตดิตาม กำากบัการพฒันาระบบทรพัยากรบุคคล
และระบบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค�การ
เภสัชกรรม

4.  พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง
ตามระเบียบข�อบังคับท่ีกำาหนด

5.  พิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทร�วมทุน 
พร�อมข�อเสนอแนะ

6.  อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม 
มอบหมาย

The Executive Committee is responsible for the following:
1. Provision of consultation and recommendations to the 

GPO Board of Directors to facilitate decision making on matters 
signi�cant to strategy, the investment plan, the budget and  
resource allocation, in order to ensure ef�ciency and effectiveness.

2. Provision of recommendations in regard to clear directives 
and guidelines aimed at the future development potential of GPO 
and at increasing business capability, as well as to assist the 
organization in meeting its responsibilities to society and the 
nation in terms of the provision of medicines and medical supplies.

3. Monitoring and supervision of the development of the 
human resources system and the system for developing the 
organization’s digital technology.

4. Screening and accounting for procurement in accordance 
with regulations. 

 5. Evaluation and provision of recommendations to GPO’s 
Joint Venture Companies. 

 6. Other matters as assigned by the Board of Directors.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 : Reappointment on December 6, 2018

1. นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk ประธานกรรมการ / Chairman

2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต� / Mrs. Yajai Pattanasukwasun กรรมการ / Committee member

3. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya กรรมการ / Committee member

4. นพ.สุรเชษฐ� สถิตนิรามัย / Dr. Surachet Satitniramai กรรมการ / Committee member

5. พลโท สุชาติ วงษ�มาก / Lt. Gen. Suchart Wongmark กรรมการ / Committee member

6. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai กรรมการ / Committee member

7. ผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Managing Director กรรมการ / Committee member

8. รองผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Deputy Managing Director เลขานุการ / Secretary

9. ผู�อำานวยการสำานักอำานวยการ / Director of the Of�ce of the Managing Director ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary



โดยให�คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มหีน�าทีด่งันี้
1. พิจารณาความเสี่ยงที่สำาคัญขององค �การ

เภสชักรรม และจัดให�มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.  พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญๆ
3.  ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง

พิจารณาแก�ไขป�ญหาอุปสรรคที่พบ
4. รายงานความเสี่ยงที่สำาคัญและผลการบริหาร

ความเสี่ยงให�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมทราบ
เป�นระยะๆ

The Risk Management Committee is responsible for the 
following:

1. Consideration of the Organization’s essential risk and the 
adoption of a risk management policy.

2.  Accounting for an essential risk management plan.
3. Monitoring of risk management results and evaluation of 

any problems or obstacles encountered.
4. Regular reporting on essential risk and on management 

results to the GPO Board of Directors.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 : Reappointment on December 18, 2018

1. นพ.โสภณ เมฆธน / Dr. Sopon Mekthon ประธานกรรมการ / Chairman
2. นางสาวผ�องพรรณ เจียรวิริยะพันธ� / Miss. Pongpun Gearaviriyapun กรรมการ / Committee member
3. นพ.บุญชัย สมบูรณ�สุข / Dr. Boonchai Somboonsook กรรมการ / Committee member
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai กรรมการ / Committee member
5. ผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Managing Director กรรมการ / Committee member
6. รองผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Deputy Managing Director เลขานุการ / Secretary
7. ผู�อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร� /

Director of the Of�ce of Strategic Management
ผู�ช�วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 : Reappointment on January 31, 2018

1. นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk ประธานกรรมการ / Chairman
2. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen กรรมการ / Committee member
3. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya กรรมการ / Committee member
4. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ / M.L. Phuntalik Samiti กรรมการ / Committee member
5. พล.ต.ท.ชัยวัฒน� เกตุวรชัย / Pol. Lt. Gen. Chaiwat Kedvarachai กรรมการ / Committee member
6. นายศักด์ิชัย ยอดวานิช / Mr. Sakchai Yotwanit กรรมการ / Committee member
7. นายสุระ วิเศษศักดิ์ / Mr. Sura Visaetsak กรรมการ / Committee member
8. รองผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Deputy Managing Director เลขานุการ / Secretary
9. ผู�อำานวยการสำานักอำานวยการ / 

Director of the Of�ce of the Managing Director
ผู�ช�วยเลขานกุาร / 
Assistant Secretary

10. ผู�อำานวยการกองพัฒนาองค�กรเพื่อความยั่งยืน /
Director of the Sustainability Development Division

ผู�ช�วยเลขานกุาร /
Assistant Secretary



โดยให�คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
มีอำานาจหน�าที่ดังนี้

1. พิจารณากำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) และ
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กร (Corporate Social 
Responsibility: CSR)

2.  ให�คำาปรึกษาแก�หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องในส�วนของ
การพัฒนาองค�กรในการดำาเนินการด�านธรรมาภิบาล (CG) 
และความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR) 

3.  พิจารณากำาหนดหรือกลั่นกรองแผนงานหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับนโยบายด�านธรรมาภิบาล (CG)  
และความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR) 

4.  กำากับติดตามประเมินผลการดำาเนินการให�เป�นไป
ตามนโยบายด�านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบ
ต�อสังคม (CSR) ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมที่เก่ียวข�อง 
รวมถึงรายงานผลแก�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม

5.  อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม 
มอบหมาย

The Good Corporate Governance Committee is responsible 
for the following: 

1. Consideration and initiation of Corporate Governance 
(CG) and Corporate Social Responsibility (CSR) policies.

2. Provision of consultation on CG and CSR to work  
units involved in organization development.

3. Consideration, initiation and/or screening of plans  
and/or activities related to CG and CSR policies.

4. Regulation and monitoring of plans, related activities  
and an achievement evaluation in accordance with CG and CSR 
policies, including the reporting of results to the GPO Board  
of Directors.

5. Other matters as assigned by the Board of Directors.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2561 : Reappointment on January 4, 2018

1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต� / Mrs. Yajai Pattanasukwasun ประธานกรรมการ / Chairman
2. รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam กรรมการ / Committee member
3. นายชนิสร� คล�ายสังข� / Mr. Chanis Klaisang กรรมการ / Committee member
4. นางสินี สังข�ขาว ภมรกูล / Mrs. Sinee Sungkaw Pamornkul กรรมการ / Committee member
5. น.ส.ทักษอร สมบูรณ�ทรัพย� / Miss. Taksaon Somboonsub กรรมการ / Committee member
6. นายเรืองรัตน� บัวสัมฤทธิ์ / Mr. Raeungrut Buasumrid กรรมการ / Committee member
7. รองผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Deputy Managing Director เลขานุการ / Secretary
8. ผู�อำานวยการสำานักอำานวยการ / Director of the Of�ce of the Managing Director ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary
9. ผู�อำานวยการกองกฎหมาย / Legal Division ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary



โดยให�คณะกรรมการทีป่รึกษาด�านกฎหมาย มหีน�าท่ีดงัน้ี
1. กลั่นกรองหรือเสนอแนะข�อกฎหมายและให�ความ

เห็นทางกฎหมายแก�คณะกรรมการองค�การ
2. พิจารณาวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่มีความ

สำาคัญอันเกี่ยวกับภารกิจหรือการดำาเนินงานขององค�การ
เภสัชกรรม

3. ให�ข �อเสนอแนะหรือข�อคิดเห็นด�านกฎหมาย  
รวมทัง้ด�านอืน่ๆ อนัเป�นประโยชน�ต�องานองค�การเภสชักรรม

4. เชิญผู�ที่เกี่ยวข�องมาให�ข�อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา

5. ปฏิ บัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการองค �การ
เภสัชกรรมมอบหมาย

The Legal Committee is responsible for the following:
1. Screening, consideration and provision of advice on 

matters of law and the provision of legal opinions to the Board 
of Directors.

2. Identi�cation and consideration of legal problems which 
could have an in�uence on GPO’s mission or operations.

3. Provision of suggestions or comments in regard to legal 
issues which might be of bene�t to GPO’s operations.

4. Invitation of relevant persons to provide information for 
consideration.

5. Other matters as assigned by the Board of Directors.



โดยให�คณะกรรมการกิจการสัมพันธ� มีอำานาจหน�าที่
ตามนัยของมาตรา 23 แห�งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ� พ.ศ. 2543 กล�าวคือ

1. พิจารณาให �ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน 
ส�งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ�

2. หาทางปรองดองและระงบัข�อขัดแย�งในรฐัวสิาหกจิ
น้ัน

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข�อบังคับในการทำางาน  
อันจะเป�นประโยชน�ต�อนายจ�าง ลูกจ�าง และรัฐวิสาหกิจนั้น

4. ปรึกษาหารือเพ่ือแก�ป�ญหาตามคำาร�องทุกข�ของ
ลูกจ�างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร�องทุกข�ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย

5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ�าง

The Relations Affairs Committee possesses authorities and 
functions pursuant to Section 23 of the State Enterprise Labour 
Relations Act (B.E. 2543), as follows:

1. Deliberation on improvements to the operational ef�ciency 
of the organization as a state enterprise; promotion and development 
of good labour relations.

2. Prevention of disputes within the organization and  
determining means of compromise when such disputes do occur. 

3. Consideration of improvements to workplace regulations 
which will be of bene�t to the employer, employees and the state 
enterprise as a whole.

4. Consultation and discussion with a view to resolving 
employee and union petitions, including grievances relating to 
disciplinary action. 

5. Consultation and discussion with a view to improving 
employment conditions.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งใหม�วันที่ 31 ตุลำคม 2561 : Reappointment on October 31, 2018

1. รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam ประธานกรรมการ / Chairman
2. ภก.พิพัฒน� นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn กรรมการ / Committee member
3. ภก.จักกฤษณ� ประไพพิทยาคุณ / Mr. Chakkrit Prapaipittayakhun กรรมการ / Committee member
4. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit กรรมการ / Committee member
5. นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล / Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul กรรมการ / Committee member
6. ภก.พิศาล อัสนี / Mr. Pisan Asanee กรรมการ / Committee member
7. ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห� / Miss. Dontree Katesuwansing กรรมการ / Committee member
8. นายรังษี ป�ดลี / Mr. Rangsee Patlee กรรมการ / Committee member
9. นายสุทัศน� มีสารภี / Mr. Sutush Meesarapee กรรมการ / Committee member
10. นายประกิตติ แก�วศิริ / Mr. Prakitti Kaewsiri กรรมการ / Committee member
11. นางอารายา แก�วประดับ / Mrs. Araya Kaewpradub กรรมการ / Committee member
12. นายวิสิทธิ์ วังหนองโพน / Mr. Visit Wunghnongpone กรรมการ / Committee member
13. นายวิบูลย�ชัย คุ�มคลองโยง / Mr. Wiboonchai Koomklongyonge กรรมการ / Committee member
14. นางปราณี ปานแม�น / Mrs. Pranee Panmaen กรรมการ / Committee member
15. น.ส.โสรยา ชมขวัญ / Miss. Soraya Chomkwan กรรมการ / Committee member
16. นายศิวเรศวร� ปานเนียม / Mr. Siwarat Panniem กรรมการ / Committee member
17. นายนพพร ชีพเมืองแมน / Mr. Nopporn Cheepmaungman กรรมการ / Committee member
18. นายชวัลวัฒน� กุลนี / Mr. Chawanwat Kulnee กรรมการ / Committee member



โดยให�คณะกรรมการติดตามและกำากับโครงการ
ก�อสร�างโรงงานผลติยารงัสติระยะท่ีสอง มอีำานาจหน�าท่ีดงันี้

1. กำากับโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะ 
ท่ีสอง

2. ติดตาม เร�งรัด และกำากับการดำาเนินงานให�เป�นไป
ตามแผนการดำาเนินงาน และงบประมาณที่ได�รับ

3. รายงานผลการดำาเนินงานให�คณะกรรมการ
องค�การเภสัชกรรมทราบเป�นระยะๆ 

4. มีอำานาจในการเรียกให�ทุกหน�วยงานในองค�การ
เภสัชกรรมสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามและกำากับโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่สอง

5. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม 
มอบหมาย

The Committee for the monitoring and supervision of the 
construction project: Rangsit Manufacturing Plant (Phase II) 
possesses the following authorities and duties:

1. Supervision of the construction project: Rangsit  
Manufacturing Plant (Phase II).

2. Monitoring, acceleration and supervision of operations 
in accordance with the operation plan and budget. 

3. Periodic reporting of the overall status of operations  
to GPO’s Board of Directors.

4. Possession of the authority to request the assistance  
of any GPO unit in the support of the committee’s operations.

5. Other matters as assigned by the Board of Directors.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งใหม�วันที่ 24 ธันวำคม 2561 : Reappointment on December 24, 2018

1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต� / Mrs.Yajai Pattanasukwasun ประธานกรรมการ / Chairman
2. นพ.บุญชัย สมบูรณ�สุข / Dr. Boonchai Somboonsook กรรมการ / Committee member
3. นายทรงพล ชีวะป�ญญาโรจน� / Mr. Songpol Chevapanyaroj กรรมการ / Committee member
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai กรรมการ / Committee member
5. พันเอก ยลเทพ ธีระชัยชยุติ / Colonel Yollatep Teerachaichayuti กรรมการ / Committee member
6. ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี / Mrs. Achara Eksaengsri กรรมการ / Committee member
7. ภก.พิพัฒน� นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn กรรมการ / Committee member
8. ภก.จักกฤษณ� ประไพพิทยาคุณ / Mr. Chakkrit Prapaipittayakhun กรรมการ / Committee member
9. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit กรรมการและเลขานุการ / 

Committee member & Secretary



โดยให�คณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทย
ในภาพรวมของประเทศ มีหน�าที่ดังนี้

1. ดำาเนินการให�มีการบูรณาการร�วมกันด�านสมุนไพร
เพ่ือให�สอดคล�องกับแผนแม�บทแห�งชาติว�าด�วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564

2. พัฒนาโมเดลต�นแบบในการมุ�งเน�นความมั่นคงใน
ระบบยาด�านสมุนไพรและผลิตภัณฑ�จากสมุนไพร โดยการ
อนุรักษ� ส�งเสริม และพัฒนาภูมิป�ญญาสมุนไพรเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

3. คัดเลือกผลิตภัณฑ�สมุนไพรที่มีศักยภาพเพ่ือเป�น
ทางเลอืกในการป�องกนัหรอืรกัษาควบคู�หรอืทดแทนยาแผน
ป�จจุบัน

4. กำาหนดยุทธศาสตร�/กลยุทธ�ด�านสมุนไพรของ
องค�การเภสัชกรรม

The Committee for the Integration of Thai Herbs throughout 
the entire Country has the following duties:

 1. Promotion of the integration of herbs in accordance with 
the National Master Plan on the Development of Thai Herbs  
No. 1 (B.E. 2560 - 2564).

 2. Development of a model focusing on the stability of the 
herbal medicines system and of herbal products by preserving, 
promoting and developing herbal wisdom, in order to enhance 
the stability, wealth and sustainability of the country.

 3. Selection of herbal products which have the potential to 
provide an alternative to modern medicines in the prevention or 
treatment of disease.

 4. De�nition of GPO’s strategy on herbs.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งใหม�วันที่ 19 กันยำยน 2561 : Reappointment on September 19, 2018

1. นพ.บุญชัย สมบูรณ�สุข / Dr. Boonchai Somboonsook ประธานกรรมการ / Chairman
2. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya กรรมการ / Committee member
3. อธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกหรือผู�แทน /

Director-General of the Department of Thai Traditional and 
Alternative Medicine (or representative)

กรรมการ / Committee member

4. นายสุวิทย� ธีรกุลชน / Mr. Suwit Teerakulchon กรรมการ / Committee member

5. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�หรือผู�แทน / Director General of the 
Department of Medical Science (or representative)

กรรมการ / Committee member

6. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู�แทน / Secretary General of the 
Food and Drug Administration (or representative)

กรรมการ / Committee member

7. ศ.ดร.สุรพจน� วงศ�ใหญ� / Prof. Dr. Surapote Wongyai กรรมการ / Committee member
8. นางรุ�งเพ็ชร สกุลบำารุงศิลป� / Mrs. Rungphet Sakulbumrungsil กรรมการ / Committee member
9. ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล / Dr. Vichien Keeratinijakal กรรมการ / Committee member
10. ภก.พิพัฒน� นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn กรรมการ / Committee member
11. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit กรรมการ / Committee member
12. นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล / Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul กรรมการ / Committee member
13. ผู�อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /

Director of the Research and Development Institute
ผู�ช�วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

14. ผู�รับผิดชอบกลุ�มวิจัยผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ /
Head of the Natural Product Research Group

ผู�ช�วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary



5. ติดตาม ประสาน สนับสนุน และเร�งรัดการ
ดำาเนินการของหน�วยงานที่เกี่ยวข�องท้ังภายในและ
ภายนอกองค�การเภสัชกรรม เพื่อให�สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ด�านสมุนไพรขององค�การเภสัชกรรม

6. มอีำานาจในการแต�งตัง้คณะอนกุรรมการเพิม่เตมิ
7. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม 

มอบหมาย

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งใหม�วันที่ 4 มิถุนำยน 2562 : Reappointment on June 4, 2019

1. นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk ประธานกรรมการ / Chairman
2. นพ.บุญชัย สมบูรณ�สุข / Dr. Boonchai Somboonsook กรรมการ / Committee member
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต� / Mrs.Yajai Pattanasukwasun กรรมการ / Committee member
4. รองผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Deputy Managing Director เลขานุการ / Secretary
5. ผู�อำานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล / 

Director of the Human Resources Department
ผู�ช�วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

6. ผู�อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร� /
Director of the Of�ce of Strategic Management

ผู�ช�วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

The Committee for the Performance Evaluation of GPO’s 
Senior Executives has the following duties:

 1. Consideration of the operation plan and de�nition of the 
key performance indicators (KPI) for the Managing Director.

 2. Consideration and de�nition of the criteria for the  
evaluation of the performance of the Managing Director and 
de�nition of the criteria for his/her annual remuneration.

 3. Evaluation and consideration concerning any increase 
in terms of salary and gratuities in regard to the Managing  
Director.

 4. Consideration and scrutiny of evaluated performance 
results prior to the presentation of proposals in regard to annual 
promotion for executives in levels 10-11.

5. Presentation of proposals for approval by GPO’s Board 
of Directors.

 5. Monitoring, coordination and support for and expedition 
of the operations of relevant work units, both inside and outside 
the organization, in order that they might all be in agreement in 
regard to GPO’s strategy on herbs.

 6. Other duties as assigned by GPO’s Board of Directors.
 7. Other matters as assigned by the Board of Directors.

โดยให�คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิตังิานของ 
ผู�บริหารระดับสูงขององค�การเภสัชกรรม มีหน�าที่

1. พิจารณาแผนงานและกำาหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำาเนินงาน (KPI) ของผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม

2. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ�การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และกำาหนดหลักเกณฑ�ค�าตอบแทนเพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจำาป�ของผู�อำานวยการองค�การ
เภสัชกรรม

3. ประมวลผลและพิจารณาข้ึนค�าตอบแทนราย
เดือนและค�าตอบแทนพิเศษของผู�อำานวยการองค�การ
เภสัชกรรม

4. พิจารณาเสนอแนะและกลั่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานและข�อเสนอการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนประจำาป�ของผู�บริหารระดับ 10-11

5. นำาเสนอให�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
พิจารณาให�ความเห็นชอบ



โดยให�คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีอำานาจตามระเบียบองค�การ
เภสัชกรรมว�าด�วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมขององค�การเภสัชกรรม พ.ศ. 2561 ข�อ 11  
ดังต�อไปนี้

1. กำาหนดนโยบายและแผนการให�ทุนสนับสนุน
การวิจัยพัฒนา การสร�างนวัตกรรม และการรับถ�ายทอด
เทคโนโลยี

2. กำาหนดหลักเกณฑ�และมาตรฐานการสนับสนุน
การวิจัยของนักวิจัย

3. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนา การ
สร�างนวัตกรรม และการรับถ�ายทอดเทคโนโลยี

4. พิจารณาให�มีคำาสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารกองทุน

5. พิจารณาให�ทุนการวิจัยตามหลักเกณฑ�ที่
กำาหนด

The role and authorities of the Committee for the Management 
of Research & Development and Innovation Support Funding,  
in accordance with GPO’s regulations (B.E. 2561, Article 11),  
are as follows:

1. Establishment of policies and research funding plans to 
support research and development, to generate innovation and 
to facilitate the receipt of technology transfers.

2. Establishment of the criteria and standards for the  
provision of research support to researchers. 

3. Consideration and approval of projects in regard to  
research and development, innovation and technology transfers.

4. Issuing of statements/announcements apropos funding.
5. Consideration of research funding in accordance with 

procedures.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งใหม�วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 : Reappointment on November 23, 2018

1. ผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Managing Director ประธานกรรมการ / Chairman
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai กรรมการ / Committee member
3. รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท� /

Assoc. Prof. Dr. Noppamas Soonthornchareon-non
กรรมการ / Committee member

4. นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร / Dr. Pravich Tanyasittisuntorn กรรมการ / Committee member
5. พลโท สุชาติ วงษ�มาก Lt. Gen. Suchart Wongmark กรรมการ / Committee member
6. รศ.ดร.ภก.มนัส พงศ�ชัยเดชา / Assoc. Prof. Dr. Manus Pongchaidecha กรรมการ / Committee member
7. นพ.ณัฐพงศ� วงศ�วิวัฒน� / Dr. Nattapong Wongwiwat กรรมการ / Committee member
8. ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล / Prof. Dr. Orapan Poachanukoon กรรมการ / Committee member
9. ดร.ภก.อนันต�ชัย อัศวเมฆิน / Dr. Anunchai Assawamakin กรรมการ / Committee member
10. รองผู�อำานวยการฯ หรือผู�เชี่ยวชาญพิเศษที่กำากับดูแลสถาบันวิจัยฯ

Deputy Director or Senior Expert supervising the Research and 
Development Institute

เลขานุการ / Secretary

11. ผู�อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
Director of the Research and Development Institute

ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary

12. รองผู�อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
Deputy Director of the Research and Development Institute

ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary

13. รับผดิชอบกลุ�มสนบัสนุนงานวจิยั / Director of the Research Support Group ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary



6. กำากับและประเมินผลงานวิจัยที่ได �รับการ
สนับสนุน

7. กำาหนดมาตรการเผยแพร� และการถ�ายทอด 
ผลงานการวิจัย

8. กำาหนดหลักเกณฑ�การแบ�งป�นผลประโยชน�ของ
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และการรับถ �ายทอด
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

9. แต�งตั้งคณะทำางานผู�ประเมินโครงการวิจัย
10. ดำาเนินการอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข�องกบัการสนบัสนนุและ

การสร�างเครือข�ายความร�วมมือด�านการวิจัยพัฒนา การ
สร�างนวัตกรรม และการรับถ�ายทอดเทคโนโลยี

11. เสนอรายงานประจำาป�ต�อคณะกรรมการองค�การ
เภสัชกรรม

6. Supervision and evaluation of funded research.
7. Establishment of measures for publication and the  

transferal of research results.
8. Establishment of rules for sharing the bene�ts of the 

output from research and development, innovation and technology 
transfers.

9. Appointment of a working group to assess research 
projects.

10. Performance of other tasks to support research, as well 
as the building of networks of collaboration aimed at the  
promotion of research and development, innovation and  
echnology transfers.

11. Issuing of annual reports to the GPO board of directors.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งใหม�วันที่ 11 กุมภำพันธ� 2562 : Reappointment on February 11, 2019

1. นพ.โสภณ เมฆธน / Dr. Sopon Mekthon ประธานกรรมการ / Chairman
2. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen กรรมการ / Committee member
3. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya กรรมการ / Committee member
4. พลโท สุชาติ วงษ�มาก / Lt. Gen. Suchart Wongmark กรรมการ / Committee member
5. นพ.ศุภมิตร ชุณห�สุทธิวัฒน� / Dr. Supamit Chunsuttiwat กรรมการ / Committee member
6. นพ.ศุภชัย ฤกษ�งาม / Dr. Suppachai Lerkngam กรรมการ / Committee member
7. ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล / Prof. Dr. Prasert Auewarakul กรรมการ / Committee member
8. ศ.นพ.ธีระวัฒน� เหมะจุฑา / Prof. Dr. Teerawat Hemachuta กรรมการ / Committee member
9. ผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Managing Director กรรมการ / Committee member
10. รองผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม / Deputy Managing Director เลขานุการ / Secretary
11. นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน�ผล / Mr. Kittisak Poopipatpol กรรมการและเลขานุการ /

Committee member & Secretary
12. ผู�อำานวยการฝ�ายชีววัตถุ / Director of the Biological Products Department ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary
13. รับผิดชอบกลุ�มวิจัยชีววัตถุ / Director of the Biological Research Group ผู�ช�วยเลขานุการ / Assistant Secretary

โดยให�คณะกรรมการติดตามและพัฒนาด�านวัคซีน
และชีววัตถุ มีหน�าที่ดังนี้

1. ประสานงานด�านการผลิต การจำาหน�าย และ
การกระจายวัคซีนในประเทศ

2. กำากับติดตามการสร�างโรงงานผลิตวัคซีนของ
องค�การเภสัชกรรม

The Committee for the Monitoring and Developing of  
Vaccines and Biological Products has the following duties: 

1. Coordination of the production, sale and distribution  
of vaccines within the country.

2. Monitoring of the construction of GPO’s vaccine  
production plant. 



ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งใหม�วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 : Reappointment on November 8, 2017

1. นางสาวผ�องพรรณ เจียรวิริยะพันธ� / Miss. Pongpun Gearaviriyapun ประธานกรรมการ / Chairman
2. ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen กรรมการ / Committee member
3. รศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam กรรมการ / Committee member
4. ผู�อำานวยการตรวจสอบภายใน / Director of Internal Audit เลขานุการ / Secretary

โดยให�คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจหน�าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  
11 ข�อดังต�อไปนี้

1. จัดทำากฎบัตรว�าด�วยการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบให�สอดคล�องกับขอบเขตความรับ
ผิดชอบในการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล�าวอย�างน�อย 
ป�ละ 1 ครั้ง

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคมุภายใน กระบวนการกำากบัดแูลท่ีด ีและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

3 สอบทานให�รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงิน
อย�างถูกต�องและน�าเชื่อถือ

4. สอบทานการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให�ถูกต�อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะ
รัฐมนตรี ประกาศหรือคำาสั่งที่เกี่ยวข�องกับการดำาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ

5. สอบทานให�รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ดี  และพิจารณาความเป�นอิสระของหน�วย 
ตรวจสอบภายใน

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�หรือมีโอกาสเกิดการทจุรติท่ี
อาจมผีลกระทบต�อการปฏบิตังิานของรฐัวสิาหกจิ

7. เสนอข�อแนะนำาต�อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใน
การพิจารณาแต�งตั้ง โยกย�าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน�ง และ
ประเมินผลงานของหัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน

The role and authorities of the Audit Committee, in  
accordance with the regulations of the Ministry of Finance  
in regard to audit committees and the internal audit of state  
enterprises (B.E 2555, Article 11), comprise the following:

1. Preparation of the Internal Audit Charter in accordance 
with the scope of responsibility in the operation of state enterprises. 
The Internal Audit Charter must be approved by the State  
Enterprise Committee and its suitability should be reviewed at 
least once a year.

2. Veri�cation of the ef�ciency and effectiveness of the 
processes of internal control, good governance and risk  
management.

3. Veri�cation of the accuracy and reliability of the state 
enterprise’s �nancial reports.

4. Veri�cation of the operations of the state enterprise in 
accordance with the law, rules & regulations, procedures and 
cabinet resolutions and any announcements or instructions in 
relation to the operations of a state enterprise.

5. Veri�cation of a reliable internal audit system and  
examination of the independence of the internal audit unit.

6. Examination of the list of relevant matters, matters which 
may be the cause of a con�ict of interest or matters which could 
facilitate exposure to fraud and thereby affect the performance 
of the state enterprise.

7. Provision of recommendations to the State Enterprise 
Committee in the considering of appointment, transfer, promotion 
and performance evaluation in respect of the head of the internal 
audit unit.

3. พัฒนาการผลติและชวีวตัถขุององค�การเภสชักรรม
4. ประสานงานสร�างความร�วมมือกับองค�กรภาครัฐ 

และเอกชนด�านการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ

3. Development of the production of GPO’s biological  
products.

4. Coordination and cooperation with the government and 
private organizations on the development of vaccines and  
biological products within the country.



8. ประสานงานเกีย่วกบัผลการตรวจสอบกบัผู�สอบ
บัญชี และอาจเสนอแนะให�สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว�าจำาเป�น รวมถึงเสนอค�าตอบแทนของ
ผู�สอบบัญชีต�อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

9. รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต�อคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจอย�างน�อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 
60 วันนับแต�วันสิ้นสุดในแต�ละไตรมาส ยกเว�นรายงาน
ผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให�จัดทำาเป�นรายงาน
ผลการดำาเนินงานประจำาป� พร�อมทั้งส�งรายงานดังกล�าว
ให�กระทรวงเจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวง
การคลังเพื่อทราบภายใน 90 วันนับแต�วันสิ้นป�บัญช ี
การเงินของรัฐวิสาหกิจ

10. ประเมนิผลการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย ป�บัญชี 
การเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ป�ญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให�คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ

11. เป�ดเผยรายงานผลการดำาเนินงานประจำาป�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และค�าตอบแทนของผู�สอบ
บัญชีในรายงานประจำาป�ของรัฐวิสาหกิจ

12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำาหนด หรือ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

8. Coordination with the auditors on the results of the  
inspection and the provision of advice on the veri�cation or  
inspection of any relevant matters including the purposing of the 
remuneration of the auditors to the State Enterprise Committee.

9. Reporting to the State Enterprise Committee on the  
performance of the Audit Committee in regard to internal auditing, 
at least once every quarter, within 60 days of the end of each 
quarter. The performance report for the fourth quarter shall be 
prepared as the annual performance report and submitted as 
such to the Ministry under which the state enterprise operates 
and to the Ministry of Finance within 90 days of the year end of 
the �nancial accounting period of the state enterprise.

10. Evaluation of the performance of the Audit Committee in 
regard to internal audit at least once a year in respect of the  
�nancial accounting period and the reporting of the results of the 
evaluation and any problems or obstacles encountered including 
plans for the improvement of performance to the State Enterprise 
Committee for its acknowledgement.

11. Disclosure of the annual performance report of the Audit 
Committee and the remuneration of the auditors in the Annual 
Report of the state enterprise.

12. Performance of any other tasks as required by law or as 
assigned by the State Enterprise Committee.

ชื่อ / Name ตำาแหน�ง / Position

แต�งตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2561 : Reappointment on March 13, 2018

1. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya ประธานกรรมการ / Chairman
2. ดร.ต�อเกียรติ น�อยสำาลี / Dr. Torkiat Noisumlee กรรมการ / Committee member
3. นางวรรณี ลีลาเวชบุตร / Mrs. Wannee Leelavetchaboot กรรมการ / Committee member
4. นายพิชิตพล วิชาพร / Mr. Pichitpol Wichapon กรรมการ / Committee member
5. นายฤทธิณรงค� กุลประสูติ / Mr. Ridnarong Koolprasut กรรมการ / Committee member
6. ดร.สุรชัย พรหมพันธุ� / Dr. Surachai Prompan กรรมการ / Committee member
7. นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ / Mrs. Pattira Aeauchookiat กรรมการ / Committee member
8. ศ.ดร.สุรพจน� วงศ�ใหญ� / Prof. Dr. Surapote Wongyai กรรมการ / Committee member
9. ภก.พิพัฒน� นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn เลขานกุาร / Secretary
10. ภญ.อมรรัตน� สืบบุญเชิญวงศ� / Ms. Amornrut Seauboonchernwong ผู�ช�วยเลขานุการ /Assistant Secretary
11. น.ส.ปาริชาติ แคล�วปลอดทุกข� / Miss. Parichart Klaewplodtoog ผู�ช�วยเลขานุการ /Assistant Secretary



โดยให�คณะทำางานด�านบริหารการตลาดองค�การ
เภสัชกรรมมีหน�าท่ีดังนี้

1.  เพื่อพัฒนา ติดตามงาน ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลงานเชิงยุทธศาสตร�ให�คำาปรึกษา ข�อเสนอแนะ  
ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงงานด�านบริหารการตลาด 
รวมถึงภาพลักษณ�องค�กร เพื่อรายงานให�คณะกรรมการ
บริหารทราบและพิจารณาดำาเนินการ

2.  ดำาเนนิการงานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
มอบหมาย

3.  ปฏิบัติตามคำาสั่งนี้จนกว�าองค�การเภสัชกรรม 
จะมีคำาสั่งเป�นอย�างอื่น

4.  ให�หน�วยงานในองค�การเภสัชกรรมสนับสนุน
การดำาเนินงานของคณะทำางานของกรรมการบริหาร 
เม่ือได�รับการร�องขอ

5.  การเบิกจ�ายงบประมาณให�เป�นไปตามระเบียบ
ขององค�การเภสัชกรรม

The Committee for the Marketing Management of GPO retains 
the following duties:

1. Development, inspection and evaluation of operations in 
accordance with strategy; provision of advice and suggestions 
to help develop and improve marketing management and the 
corporate image; reporting on these activities to the Executive 
Committee for its consideration and acknowledgement.

2. Performance of other tasks as assigned by the Executive 
Committee.

3. Adherence to these orders until others are assigned.
4. Retainment of the authority to request the assistance of 

any GPO unit in support of the committee’s operations.
5. Responsibility for the disbursement of budget funds in 

accordance with the regulations of GPO.

ลำาดับ รายนาม

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool)
1. นายโสภณ เมฆธน 13/13 2/2 12/12

กรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool)
2. นายบุญชัย สมบูรณ�สุข 13/13 11/11 5/5 4/4
3. น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย 1/2 1/2
4. นายทรงพล ชีวะป�ญญาโรจน� 7/7 7/7 3/7

กรรมกำร
5. นายเจษฎา โชคดำารงสุข 12/13 10/10 8/8 5/5
6. น.ส.ผ�องพรรณ เจียรวิริยะพันธ� 11/13 9/10 16/16
7. ผศ.ดร.นพ.ชศูกัดิ ์โอกาศเจรญิ 13/13 1/1 6/8 10/12 15/16
8. ดร.สมฤดี ศรีจรรยา 11/13 12/12 6/8 6/12 3/4
9. รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 13/13 6/6 14/16 12/12

กรรมกำรที่เป�นผู�แทนกระทรวงกำรคลัง
10. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต� 12/13 10/12 6/6 11/11 4/4

กรรมกำรและผู�อ�ำนวยกำร
11. นพ.วิฑูรย� ด�านวิบูลย� 12/13 12/12 10/10 8/12 8/8
จำานวนครั้งในการประชุมทั้งป� 13 12 6 10 8 12 11 5 4 16 12 8

ลำาดับ 3 (น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองค�การเภสัชกรรม ตั้งแต� 1 ธันวาคม 2561
ลำาดับ 4 (นายทรงพล ชีวะป�ญญาโรจน�) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองค�การเภสัชกรรม ตั้งแต� 6 พฤษภาคม 2562

รายงานการเข�าประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
และคณะกรรมการชุดต�างๆ ประจำาป�งบประมาณ 2562





ลำาดบั รายชื่อ ตำาแหน�ง

เบี้ยประชุม (บาท)
ค�าเบี้ย

ประชุมรวม
(บาท)

ค�า
ตอบแทน
รายเดือน

(บาท)

โบนัส
กรรมการ 
ป� 2561 
รับในป� 

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

กรรมการ
องค�การ

เภสัชกรรม

กรรมการ
ชุดย�อย

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool)

1. นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน
กรรมการ

225,000.00 175,000.00 400,000.00 240,000.00 105,544.36 745,544.36 

กรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool)

2. นพ.บุญชัย สมบูรณ�สุข กรรมการ 180,000.00 207,500.00 387,500.00 120,000.00 84,435.48 591,935.48 

3. น.ส.โสภาวด ีเลศิมนสัชยั กรรมการ 10,000.00 45,000.00 55,000.00 20,000.00 84,435.48 159,435.48 

4. นายทรงพล 
ชีวะป�ญญาโรจน�

กรรมการ 60,000.00 127,500.00 187,500.00 71,666.66 84,435.48 343,602.14 

กรรมกำร

5. นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข กรรมการ 160,000.00 262,500.00 422,500.00 120,000.00 84,435.48 626,935.48 

6. น.ส.ผ�องพรรณ 
เจียรวิริยะพันธ�

กรรมการ 180,000.00 240,000.00 420,000.00 120,000.00 84,435.48 624,435.48 

7. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ 
โอกาศเจริญ

กรรมการ 180,000.00 282,500.00 462,500.00 120,000.00 84,435.48 666,935.48 

8. น.ส.สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการ 150,000.00 255,000.00 405,000.00 120,000.00 84,435.48 609,435.48 

9. ผศ.ดร. คนึงนิจ 
ศรีบัวเอี่ยม

กรรมการ 180,000.00 330,000.00 510,000.00 120,000.00 84,435.48 714,435.48 

กรรมกำรท่ีเป�นผู�แทนกระทรวงกำรคลัง

10. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต� กรรมการ 180,000.00 272,500.00 452,500.00 120,000.00 84,435.48 656,935.48

กรรมกำรและผู�อ�ำนวยกำร

11. นพ.วิฑูรย� ด�านวิบูลย� กรรมการและ
เลขานุการ

160,000.00 245,000.00 405,000.00 120,000.00 20,322.59 545,322.59 

12. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น กรรมการและ
เลขานุการ

- - - - 63,387.11 63,387.11 

1,665,000.00 2,442,500.00 4,107,500.00 1,291,666.66 949,173.38 6,348,340.04 

ลำาดับ 3 (น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองค�การเภสัชกรรม ตั้งแต� 1 ธันวาคม 2561

ลำาดับ 4 (นายทรงพล ชีวะป�ญญาโรจน�) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองค�การเภสัชกรรม ตั้งแต� 6 พฤษภาคม 2562

ลำาดับ 12 (นายนพพร ชื่นกลิ่น) พ�นวาระจากการดำารงตำาแหน�งผู�อำานวยการและกรรมการองค�การเภสัชกรรม เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561



ค�าตอบแทนของผู�บริหารระดับสูง ประกอบด�วย ค�าตอบแทนของผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม และค�าตอบแทนของผู�บริหาร
ระดับสูงองค�การเภสัชกรรม (รองผู�อำานวยการและผู�เชี่ยวชาญพิเศษ) มีหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาดังนี้

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารระดับสูงขององค�การเภสัชกรรม จะพิจารณาจากความเหมาะสมของ 
ค�าตอบแทนกับหน�าที่ ความรับผิดชอบที่ได�รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการโดยรวมขององค�การเภสัชกรรม ทั้งนี ้
ผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรมต�องเสนอแผนงานที่ดำาเนินงานเป�นการล�วงหน�าก�อนสิ้นป�งบประมาณ โดยแผนงานดังกล�าวต�องมี
เนื้อหาสาระที่เป�นการแสดงถึงวิสัยทัศน�และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งอย�างน�อยจะต�องครอบคลุมถึงแผนงานด�านต�างๆ เช�น  
การพัฒนาธุรกิจการพัฒนาองค�กร และการพัฒนาบุคลากร เป�นต�น และต�องกำาหนดเป�าหมายอันพึงวัดผลได� สำาหรับการดำาเนินงาน
ตามแผนงานดังกล�าวด�วย

ผู �อำานวยการองค�การเภสัชกรรม จะมอบหมายภารกิจ บทบาทหน�าที่  และส�วนงานภายใต�การกำากับดูแล ให�กับรอง 
ผู�อำานวยการ และผู�เชี่ยวชาญพิเศษ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข�อง

เงินเดือน 12.77
เงินเพ่ิมเต็มขั้น 0.21

ค�าตอบแทน 3.75

ค�าเบ้ียประชุม 0.26
โบนัส 1.34

ค�าตอบแทน
ของผู�บร�หารระดับสูง



องค�การเภสัชกรรมได�มีการจัดทำาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค�กร Enterprise Risk 
Management-Integrat ing with Strategy and  
Performance ของ The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
และ ISO 31000 : 2018 Risk Management-Guidelines 
ซึ่งสอดคล�องกับคู�มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ป� 2562 ตามที่สำานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
กำาหนด โดยดำาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงองค�กรในการระบุ ประเมิน การจัดการ และการ
ติดตามความเสี่ยงเพื่อป�องกันและลดผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� ครอบคลุมความเสี่ยง
ด�านกลยุทธ� ด�านปฏิบัติการ ด�านการเงิน และด�านกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการดำาเนินงานขององค�กร ตลอดจน
จัดทำาระบบการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ 

องค�การเภสัชกรรมกำาหนดโครงสร�างการบริหารความ
เสี่ยงองค�กร เพ่ือให�การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจในแต�ละระดับดำาเนินการได�อย�าง
มีประสิทธิผล มีความครบถ�วนในทุกๆ กิจกรรมหลัก และ
ปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองจนเป�นวัฒนธรรมขององค�กร โดยมีการ
แต�งตั้งคณะกรรมการชุดต�างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน�าที่กำาหนด

นโยบาย กำากับดูแล และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ขององค�การเภสัชกรรม

คณะกรรมการด�านบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (RM & IC Committee) ซึ่งประกอบด�วยผู�บริหาร 
ระดับสูงขององค�การเภสัชกรรม ทำาหน�าที่กำาหนดขอบเขต
และกระบวนการดำาเนินงานและสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบงานและควบคุมภายในให�สอดคล�องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร� พิจารณาป�จจัยเสี่ยง รวมทั้งกำาหนดแนวทาง 
การประเมนิผลการควบคุมภายในขององค�การเภสัชกรรม

คณะทำางานบรหิารความเสีย่งประจำาฝ�าย (Security 
Of�cer) ซึ่งมีหน�าที่ในการรายงานความเสี่ยงและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงของแต�ละหน�วยงาน ติดตามความ

GPO has instituted an enterprise risk management system 
which is effective in terms of integration in accordance with the 
guidelines on Enterprise Risk Management-Integrating with 
Strategy and Performance of the Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission (COSO) and ISO 
31000 : 2018 Risk Management-Guidelines and is in line with the 
operation manual on risk management and internal control  
for the year 2019 as stipulated by the State Enterprise Policy Of�ce 
(SEPO) of the Ministry of Finance. GPO follows the procedures 
of organizational risk management by identifying, evaluating, 
managing and monitoring risks in order to prevent and reduce risk 
impact to an acceptable level. This encompasses risk in relation 
to strategy, operations, �nance and regulations and includes the 
establishment of a business continuity management system.

GPO established an organizational risk management structure 
in order to effectively control risk and manage business continuity 
at every level, covering all of the organization’s principle activities. 
Risk management will be operated on a continuous basis  
to ensure that it becomes embedded in the culture of the  
organization; in support of this the following committees were 
appointed:

The Risk Management Committee is responsible for the  

de�ning of policy and for the supervision and monitoring of the results 

of GPO’s risk management.

The Risk Management and Internal Control Committee 

(RM&IC), membership of which is composed of GPO’s senior  

executives, is responsible for determining the scope and process of 

operations, supporting the development of work systems and internal 

controls to ensure that they accord with strategy and evaluating risk 

factors, as well as de�ning guidelines for the evaluation of the internal 

control of the organization.

The Risk Management Working Group (Security Of�cer) is 

responsible for reporting risk, monitoring the risk management of each 

department, monitoring the progress of the action plan to reduce/

manage risk in all areas and preparing a report on risk indicators (KRI) 

for the purposes of Risk and Control Self-Assessment (RCSA).

การบร�หารความเสี่ยงองค์การเภสัชกรรม 
GPO Risk Management



คืบหน�าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยง 
ทุกด�าน จัดทำารายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหรือ KRI 
ประเมินความเสี่ยงและควบคุมด�วยตนเอง (Risk and 
Control Self-Assessment หรือ RCSA) 

องค�การเภสัชกรรมมีการทบทวน/ปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให�สอดรับกับสภาพแวดล�อม 
ท้ังภายในและภายนอกองค�กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย�าง
สมำา่เสมอ เพือ่ใช�เป�นแนวปฏบิตัติามกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงทั้งระดับองค�กรและระดับหน�วยงาน รวมทั้ง
แสดงความเชื่อมโยงระหว�างการบริหารความเสี่ยง 
กบักระบวนงานอืน่ๆ และเผยแพร�ภายในองค�กรผ�านทาง
เว็บไซต�ของกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
มีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงสำาคัญขององค�กร
ให�สอดคล�องกับสถานการณ�และป�จจัยที่อาจส�งผล 
กระทบต�อการดำาเนินธุรกิจ 

ท้ังนี้องค�การเภสัชกรรมได�มีแผนการดำาเนินธุรกิจ
อย�างต�อเนื่อง BCP (Business Continuity Plan) มีการ
ทบทวน ซ�อมแผน และปรับปรุงอย�างต�อเนื่องเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได� นอกจากนี้ องค�การเภสัชกรรม
ได�มีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงสำาคัญของ
องค�กรให�สอดคล�องกับสถานการณ�และป�จจัยที่อาจส�ง
ผลกระทบต�อการดำาเนินธุรกิจ โดยจำาแนกความเสี่ยง
เป�น 4 ประเภท ดังนี้

ความเสี่ยงด�านกลยุทธ�
แม�ว�าป�จจุบันปริมาณการใช�ยาและรายได�ของ

องค�การเภสัชกรรมจะยังคงเพิ่มข้ึน แต�การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช�ยาของผู�บริโภค ดังนั้นเพิ่มช�องทางการ
หารายได� เช�น เพิ่มยอดจำาหน�ายภาคเอกชนให�สูงข้ึน การ
ผลิตผลิตภัณฑ�กัญชาทางการแพทย� การเร�งการผลิต
วัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ� เป�นต�น ในขณะท่ีองค�การ
เภสัชกรรมยังคงต�องลงทุนสร�างโรงงานแห�งใหม� หรือมี
ค�าใช�จ�ายในการบำารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอย�าง 
ต�อเนือ่ง ส�งผลให�อตัราการเตบิโตของกำาไรมแีนวโน�มลดลง 
ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อฐานะการเงิน และการเติบโต 
ขององค�กรในอนาคต ดังนั้นองค�การเภสัชกรรมจึงได�ให�
ความสำาคัญกับการลงทุนเพื่อให�เกิดความคุ�มค�าและ
ประโยชน�สูงสุด รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานการผลิตและ
บริการให�มีคุณภาพเหนือคู�แข�งหรือเปลี่ยนคู�แข�งเป�น
พันธมิตรเพื่อรักษาฐานลูกค�า เพิ่มศักยภาพกิจการ  
Retail เพื่อเตรียมความพร�อมรองรับการแข�งขันการซื้อ

GPO reviewed/improved risk management in response  
to continuous change in both the internal and external environment. 
This was in order to produce guidelines for risk management  
at both an organization level and a department level and to 
demonstrate the link between risk management and other  
procedures. Information on risk management was disseminated 
throughout the organization via the website of the Risk Management 
and Internal Control Department. 

GPO has put into practice a Business Continuity Plan (BCP); 
this plan is subject to continuous review and improvement 
in order to be able to confront any risks which might occur.  
Furthermore, GPO has monitored and reviewed key risks to the 
organization in order to be able to identify situations and factors 
that could negatively affect business operations. These risks are 
classi�ed into the following 4 types:

Strategic risk
Although at present the degree of consumption of GPO’s 

drugs, and in consequence the organizations income, are increasing,  

consumers drug use behavior can change and therefore GPO has 

extended its means of acquiring income via increasing private sector 

sales, manufacturing medical cannabis products, accelerating  

the production of in�uenza vaccines, etc. Owing to the necessity of 

the continued investment in its new manufacturing plants, as well as 

the cost of ongoing maintenance on its tools and machines, the rate 

of growth of GPO’s pro�t has decreased. This may affect the �nancial 

status and growth of the organization in the future. In response to this 

GPO has targeted investment as a means to maximize value, as well 

as to enhance its production standards and services to be of a  

superior quality to those of its competitors; it has also converted some 



ขายยาและเวชภัณฑ�รูปแบบใหม�ในอนาคต ตลอดจน
พัฒนาธุรกิจโดยสร�างผลิตภัณฑ�และบริการใหม�เพื่อหา
โอกาสในการสร�างรายได� นอกจากนี้ ได�ศึกษาและ
วิเคราะห�ความสัมพันธ�ของป�จจัยภายใน/ภายนอก และ 
Disruptive Technology เพ่ือใช�เป�นข�อมูลประกอบการ
ตัดสินใจสำาหรับการบริหารภายในองค�กร

ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ
การจัดตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยง 

ประจำาฝ�าย (Security Of�cer) โดยทำาหน�าที่ดังนี้
1. รวบรวม วิเคราะห�การจัดการความรู� ระบบการ

รายงานความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง
ของแต�ละหน�วยงาน

2.  ติดตามความคืบหน�าของแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ลด/จัดการความเสี่ยงทุกด�าน จัดทำารายงานดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง หรือ KRI

3. การประเมินความเสี่ยงด�วยตนเอง (Risk and 
Control Self-Assessment หรือ RCSA)

4. จัดทำารายงานข�อมูลความเสี่ยงทุกด�านต�อ 
ผู�บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.  จัดการข �อมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงและ 
สรุปผลเป�นรูปแบบรายงานความเสี่ยงด�านต�างๆ ที่มี 
ผลกระทบต�อธุรกจิ และนำาข�อมลูจดัเป�นฐานข�อมลูเพ่ือให�
สามารถป�องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงป�จจัยที่เกี่ยวข�องกับกระบวนการ 
อุปกรณ� เทคโนโลยสีารสนเทศ บคุลากรในการปฏบัิตงิาน 
ท่ีอาจส�งผลกระทบต�อการดำาเนินงานขององค�กร  
อันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติของ
บุคลากร ระบบ หรือกระบวนการต�างๆ เช�น ขาดบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพ การก�อการร�าย อุทกภัย วินาศภัย ฯลฯ  
การใช�งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไม�เตม็ประสทิธภิาพ

ความเสี่ยงทางด�านปฏิบัติการน้ีมีแนวโน�มเพิ่มขึ้น
หากปริมาณธุรกรรมหรือปริมาณธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับ
กระบวนการผลิตและการค�าปกติขององค�การเพิ่มข้ึน 
ทำาให�ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการเป�นความเสี่ยงที่กิจการ
ทุกกจิการต�องรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการด�วยตนเอง
ให�เพียงพอและเหมาะสมโดยเฉพาะ เช�น การปฏิบัติงาน
ทางด�านการแลกเปลี่ยนคืนยา และการบริหารความ
เสี่ยงทางด�านลูกหนี้ค�างชำาระขององค�การเภสัชกรรม 
ท่ีมีจำานวนมากนั้น 

Operational risk
The Risk Management Working Group (Security Of�cer) 

retains the following duties:
1. Compile and analyze information, manage the risk reporting 

system and monitor the risk management of each work unit.
2. Monitor the progress of action plans in order to reduce/

manage risk in all areas and prepare a report on key risk  
indicators (KRI).

3. Conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA).
4. Prepare a report on all aspects of risk and submit it  

to senior executives and the risk management committee.
5. Manage data to assess risk and include the �ndings  

from this data in a report on the various risks which could affect 
the business, as well as using the data to create a database  
to assist in the prevention of risks which might occur in the future. 

Risks, which can arise at all stages of a process, and factors 
related to procedure, equipment, information technology and 
personnel, can all affect the operations of the organization. These 
risks can result from errors occurring in the operations of  
personnel, systems or other processes, from a lack of quality 
personnel, from the ineffective use of technology, from terrorism 
related incidents or from natural disasters such as �oods.

Operational risk tends to increase in conjunction with any 
growth in the transaction volume or business turnover involved 
with the production process or trade. Operational risk therefore 
represents a threat to all areas of work and, as a consequence, 
all of GPO’s employees must ensure that they manage such risk 
appropriately and suf�ciently, especially for example, in the risk 
management of operations involving the exchange of medicines 
and risk management concerning non-paying customers,  
of which there are many.

of these competitors into partners, in order to maintain its customer 

base, increase retail business potential and in preparation to confront 

new forms of competition in the sale of drugs and medical supplies 

in the future. In addition, GPO develops its business by creating new 

products and services in order to �nd opportunities to generate income. 

Furthermore, GPO has studied and analyzed the relationship between 

internal/external factors and disruptive technology in order that  

the knowledge gained can be utilized by management in their  

decision-making processes and thereby be of bene�t to the  

organization.



สำาหรบัป� 2562 องค�การเภสชักรรมจงึกำาหนดเครือ่งมอื
ท่ีมุ�งจะค�นหาประเด็นที่จะเป�นความล�มเหลวของการ
ดำาเนนิกระบวนการ ด�วยการระบคุวามเสีย่งด�วยเครือ่งมอื
ท่ีเรยีกว�า Operations Analysis และเครือ่งมอื “What If” 
Tool Analysis หาประเด็นท่ีบ�งชี้ว�าเหตุการณ�ความเสี่ยง
ในอนาคตที่เกิดจาก worst-case อันจะทำาให�องค�กรลด
ความเสี่ยงทางด�าน Operation Risk ให�มีประสิทธิภาพ
ท้ังระบบในกระบวนการปฏบิตังิานขององค�การเภสชักรรม

ป� 2562 องค�การเภสัชกรรมได�นำาแนวทางในการ
ประเมนิและคดักรองความเสีย่งในเบือ้งต�นด�วยเครือ่งมอื 
CARVER เพื่อการคัดกรองและจัดลำาดับเหตุการณ� 
ความเสี่ยงของระดับหน�วยงานในเบื้องต�น (Prioritize 
Risk) เครือ่งมอื CARVER เป�นเครือ่งมอืทีส่ามารถใช�ในการ
ระบุจุดอ�อนของคู �แข�งหรือเป�นการประเมินจุดอ�อน 
ของตนเองได� และสามารถเป�นเครื่องมือในการควบคุม
และตรวจสอบภายในได�เป�นอย�างดี เป�นเครื่องมือส�วน
หนึ่งในการประเมินความเสี่ยง คัดกรอง และเชื่อมโยง
กับระบบการประเมินความเสี่ยงขององค�กรให�มีความ
ชัดเจนมากขึ้น

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป�จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย�าง
รวดเร็ว ทำาให�องค�การเภสัชกรรมต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในการดำาเนินงานให�ทันสมัย โดยนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข�ามาใช�เพ่ิมขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกและ
สร�างความพึงพอใจแก�ลูกค�า ส�งผลให�เพิ่มโอกาสในการ
เกิดความเสี่ยงเรื่องการจู�โจมความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นองค�การเภสัชกรรม 
จึงต�องมีการเตรียมความพร�อมอย�างต�อเน่ือง โดยมี 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด�านสารสนเทศ เพ่ิมมาตรการป�องกันการถูก
โจมตีทั้งทางไซเบอร�และทางกายภาพ 

ความเสี่ยงด�านการเงิน
มีการบริหารความเสี่ยงอย�างต�อเนื่องเพื่อให�การ

ดำาเนินงานและการเบิกจ�ายเงินจากงบลงทุนเป�นไปตาม
แผนงานที่กำาหนดไว� โดยมีการมอบหมายให�มีการ
ติดตามโครงการลงทุนในภาพรวม ในระดับสายงาน/
หน�วยงานเป�นผู�บรหิารตดิตามงบลงทนุให�เป�นไปตามแผน 
และมีการรายงานผลในการประชุมระดับสายงานและ 
ผู�บริหารเป�นประจำาทุกเดือน รวมทั้งเร�งการเบิกจ�าย
โครงการลงทุนที่สามารถเลื่อนการลงทุนให�เร็วข้ึน  

During the year 2019, GPO instituted tools with which to 
identify issues which might result in a failure of the operation 
process. Risks were identi�ed via the use of a tool termed  
Operations Analysis and “What If” Tool Analysis was used to 
discover any issues which indicated future risk events occurring 
in a worst-case scenario. These tools enable the organization to 
ef�ciently reduce operational risk throughout the entire system 
of GPO’s work process.

Also, in 2019, GPO adopted guidelines for evaluating  
risk via the use of CARVER which is a tool designed for the  
preliminary screening and prioritizing of work unit risks. CARVER 
can also be used to identify competitors’ weaknesses, as well 
as to assess one’s own weaknesses; it can be used to undertake 
internal control and auditing and can be effectively linked to the 
organization’s risk assessment system.

Security of information technology systems 
In today’s world, information technology develops rapidly, 

GPO therefore, also has to develop and to modernize its  
operating style, via the use of information technology systems, 
in order to increase the convenience and satisfaction of its  
customers. As a consequence of this, there is an increase in risk 
resulting from the possibility of information technology security 
attacks. GPO safeguards itself against such a possibility via the 
establishment of policies and guidelines designed to maintain 
the security of its information technology and to increase  
protection measures against both cyber and physical attacks.

Financial risk
Risk management has been conducted on a continuous 

basis, ensuring that all operations and disbursements associated 
with investment budgets are synchronized with the budget plan. 
Investment projects are monitored at a work line level:  
the responsible work units manage their investment budget, 



เพ่ือชดเชยโครงการที่มีป �ญหา ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณและแก�ไขหลักเกณฑ�องค�การ
เภสัชกรรม ที่เกี่ยวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อลดระยะ
เวลาการจัดซ้ือจัดจ�าง

ความเสี่ยงด�านกฎระเบียบ
การทุจริตในองค�กร

การทุจริตในองค�กรต�างๆ อาจเกิดข้ึนได�จากหลาย
สาเหตุ เช�น ความล�าช�า/ยุ�งยากของขั้นตอนในการดำาเนิน
งาน การใช�ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ความไม�เข�มงวด
ของการบังคับใช�กฎหมายและกฎระเบียบ ขาดความ
โปร�งใสและตรวจสอบได�ยาก ขาดกลไกการกำากับดูแล
กิจการ/การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เป�นต�น องค�การ
เภสชักรรมมุ�งมัน่ในการสร�างวฒันธรรม “Zero Tolerance 
ไม�ทนต�อการทุจริต” เพื่อป�องกันและจัดการความเสี่ยง
ด�านการทุจริต โดยมุ�งเน�นการบริหารจัดการให�เป�นไป
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จัดให�มีการประเมิน
ความเสีย่งและการควบคมุด�วยตนเองสำาหรบักระบวนงาน
ท่ีมีความเสี่ยงให�ครอบคลุมความเสี่ยงด�านการทุจริต 
ปฏิบัติตามนโยบายการป�องกันและต�อต�านการทุจริต
คอร�รัปชัน รายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�  
รวมทั้งจัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตเพื่อ 
รับเรื่องร�องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�นการ
ปฏิบัติหน�าที่โดยมิชอบของพนักงาน ตลอดจนสื่อสาร
และให�ความรู �เพ่ือสร�างความตระหนักแก�พนักงาน 
ทุกระดับในองค�กร

องค�การเภสัชกรรมได�ตระหนักถึงความเสี่ยง โดยได�
มีการติดตาม รายงาน และประเมินผลทุกเดือนให�คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบถึงความเสี่ยง
ต�างๆ ในแต�ละด�าน ทั้ง 4 ด�าน

ความเสี่ยง
ด�านกลยุทธ� 

ความเสี่ยง
ด�านปฏิบัติการ

ความเสี่ยง
ด�านการเง�น

ความเสี่ยง
ด�านกฎระเบียบ

Strategic Risk Operational Risk Financial Risk Compliance Risk

monitor it to ensure that it is in accord with the budget plan and 
report their �ndings from this monitoring at monthly departmental 
and executive meetings. Disbursement to investment projects 
was expedited to those projects which were able to speed up 
the investment process. In addition, GPO’s budget procedures 
have been improved and its rules relating to procurement have 
been revised in order to speed up the procurement process.

Compliance risk
Organizational Corruption 

Corruption within an organization can be allowed to occur 
for a variety of reasons, such as the delay/over-complication  
of the operation process, a lack of discretion when undertaking 
operations, a lack of the strict enforcement of laws and  
regulations, a lack of transparency and dif�culty in undertaking 
inspection, a lack of effective mechanisms of corporate  
governance/audit, etc. GPO is determined to create a “Zero 
Tolerance-Moral Promotion Organization” culture, in order to 
prevent and manage the risk of corruption by focusing on  
management in accordance with good corporate governance 
principles and by conducting Risk and Control Self-Assessment 
on any work processes which are at risk of corruption. GPO 
strictly abides by its anti-corruption policy and reports on any 
con�ict of interest. It has established an Anti-Corruption Operation 
Center to receive complaints on employee dishonesty or  
omissions of duty, as well as to communicate and provide  
knowledge on the subject in order to enhance employee  
awareness at all levels of the organization.

GPO is cognizant of all of the above 4 types of risk, i.e.: and 
so it undertakes their monitoring, reporting and evaluation on a 
monthly basis, the results of which are presented to the Risk 
Management Committee. 



การควบคุมภายใน 
Internal Control 

องค�การเภสัชกรรมให�ความสำาคัญกับระบบการ
ควบคุมภายในอย�างต�อเนื่อง เป�นไปตามหลักเกณฑ�
กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำาหรับหน�วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 สอดคล�องกบัมาตรฐานสากล (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission : COSO)

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
องค�การเภสัชกรรมในป� 2562 สรุปได�ว�า ระบบการ
ควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอ ปฏบิตัติามอย�างต�อเนือ่ง 
และเป�นไปตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำาหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ครอบคลุมท้ัง 5 องค�
ประกอบ ได�แก�

สภาพแวดล�อมของการควบคุม  
 (Control Environment)

มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานอย�างซื่อสัตย�
โปร�งใส ตรวจสอบได� สร�างวัฒนธรรมในการดำาเนินงาน
อย�างมีธรรมาภิบาลผ�านค�านิยม Good Governance 
ธรรมาภิบาลมุ�งมั่น ซึ่งมีการสร�างความชัดเจนจูงใจ
พนักงานมีจิตสำานึกในการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม 
ด�วยการกำาหนดความก�าวหน�าในสายอาชีพ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีการสั่งการและ
ติดตามการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
องค�การเภสัชกรรมมีการกำาหนดเป�าหมายที่ชัดเจน

ในการควบคมุภายในทางด�านการปฏบัิตงิาน (Operation) 
ทางด�านความเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ (Financial) 
และด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)  
ท่ีสะท�อนกจิกรรมขององค�กร โดยมีการระบแุละวเิคราะห�
ความเสี่ยงอย�างครอบคลุมร�วมกันทุกระดับ ประเมินนัย
สำาคัญของความเสี่ยงตามมาตรฐานด�วยเครื่องมือ 
CARVER ในการจัดลำาดับความเสี่ยง โดยใช�ข�อมูลป�จจัย
ภายในและภายนอกมากำาหนด การตอบสนองความ
เสี่ยงภายใต�ความเสี่ยงทางด�านกลยุทธ� (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงทางด�านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
ความเสีย่งทางด�านการเงนิ (Financial Risk) และความ

GPO has placed a high degree of importance on internal 
control systems; this is in order to comply with the rules of the 
Ministry of Finance in regard to standards and guidelines on 
internal control practice for government agencies (B.E. 2561), 
which are in line with international standards (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO).

Results from the 2019 assessment of GPO’s internal control 
system concluded that the system is suf�cient and that operation 
is in accordance with the Ministry of Finance’s rules regarding 
standards and guidelines on internal control practice for  
government agencies (B.E. 2561), covering all of the required  
5 components, as follows: 

Control Environment
There was a clear policy for honest, transparent and veri�able 

management, as well as the creation of a culture for undertaking 
operations with good governance. Employees were motivated 
to enhance their working performance via the determination of 
clear paths of career advancement. Moreover, GPO’s Board of 
directors has controlled and monitored operations on a constant 
basis.

 Risk Assessment 
GPO set clear targets for internal control in its operations 

and to ensure the compliance and credibility of its �nancial  
reports. GPO speci�ed and analyzed risk in a comprehensive 
manner at all levels and assessed the signi�cance of risks via 
use of the CARVER tool, which prioritizes risks by utilizing data 
on internal and external factors and determines risk response  
in regard to strategic risk, operation risk, �nancial risk and  
compliance risk. In addition, risk owners have monitored and 
assessed the internal and external factors which may affect  
internal control measures and then adjusted the measures to 
re�ect changes to the current situation.

Control Activities



เสี่ยงทางด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Risk) ทั้งน้ี Risk Owner ได�มีการติดตามและประเมิน
ป�จจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต�อ
มาตรการควบคมุภายใน และมกีารปรบัเปลีย่นมาตรการ
ควบคุมภายในให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ�ป�จจุบัน

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน�าท่ีติดตาม

ความก�าวหน�าในการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงของ 
Risk Owner อย�างต�อเนื่องและสมำ่าเสมอโดยผ�านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให�ข�อแนะนำาใน
การแก�ไขป�ญหาอปุสรรค มตีวัชีว้ดัความเสีย่ง (KRI : Key 
Risk Indicator) ของแต�ละป�จจัยเสี่ยงด�วยสถานะ  
สีเขียว/สีเหลือง/สีแดง เป�นประจำาทุกเดือน

สารสนเทศและการสื่อสาร  
 (Information & Communication) 

องค�การเภสัชกรรมได�มีการนำาระบบ SAP มาใช�
เชื่อมโยงข�อมูลของแต�ละหน�วยงาน เพ่ือให�การทำางาน
ได�อย�างต�อเนื่องมีประสิทธิภาพและมี Security ที่ 
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน

การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
องค�การเภสัชกรรมได�มีการประชุมผู�บริหารระดับสูง

ทุกสัปดาห� เพื่อติดตามงานและแก�ไขป�ญหา รวมถึงวาง
แนวทางกจิกรรมการควบคมุ เพือ่ให�งานบรรลวุตัถปุระสงค�
พร�อมจัดทำาเป�นคำาสั่ง/ระเบียบฯ หรือข�อบังคับเพื่อให� 
ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามต�อไป 
รวมถึงมีสำานักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป�นหน�วยงานอิสระ
ในการตรวจสอบและสอบทานหน�วยงานต�างๆ ในองค�กร 
และกำากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให�คำา
แนะนำาและข�อคิดเห็นอย�างสมำ่าเสมอ

องค�การเภสัชกรรมมีการดำาเนินการเรื่องการ
ควบคุมภายในอย�างเป�นระบบครบท้ัง 5 องค�ประกอบ 
และได�จัดทำาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค�การเภสัชกรรม ป� 2562 (แบบ ปค.1) 
รายงานต�อกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการองค�การ
เภสัชกรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียบร�อย
แล�ว (ภายใน 90 วัน หลังสิ้นป� ตามระเบียบ คตง.ว�าด�วย
การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544)

Information & Communication 
GPO has implemented the SAP system to connect the data 

of each department in order to operate ef�ciently and securely.
Monitoring

GPO holds senior executive meetings on a weekly basis in 
order to monitor and provide solutions to problems, as well as to 
set guidelines for control activities in order to successfully achieve 
objectives; these guidelines are then set as orders, rules or 
regulations for executives and operators to acknowledge and 
act on accordingly. In addition, the Of�ce of Internal Audit, which 
is an independent body, inspects and audits various departments 
within the organization under the supervision of the Audit  
Committee, in order to provide suggestions and comments on a 
regular basis. 

GPO has systematically implemented all 5 of the requisite 
components of internal control and prepared a certi�cate of  
internal control evaluation for the organization in 2019 (Form Por 
Kor. 1), which was provided to the Ministry of Public Health, 
GPO’s Board of directors and the Risk Management Committee 
within 90 days of the end of the year in accordance with the 
regulations of the State Audit Commission-SAC regarding  
internal control standards (B.E. 2544).



ยุทธศาสตร์และการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
Important Strategies and Operations

องค�การเภสัชกรรม (อภ.) มีกระบวนการทบทวน
แผนวิสาหกิจเป�นประจำาทุกป� (Rolling Strategic Plan) 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ขององค�กรให�สอดคล�องกับ
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริบทต�างๆ และ
สภาพแวดล�อมจะส�งผลกระทบต�อการดำาเนินงานของ 
อภ. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ� จึงมีส�วน
สำาคัญอย�างยิ่งในการทำาให�องค�กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ� 
และแผนการดำาเนินงาน เพื่อให�องค�กรสามารถบรรลุ
ทิศทาง เป�าหมาย สามารถส�งมอบผลงานสู�สังคมและ
ประเทศได�อย�างต�อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

โดยป�งบประมาณ 2562 อภ. ยึดมั่นในทิศทางมุ�งสู�
วิสัยทัศน� “เป�นองค�กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและ
เวชภณัฑ�ของประเทศทีท่นัสมยัและยัง่ยนื” ภายใต�พนัธกจิ
จากฐานพระราชบัญญัติ อภ. พ.ศ. 2509 คือ ผลิต 
จำาหน�ายและบริการยาและเวชภัณฑ�ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล ผลิตยาท่ีจำาเป�นและสำารองยาในยาม
ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงยาท่ีมีความ
จำาเป�นต�อระบบสาธารณสุขของประเทศ ดำาเนินธุรกิจให�
มีศักยภาพในการแข�งขันในอาเซียนและสามารถพึ่ง
ตนเองได�และมีธรรมาภิบาล รักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ�ที่จำาเป�นต�อสังคมไทยเพ่ือประชาชนสามารถ
เข�าถงึได� สร�างนวตักรรมทางยาและเวชภณัฑ�ใหม�ๆ  รวมถงึ
ผลิตภัณฑ�สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต�องการและ
ความจำาเป�นต�อสังคมไทย โดยมีแผนงาน/โครงการท่ี
สำาคญัเพือ่ตอบสนองนโยบายและทศิทางในอนาคต โดย
จำาแนกตามยุทธศาสตร� ดังนี้

GPO retains a process for the annual review of its corporate 
plan (Rolling Strategic Plan); this is in order to adjust the  
organization’s strategy to re�ect changing circumstances which 
could affect operations in any context. The process of reviewing 
the strategic plan is very important in enabling the organization 
to alter its strategy and operation plans, in order that it can  
successfully achieve its goals and be able to deliver its work  
in support of society and the country, on an effective and  
continuous basis.

During the �scal year 2019, GPO adhered to its vision  
“To be both modern and sustainable, in order to be the foremost 
organization in the country maintaining national security in terms 
of medicines and medical supplies”, as well as working towards 
its mission, in accordance with the GPO Act. B.E. 2509, which 
is to manufacture, sell and supply quality health products and  
to ful�ll its aim of achieving world-class standards, producing 
essential medicines, providing a reserve of medicines within the 
national security drugs system for situations of emergency,  
developing its business to ensure it is competitive within  
the ASEAN community, ensuring self-sustainability and good 
governance, maintaining the price of medicines and medical 
supplies at a level which ensures patients have ease of access 
and generating innovation in regard to medicines and medical 
supplies, as well as herbal products, in order to be able to respond 
to the needs of Thai society. In order to meet policy requirements 
in the future, GPO has undertaken the following important plans/
projects, classi�ed by strategy:



โครงการโรงงานผลิตยาระยะที่ 2 เพิ่มขีดความ
สามารถในการผลิตให�มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
นโยบายภาครัฐและนโยบายแห�งชาติด�านยา

การพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� (Product Portfolio : 
ยาและวัคซีน) วิจัยและสร �างนวัตกรรมเพื่อให�ได �
ผลติภณัฑ�ท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของประเทศ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ที่ตรงกับความ
ต�องการของตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพด�านการตลาด 
การจำาหน�าย และบริการ โดยใช� Digital Technology

การสร�างคลังยาและเวชภัณฑ�แห�งใหม� เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส� การสำารองและกระจาย
สินค�าตามหลักเกณฑ�มาตรฐานที่ดี

พัฒนาระบบการบริหาร Digital นำาเทคโนโลยี
ต�างๆ มาทดแทนการทำางานโดยใช�เอกสาร

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค�กร Core Value สู�การ
ปฏิบัติ (Good governance, Ownership, People 
Trust)

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการองค�การเภสชักรรมได�ให�ความสำาคญั
ในเรื่องสมุนไพรไทย โดยได�ยกระดับเรื่องการพัฒนา
สมนุไพรไทยขึน้มาเป�นยทุธศาสตร�ขององค�การเภสชักรรม
ตัง้แต�ป� 2560 โดยมุ�งเน�นการดำาเนินงานตั้งแต�การวิจัย
และพัฒนา การผลิต และการตลาด ตลอดจนการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน� (Paradigm Shift) เพื่อสร�างความ
เข�าใจและความเชื่อมั่นของสมุนไพรด�วย Quality,  
Safety & Ef�cacy

Manufacturing Plant Phase 2 Project: This project will 
facilitate an increase in production capacity, which will enhance 
the effectiveness of GPO’s response to government policy and 
the national policy on medicines.

Development of new products (Product Portfolio: medicines 
and vaccines), research and innovation in order to be able to 
provide products which can respond to the needs of the country. 

Research and development of new products, which match 
the needs of the market; enhancement of the ef�ciency of  
marketing, sales and services via the use of digital technology.

Establishment of a new warehouse for medicines and 
medical supplies, in order to increase the ef�ciency of the  
logistics system and for the reservation and distribution of  
products in accordance with standards of good practice.

Development of a digital management system utilizing a 
variety of technology to replace paper-based documentation.

Institute and augment core values within the corporate 
culture (good governance, ownership, trust).

Development of the human resources management  
system to increase competence and the ability to successfully 
respond to and support change.

GPO’s Board of Directors has placed considerable  
importance on Thai medicinal herbs, with their development 
becoming part of the organization’s of�cial strategy in 2017. 
Operations have been focused on research & development, 
production and marketing; a paradigm shift is required in  
consumers’ attitude to medicinal herbs and this will be achieved 
via the creation of con�dence in their quality, safety & ef�cacy.



ผลการดำาเนินงานประจำาป� 2562
Operating Performance for the Fiscal Year 2019

องค�การเภสัชกรรมเป�นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข การดำาเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ �งเน�นการให�ประชาชน
สามารถเข�าถงึยาอย�างทัว่ถงึ ทนัการณ� ในราคาทีเ่หมาะสม 
ส�งเสริมให�มีการใช�ยาอย�างสมเหตุผลของบุคลากร
ทางการแพทย�และประชาชน พัฒนาระบบการควบคุม
ยาของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
ยา ชีววัตถุ และสมุนไพรให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�าง
ยั่งยืน 

ในขณะเดียวกันระบบประเมินผลการดำาเนินงาน
ขององค�การเภสัชกรรมขึ้นอยู �กับกระทรวงการคลัง  
โดยกระทรวงการคลังทำาบันทึกข�อตกลงการประเมินผล
การดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement)  
เป�นบันทึกข�อตกลงระหว�างรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อกำาหนดตัวแปรและเป�าหมายในการดำาเนินการของ
รัฐวิสาหกิจในแต�ละป� และกำาหนดสิทธิและหน�าที่ของ
ท้ังสองฝ�ายอย�างชัดเจน โดยในการเจรจาต�อรองเพื่อให�
ได�มาซ่ึงบันทึกข�อตกลงฯ จะเป�นไปอย�างอิสระและเป�น
ธรรม และเป�นการวัดผลการดำาเนินงานที่อยู�ภายใต�การ
ควบคุมของผู�บริหารรัฐวิสาหกิจเท�าน้ัน

นอกจากน้ี เพือ่ให�การประเมนิผลการดำาเนนิงานของ
รัฐวิสาหกิจเป�นไปในแนวเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะธุรกรรมคล�ายคลึงกันได� จึงมีการ
พิจารณาจัดกลุ�มรัฐวิสาหกิจออกเป�นสาขา โดยคณะ
กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได�แต�งตั้งคณะ
อนุกรรมการจัดทำาบันทึกข�อตกลงและประเมินผลการ
ดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ เป�นผู�รับผิดชอบในแต�ละสาขา 
องค�การเภสชักรรมจดัอยู�ในกลุ�มสาขาที ่8 คอื สาขาสงัคม
และเทคโนโลยี

GPO is a state enterprise which operates under the Ministry 
of Public Health. In accordance with Ministry of Public Health 
policy, GPO undertakes its operations via a focus on providing 
people with easy and thorough access to medicine, in a timely 
manner and at a reasonable price, and on promoting rational 
drug use by medical personnel and the public, as well as  
developing the country’s drug control system. GPO also develops 
the pharmaceutical, biological and herbal product industries in 
order that they might be self-reliant and sustainable. 

The system under which GPO’s performance is evaluated  
is stipulated by the Ministry of Finance, which has signed  
a memorandum of agreement to evaluate the operations of state 
enterprises (Performance Agreement). This memorandum of 
agreement is contracted between the government and state 
enterprises and is designed to focus on and de�ne the operations 
of the state enterprises on an annual basis and to clearly de�ne 
the rights and obligations of both parties. The negotiations to 
attain this memorandum of agreement were both free and fair. The 
evaluation is undertaken only in regard to operating performance 
under the direct control of state enterprise executives. 

Furthermore, in order to ensure that the evaluation of the 
operating performance of all state enterprises proceeds in the 
same direction and to be able to compare state enterprises which 
retain similar business functions, the state enterprises have been 
classi�ed into �elds. The State Enterprise Performance Assessment 
Committee appointed a sub-committee to prepare the memorandum 
of agreement, as well as to evaluate state enterprise performance 
and to be responsible for each �eld of state enterprise. GPO  
is classi�ed within the 8th �eld, this being the social and  
technology �eld. 



ตัวแปรการประเมินผลงานที่กำาหนดขึ้น ประมาณ
ไม�เกิน 10 ตัวแปร มีความสำาคัญต�อผลการดำาเนินงาน
ไม�เท�ากัน จึงจำาเป�นต�องกำาหนดนำา้หนักความสำาคัญของ
แต�ละตัวแปรในระดับท่ีแตกต�างกัน โดยตัวแปรที่สำาคัญ
จะมีนำ้าหนักมากกว�า

การกำาหนดนำ้าหนักหรือความสำาคัญของ
ตัวแปร 

จะทำาให�ผู�บริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถบริหารให�
สอดคล�องกับความต�องการของรัฐบาล โดยรัฐวิสาหกิจ
ท่ีดำาเนนิการเชงิพาณชิย� จะเน�นกำาไรมากกว�ารฐัวสิาหกจิ
ประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งต�องคำานึง
ถึงการดำาเนินการในด�านอื่นๆ ด�วย โดยเฉพาะคุณภาพ
ของการให�บริการ

การกำาหนดเป�าหมายในการดำาเนินงาน
สำาหรับแต�ละตัวแปร (Criterion Value)

 ในแต�ละตัวแปรจะมีการกำาหนดเป�าหมายการ
ดำาเนินงานออกเป�น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 ถึงระดับ 5  
เป�าหมายระดับ 5 จะเป�นเป�าหมายที่สูงกว�าเป�าหมายที่
กำาหนดไว�ตามแผนวิสาหกิจประจำาป� รัฐวิสาหกิจที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีเท�านั้นที่จะสามารถบรรลุเป�าหมายใน
ระดับ 5 ได� เป�าหมายระดับ 3 เป�นเป�าหมายที่กำาหนดไว�
ตามแผนวิสาหกิจ และเป�าหมายระดับ 1 เป�นเป�าหมาย
ท่ีตำ่ากว�าเป�าหมายที่กำาหนดไว�ตามแผนวิสาหกิจมาก

ในการกำาหนดเป�าหมายในแต�ละป� ผู�แทนฝ�ายรัฐจะ
พิจารณาจากการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีผ�านมา
เป�นฐาน และจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานการดำาเนิน
งานของภาคเอกชนและมาตรฐานสากล เพื่อที่จะ

The variables for performance evaluation, which number no 
more than 10, are not of equal importance in terms of their  
in�uence on operating performance. Therefore, it is necessary 
to determine the criterion weight of importance for each variable 
at each different level, with the more important variables holding 
more weight.

The determination of criterion weight or the importance 
of variables 

enables the executives of state enterprises to manage their 
enterprise in accordance with the government’s needs. State 
enterprises which operate commercially will focus on pro�ts to 
a far higher degree than those which operate for the bene�t of 
public utilities & infrastructure and which are required to place 
their focus on operations other than those for �nancial gain, in 
particularly, operations concerning quality of service.

Determination of operational goals for each variable 
(Criterion Value)

Within each variable, operational goals are de�ned into 5 
levels; Level 1 to Level 5. The Level 5 goal is higher than the 
target set by the annual enterprise plan. Only well-managed state 
enterprises can achieve the Level 5 goal. The Level 3 goal 
equates to the target set by the enterprise plan, while the Level 
1 goal is set far lower than that target. 

To set goals for each year, state representatives will take the 
previous operations of the state-enterprise as a base and then 
compare this with the operating standards of the private sector 
and with international standards. This is in order to encourage 

At present, the state enterprise performance evaluation 
system speci�es variables with which to measure the ef�ciency 
of a state enterprise’s performance in terms of the following 3 
main areas:

ระบบประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจใน
ป�จจุบันจะกำาหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการ
ดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด�าน หลักๆ ดังนี้



พยายามผลักดันให�รัฐวิสาหกิจปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให�สามารถเทียบเคียงได�กับภาคเอกชน ถึงแม�ว�าการ
ปรับปรุงมาตรฐานอาจจะทำาไม�ได�ภายในป�เดียว แต�การ
ผลักดันเป�าหมายให�สูงข้ึนทุกๆ ป� จะเป�นการผลักดันให�
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงประสิทธิภาพให�ดียิ่งขึ้น 

องค�การเภสัชกรรมได�นำาแนวนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและการวัดผลการดำาเนินงานของกระทรวง
การคลังข�างต�นมาเป�นกรอบในการดำาเนินงานภายใต�
แผนยุทธศาสตร�ที่สำาคัญ 4 ด�าน ดังนี้

state enterprises to improve their operations in order to be  
comparable to the private sector. Although the improvement of 
standards may not be achieved within one year, aiming the goals 
higher every year induces the state enterprises to improve  
ef�ciency. 

GPO has adopted the policy guidelines of the Ministry of 
Public Health and the Performance Evaluation of the Ministry of 
Finance as a framework for its operations under the following 
four important strategic plans:

ยุทธศาสตร�ด�านการผลิตและ
จัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ�

Strategy on the production, 
procurement and 

research of medicines 
and medical supplies 

ยุทธศาสตร�ด�าน
การตลาดและบริการ

Strategy on marketing 
and services 

ยุทธศาสตร�ด�าน 
บริหารจัดการองค�กร

Strategy on organizational 
management

ยุทธศาสตร�ด�าน 
การพัฒนาสมุนไพร

Strategy on the development 
of medicinal herbs

1 2 3 4

1. ยุทธศาสตร�ด�านการผลิตและจัดหา วิจัยยา
และเวชภัณฑ�

 1.1 ด�านการผลิตและจัดหา
  1.1.1 องค�การเภสัชกรรมมีโรงงานผลิตยาที่ได�

รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ�และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา 2 แห�งคือโรงงานผลิตยาพระรามหก และโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 เพื่อผลิตยาตอบสนองความต�องการด�าน
ยาของประเทศ ให�ประชาชนสามารถเข�าถึงยาอย�าง 
ท่ัวถึง ลดการนำาเข�ายาจากต�างประเทศ สามารถผลิตยา
ในรูปแบบยาเม็ดและแคปซูล ซึ่งมีการผลิตท้ัง 2 โรงงาน 
รวมประมาณ 6,200 ล�านเม็ดต�อป� และเมื่อการก�อสร�าง
สายการผลิตท่ี 5 ของโรงงานรังสิต 1 แล�วเสร็จ จะ
สามารถขยายกำาลังการผลิตได�อีก 2,100 ล�านเม็ดต�อป�

 1.1.2 โครงการก�อสร�างโรงงานผลิตวัคซีน 
ไข�หวดัใหญ� (Flu Vaccine) องค�การเภสชักรรมดำาเนนิการ
ก�อสร�างโรงงานผลิตวัคซีนไข�หวัดใหญ�แล�วเสร็จ ผลการ
ดำาเนินงานป� 2562 ได�วัคซีนพร�อมสำาหรับการศึกษา 
ทางคลนิิก (Clinical Trial Phase 3) ซึ่งจะนำาไปทดลอง
ให�วัคซีนแก�อาสาสมัครประมาณ 4,000 คน ในป� 2563 

1. Strategy on the production, procurement and research of 
medicines and medical supplies

 1.1 Production and procurement
 1.1.1 GPO is in possession of two pharmaceutical  

manufacturing plants, the Rama VI Manufacturing Plant and the 
Rangsit 1 Manufacturing Plant, which have been certi�ed with 
the Good Manufacturing Practice standard. These plants are 
retained in order to produce drugs to meet the country’s  
pharmaceutical needs, to enable people to easily access  
medicine and to reduce the need to import medicines. The two 
manufacturing plants are able to produce medicines in both a 
tablet and a capsule form and have a combined total production 
capacity of approximately 6,200 million tablets/capsules per 
annum. Once the construction of a 5th production line at the 
Rangsit 1 factory is completed, the production capacity for this 
plant will be increased by 2,100 million tablets per annum.

 1.1.2 Project for the construction of an in�uenza vaccine 
manufacturing plant The construction of the in�uenza vaccine 
factory has been completed. The vaccine is ready for use in  



และจัดทำารายงานผลการทดสอบการกระตุ�นภูมิคุ�มกัน
ในอาสาสมัคร พร�อมทั้งรายงานผลด�านความปลอดภัย
ในอาสาสมัครหลังจากได �รับวัคซีน เพื่อที่จะยื่น 
ข้ึนทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ท้ังนี้ เมื่อองค �การเภสัชกรรมได� รับอนุมัติทะเบียน 
จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล�ว  
จะสามารถผลิตวัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ�ตามฤดูกาล 
ได�ป�ละ 2 ล�านโดส สูงสุด 10 ล�านโดส

 1.1.3 โครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยาระยะ 
ท่ี 2 ท่ีรงัสติ องค�การเภสชักรรมได�จ�างบรษิทั เพาเวอร�ไลน� 
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (PLE) เป�นผู�รับจ�างก�อสร�าง
โรงงานรังสิตระยะที่ 2 ผลการดำาเนินงานป� 2562 ได�
ดำาเนินการเคลียร�พื้นที่ สร�างสำานักงานสนามและทำาร้ัว
ชั่วคราวแล�วเสร็จ กิจกรรมที่อยู�ระหว�างดำาเนินการ ได�แก� 
ทบทวนแผน Master Schedule ตอกเสาเขม็ได�ประมาณ 
30% การปรับระดับดินเพื่อเตรียมทำาถนนชั่วคราวใน
โครงการ คาดว�าการก�อสร�างโรงงานจะแล�วเสร็จภายใน
ป� 2565 จะสามารถขยายกำาลังการผลิตได�อีกมาก

 1.2 ด�านการวิจัยยาและเวชภัณฑ�
 องค�การเภสัชกรรมมีแผนการวิจัยยาและ

พัฒนายาในบัญชียาหลักแห�งชาติ ยาที่สำาคัญจำาเป�นต�อ
สาธารณสุข ยาสมุนไพร และยากลุ�มเป�าหมายที่เป�น 
First Generic ในป� 2562 องค�การเภสัชกรรมสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ�ใหม�เพื่อออกจำาหน�ายได�จำานวน 12 
รายการ ครอบคลมุยาทีส่ำาคญัจำาเป�นต�อสาธารณสขุ เช�น 
ยาต�านไวรัสเอดส� (Tenevir 300 mg, Ribavirin GPO 
200 mg), ยาต�านการแข็งตัวของเลือด (Clopidogrel 
GPO 75 mg) เป�นต�น นอกจากน้ี องค�การเภสัชกรรม
สามารถดำาเนินการยื่นขึ้นทะเบียนหรือถ �ายทอด
เทคโนโลยผีลติภณัฑ�ใหม� Success Products จำานวน 5 
รายการ เป�นยาสมุนไพร (Curcuminoids 50 mg), ยา
รักษาโรคสมาธิสั้น (Methylphenidate GPO 10 mg), 
ยาต�านจุลชีพ (Doripenem 500 mg for injection) 
เป�นต�น ท้ังนี้เพื่อให�ประชาชนได�เข�าถึงการใช�ยาได�มาก
ยิ่งขึ้นในราคาที่เหมาะสม ในด�านการวิจัยยารักษาโรค
มะเร็งมีแผนงานระยะยาว เริ่มตั้งแต�การศึกษาความ 
เป�นไปได�ในการก�อสร�างโรงงานผลิต และการหาความ
ร�วมมือในการนำาเข�าเพ่ือจำาหน�าย การออกแบบและการ
ก�อสร�างโรงงาน การถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การขึ้น
ทะเบียนและการผลิตเพื่อจำาหน�าย

a Clinical Trial Phase 3 in 2020, under which approximately  
4,000 volunteers will be vaccinated. A report on the results of 
immunization tests on the volunteers, including safety reports 
following vaccination, will be submitted to the Food and Drug 
Administration (FDA) in order to obtain registration for the vaccine. 
Once the registration of the vaccine has been approved, GPO 
will be able to produce 2 million doses of seasonal �u vaccine 
per annum under normal conditions and up to 10 million doses 
in the event of a severe outbreak. 

 1.1.3 Project for the construction of the Rangsit  
Manufacturing Plant Phase 2 GPO hired Power Line Engineering 
Public Company Limited (PLE) as a contractor for the  
construction of the Rangsit Manufacturing Plant Phase 2. The 
construction area has been cleared and the construction of a 
temporary of�ce and fences is complete. Ongoing activities 
comprise a review of the master schedule plan, the driving of 
the foundation piles (approx. 30% complete) and ground leveling 
in preparation for a temporary road. It is expected that the  
construction of the factory will be completed by 2022 and that 
this factory will be able to expand production capacity considerably.

 1.2 Research and development of medicines and  
medical supplies 

 GPO undertakes the research and development of 
medicines which are on the National List of Essential Medicines, 
medicines important to and required for the sustainability of 
public health, herbal medicines and �rst generic drugs. In 2019, 
GPO was able to produce and launch 12 new products of  
importance to public health, including antiviral drugs (Tenevir 
300 mg, Ribavirin GPO 200 mg) and an anticoagulant  
drug (Clopidogrel GPO 75 mg). In addition, GPO submitted 
documents for the registration of, or transferred technology  
for, the production of 5 new generic drugs (entitled Success 
Products), which included an herbal medicine (Curcuminoids  
50 mg), a medication for attention de�cit hyperactivity  
disorder (Methylphenidate GPO 10 mg) and an antimicrobial 
drug (Doripenem 500 mg for injection). This research &  
development is undertaken in order that people can easily gain 
access to medicines at a reasonable price. Furthermore, GPO has 
a long-term plan for the research of cancer drugs, commencing 
with a feasibility study on the construction of a production plant; 



2. ยุทธศาสตร�ด�านการตลาดและบริการ
องค�การเภสัชกรรมมียอดจำาหน�ายยาและเวชภัณฑ� 

ในป�งบประมาณ 2562 มูลค�ารวมทั้งสิ้น 17,910.99 ล�าน
บาท เพิ่มข้ึนจากป�ที่ผ�านมามูลค�า 1,277.33 ล�านบาท 
คดิเป�นเพ่ิมข้ึนร�อยละ 7.31 แบ�งเป�นยอดจำาหน�ายยาและ
เวชภัณฑ�องค�การฯ ผลิต 7,221.97 ล�านบาท และยอด
จำาหน�ายยาผู�ผลิตอ่ืน 10,689.02 ล�านบาท ยอดจำาหน�าย
ยาเพิ่มข้ึนเนื่องจากองค�การฯ ได�ตอบสนองนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขในการผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ�
เพื่อให�ประชาชนเข�าถึงยาได�มากขึ้น

incorporating the acquiring of cooperation on the import of cancer 
drugs for sale, manufacturing plant design and construction, the 
transfer of technology for production and the submission of 
documentation for product registration; and concluding with the 
manufacturing of cancer drugs for sale. 

2. Strategy on marketing and services 
In the �scal year 2019, the value of GPO’s sales of drugs and 

medical supplies totaled 17,910.99 million baht, an increase of 
1,277.33 million baht, or 7.31%, on the previous year. These sales 

comprised the sale of medicines and medical supplies 
produced by GPO which accounted for 7,221.97 
million baht and those produced by other manufac-
turers of 10,689.02 million baht. The sales of drugs 
increased as a result of GPO’s response to the policy 
of the Ministry of Public Health on the production and 
procurement of medicines and medical supplies 
which is designed to enable the public to have  
greater access to drugs. 



3. ยุทธศาสตร�ด�านบริหารจัดการองค�กร
 3.1 องค �การเภสัชกรรมมีการปรับปรุง

กระบวนการทำางานอย�างต�อเน่ืองตัง้แต�กระบวนการผลติ
ตามแนวทาง Toyota Production System (TPS) เพ่ือ
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยในป� 2562 
สามารถลดการสญูเสยีในกระบวนการผลติยา 4 รายการ 
คิดเป�นมูลค�า 945,604 บาท และสามารถนำาวิธีนี้ไป
ดำาเนินการสำาหรับยารายการอื่นๆ ต�อไปเพื่อให�สามารถ
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป�นการลดต�นทุนได�
ต�อไป

 3.2 องค �การฯ ยังมีการบริหารจัดการ
กระบวนการ Supply Chain เพ่ือลดจำานวนยาในบัญชี
ยาหลักขาดจำาหน�ายได� โดยในเดือนกันยายน 2562 มี
จำานวนรายการในบัญชียาหลักขาดจำาหน�ายเพียง 2 
รายการ นอกจากนี้ องค�การฯ ยังบริหารจัดการองค�กร
โดยมีแผนการปรับผังโครงสร�างองค�กร เพื่อให�รองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเพื่อให�การบริหารมี
ความคล�องตัวมากข้ึน โดยในป� 2562 มีการเสนอ
โครงสร �างองค�กรระดับมหภาคต�อที่ประชุมคณะ
กรรมการองค�การแล�วเสร็จ ต�อไปก็จะสื่อสารรูปแบบ
โครงสร�างองค�กรระดับมหภาคใหม�ให�ผู �บริหารและ
พนักงานในองค�กรทราบโดยทั่วกัน 

4. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสมุนไพร
องค�การฯ มุ�งเน�นให�เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย�าง

ครบวงจร ตั้งแต�ต�นนำ้าจนถึงปลายนำ้า โดยเริ่มตั้งแต�การ
ปลูก/การจัดหาแหล�งสมุนไพร การคัดเลือกวัตถุดิบ
สมุนไพร การเตรียมสารสกัด (วิจัยพัฒนาเอง/รับการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีจากหน�วยงานภายนอก) การพัฒนา
สูตรตำารับออกมาเป�นผลิตภัณฑ� การควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ� และการผลิต
ผลิตภัณฑ�เพ่ือใช�ในการศึกษาทางคลินิก ตลอดจนร�วม
ให�คำาปรึกษาด�านการวิจัยที่เกี่ยวข�อง รวมถึงสนับสนุน
และให�ความร�วมมือในการดำาเนินการพัฒนารูปแบบ
ระบบกระจายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติสู �
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐให�เกิดความคล�องตัว  
ท่ัวถึง มีความเป�นธรรมในด�านราคา เหมาะสมกับ
คุณภาพ เพียงพอกับความต�องการ ในป� 2562 การนำา
กัญชามาเป�นยามีการกล�าวถึงกันอย�างมาก องค�การฯ 
สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกระบวนการ
สกัดสารสำาคัญทางยาจากกัญชา พัฒนาวิธีวิเคราะห�

3. Strategy on organizational management
 3.1 GPO has continuously improved its work processes 

in accordance with Toyota Production System (TPS) guidelines 
in order to reduce losses made in the production process. In 
2019, GPO was able to reduce losses in the production process 
of 4 drugs, amounting to a value of 945,604 baht. This method 
can be used for other drugs to reduce any loss in the production 
process and, as a consequence, the cost of production can be 
reduced. 

 3.2 GPO has also managed its supply chain process 
in order to reduce the number of out of stock drugs on the  
National List of Essential Medicines; in September 2019, only  
2 drugs were out of stock. In addition, GPO has a plan to modify 
its organizational structure in order to support future change and 
to enable management to be more streamlined. In 2019, a new 
macro-organizational structure was proposed at a meeting  
of the Board of Directors, following which executives and  
employees were informed as to this structure. 

4. Strategy on the development of medicinal herbs 
GPO has focused on the development of medicinal herbs 

comprehensively from the upstream processes to the  
downstream. This comprises the cultivation/procurement of 
herbs, the selection of herbal raw materials, the preparation of 
extracts (either researched and developed by GPO or received 
via a technology transfer from external agencies), the development 
of the formulation of herbal products, the quality control of herbal 
raw materials and products and the production of products for 
use in clinical studies. In addition, GPO has provided relevant 
research consultation, as well as providing support and  
cooperation in the development of a distribution system for the 
dispensing of herbal medicines on the National List of Essential 
Medicines to government public health facilities. This is in order 
that distribution can be �exible, systematic and satisfy demand 
and that the medicines are fairly priced and meet quality  
requirements. During 2019, there was considerable interest in 
the use of medicinal cannabis. In response to the policy on  
medicinal cannabis of the Ministry of Public Health, GPO  
established a cannabis extraction process and developed a 
method of analysis of raw materials and extractions, as well as 
developing a formulation for sublingual drops, producing the 



วัตถุดิบและสารสกัด พัฒนาสูตรตำารับในรูปแบบ  
Sublingual Drop ผลิตผลิตภัณฑ�สารสกัดกัญชาระดับ
ห �องปฏิบัติการและนำา เข �าศึกษาความคงสภาพ 
และกระจายผลิตภัณฑ�สารสกัดกัญชาเพื่อรักษาโรค 
ให�เขตสุขภาพ 12 เขต 

องค�การฯ เริ่มก�อสร�างสถานท่ีสำาหรับเพาะปลูก
กัญชา เพื่อพัฒนาสายพันธุ�กัญชาและเพ่ือเพิ่มกำาลัง 
การผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต 

องค�การฯ ทุ�มเทการทำางานเพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ผลการ
ดำาเนินงานขององค�การฯ ป� 2562 ตามเกณฑ�การวัดผล
การดำาเนินงานของกระทรวงการคลัง เปรียบเทียบกับผล
การดำาเนินงานในป� 2561 องค�การฯ มีผลการดำาเนินงาน
ท่ีดีข้ึน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจำานวน 0.5941 คะแนน

�nished product and testing it for stability, before distributing the 
drops to hospitals situated in 12 regional health zones. 

GPO has begun the construction of a medicinal cannabis 
cultivation site, which will be used to develop medicinal cannabis 
strains and to increase production capacity to an industrial  
level in the future.

GPO is dedicated to its work in response to the policies  
of the Ministry of Public Health and the Ministry of Finance.  
In comparison to 2018, the organization’s performance in 2019, 
according to the performance evaluation criteria of the Ministry 
of Finance, has improved, with an increase in its score of 0.5941 
points.





คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าที่ตามที่ได�
รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
สอดคล�องกับแนวทางของคู �มือการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ของสำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง 
การคลัง และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยสอบทานและผลักดันให�องค�การเภสัชกรรมปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจ
สอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมุ�งเน�น
กระบวนการทำางานขององค�กรอย�างเป�นระบบ มีความ
โปร�งใส และพัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงจัดให�มีการประชุมร�วมกับผู �บริหารระดับสูง 
ขององค�การเภสชักรรม ผู�บรหิารและเจ�าหน�าทีส่ำานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน ผู �บริหารและเจ�าหน�าท่ีสำานัก 
ตรวจสอบภายใน ผู�บริหารองค�การเภสัชกรรมที่ดำารง
ตำาแหน�งกรรมการบริษัทร�วมทุน รวมถึงประชุมร�วมกับ 
ผู�บริหารของหน�วยงานและบริษัทร�วมทุน เพื่อให�บรรลุ
ประสงค�ขององค�กรควบคู�ไปกับการมีจริยธรรมในการ
ดำาเนินกิจการ 

 
สรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ องค�การเภสัชกรรม ในภาพรวมได�ดังนี้
1.  การพิจารณาผลการสอบทานรายงาน

ทางการเงินของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
(สตง.) คณะกรรมการตรวจสอบได�เชิญเจ�าหน�าท่ี สตง. 
เข�าร�วมประชุมหารือเพ่ือสอบถามประเด็นท่ีจะมีผล 
กระทบต�องบการเงนิของ อภ. รวมทัง้หารอืกบัผู�บริหารด�าน
บัญชีการเงินเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติม/กำาหนด
ใหม� คณะกรรมการตรวจสอบได�เสนอคณะกรรมการ
องค �การเภสัชกรรม แต�งตั้งคณะทำางานส �งเสริม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในขององค�การ
เภสัชกรรม เพื่อให�คำาปรึกษาและข�อเสนอแนะการสอบ
ทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
ให�องค�การเภสัชกรรมมีการรายงานทางการเงินอย�าง 
ถกูต�องและน�าเชือ่ถอื ซึง่ได�รบัการแต�งตัง้วนัที ่4 มกราคม 
2561 โดยเป�นผู � ท่ีมีความรู �  ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ�ด�านบัญชีและการเงิน ร�วมในคณะทำางาน
จำานวน 3 ท�าน คือ

The Audit Committee performed duties as assigned by  
the GPO Board of Directors; this is in compliance with the  
operational manual for audit committees within a state enterprise 
as authorized by the State Enterprise Policy Of�ce (SEPO) of the 
Ministry of Finance, as well as being in compliance with the 
Audit Committee Charter of GPO. The Audit Committee has 
encouraged GPO to perform in accordance with the principles 
of good corporate governance, to possess adequate systems 
of risk management and internal control, to undertake ef�cient 
and effective internal audit, to focus on ensuring that the  
organization’s work processes are undertaken both systematically 
and transparently and to improve the overall quality of internal 
auditing. The Audit Committee held meetings with GPO’s chief 
executives, of�cers from the State Audit Of�ce of the Kingdom 
of Thailand, administrators and of�cers of the Of�ce of Internal 
Audit and GPO executives with membership of joint venture 
company committees. These meetings were undertaken in order 
to achieve the objectives of the organization and to ensure that 
all operations are conducted ethically. 

Overall operations can be summarized as follows:
1. Consideration and veri�cation of the �nancial report of 

the State Audit Of�ce of the Kingdom of Thailand (SAO).  
The Audit Committee invited of�cers from the SAO to discuss 
issues that could affect GPO’s �nancial statement and for  
discussions with the administrator of the Accounting and Finance 
Department in regard to operational guidelines in accordance 
with accounting standards, speci�cally in respect to new  
regulations or those that have been modi�ed and/or appended. 
The Audit Committee proposed that the Board of Directors set 
up a committee to promote the ef�ciency and effectiveness  
of GPO’s internal control and internal audit processes and to 
support the veri�cation of the �nancial report. This committee, 
which is equipped with knowledge and expertise in �nancial  
accounting, was appointed on 4 January 2018 and consists of 
the following 3 members: 



ข�อคิดเห็นจากคณะทำางานส�งเสริมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และ
กระบวนการตรวจสอบภายในขององค�การเภสัชกรรม 
จะช �วยสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ 
สอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งใช�ข�อมูลจากการ
สอบทานรายงานทางการเงินเป�นเครื่องบ�งชี้ถึงข�อจำากัด
และความเสีย่ง ในการดำาเนินงานขององค�การเภสชักรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบร�วมกบัคณะทำางานส�งเสรมิ
ประสิทธิภาพฯ ฝ�ายบริหารองค�การเภสัชกรรม ฝ�าย 
บัญชแีละการเงิน สำานักตรวจสอบภายใน และสำานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน ในการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจำาป� การปรับปรุงรายการ
บัญชีที่สำาคัญ การประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผล 
กระทบต�องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ
บันทึกบัญชี การเป�ดเผยข�อมูลอย�างถูกต�อง ครบถ�วน 
เพียงพอ เพ่ือให�มั่นใจว�ารายงานทางการเงินได�จัดทำาข้ึน
เป�นไปตามข�อกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไป มีความเชื่อถือได� การเป�ดเผยข�อมูลอย�าง 
เพยีงพอและเป�นประโยชน�ต�อผู�บริหารและผู�ท่ีใช�งบการเงนิ

ในป�งบประมาณ 2562 งบการเงินเฉพาะหน�วยงาน
ท่ีจัดทำาเพิ่มเติมสำาหรับการบริหารจัดการและได�ผ�าน 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว ได�แก�  
งบการเงินของโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ งบการเงิน
ของโครงการผลิตสารสกัดต�นแบบกัญชาทางการแพทย� 
และงบการเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค�การ
เภสัชกรรม

The information derived from the veri�cation of the �nancial 
report was used as an indicator of GPO’s operational limitations 
and future risks. 

The Audit Committee worked jointly with this committee,  
the Management Department, the Finance and Accounting  
Department, the Of�ce of Internal Audit and the State Audit Of�ce 
of the Kingdom of Thailand, on the review of quarterly �nancial 
statements, the annual �nancial statement and the adjustment  
of entries and accounting estimates effecting �nancial statements 
and accounting records. This is in order to ensure that the  
�nancial report was correctly made, that it is in compliance  
with general accounting standards and that its contents are 
adequately and reliably disclosed in a manner expedient  
to the organization’s executives as well as being of bene�t to 
management and others.
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2. การสอบทานเพื่อให�มั่นใจว�า อภ. มีระบบ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให�การดำาเนินงาน 
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส และสามารถ
ตรวจสอบได� คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานการ
ปฏิบัติงานของ อภ. ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป�นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข�อง
กับการดำาเนินธุรกิจ และให�ความเห็นต�อรายงาน 
การประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงจัดทำาโครงการกำากับและส�งเสริมการประกอบ
กิจการที่ดี เพื่อเยี่ยมชมและประชุมร�วมกับผู�บริหาร
ประจำาพ้ืนที่ โดยในป� 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได�เยีย่มชมหน�วยงานและบรษิทัร�วมทนุ จำานวน 5 แห�ง ดงันี้

2. Veri�cation to ensure that GPO has implemented Good 
Corporate Governance in order that its operations can be  
conducted ef�ciently and with traceable transparency. The Audit 
Committee veri�ed the above and presented their comments  
in an evaluation report on internal control systems and risk  
management. In addition, the Audit Committee arranged a  
project to promote Good Corporate Governance. During 2019, 
the Audit Committee made the following 5 site visits to locations 
representative of GPO work units and joint venture companies:

 คณะกรรมการตรวจสอบรับฟ�งป�ญหาอุปสรรคการ
ดำาเนินงานให�ความเห็น ข�อเสนอแนะ ในด�านต�างๆ แก�
หน�วยงานที่เย่ียมชม ได�นำาเสนอรายงานการเยี่ยมชมให�
ผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม และคณะกรรมการ
องค�การเภสัชกรรมรับทราบ พร�อมทั้งมอบหมายให� 
ผู�บริหารองค�การเภสัชกรรมนำาข�อเสนอแนะไปพิจารณา
ดำาเนินการสำาหรับโครงการกำากับและส�งเสริมการ
ประกอบกิจการที่ดี  เป �นวิธีห น่ึงในการประเมิน
ประสิทธิผลของระบบการกำากับดูแล

3. การกำากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในและการบริหารจัดการภายในของสำานัก
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทาน
และอนุมัติแผนงานตรวจสอบเชิงกลยุทธ�และแผนงาน
ตรวจสอบประจำาป� ให�ความเห็นชอบแผนปรับปรุงงาน
ตรวจสอบภายใน สอบทานและให�ข�อคิดเห็น ข�อสังเกต 
ข�อแนะนำาต�อรายงานผลการตรวจสอบเป�นประจำาทุกครัง้

The Audit Committee paid regard to any problems and  
obstacles, in terms of operations within various �elds, which  
had been encountered by the agencies visited and provided  
comments and suggestions to assist in the solution of such 
problems. The Audit Committee delivered their site visit reports 
to the Managing Director and the GPO Board of Directors and 
assigned GPO executives to consider their suggestions in regard 
to operations within the project to promote a Good Corporate 
Governance system. Site visiting was one of the methods used 
to evaluate the effectiveness of this Good Corporate Governance 
system. 

3. Supervision of Internal Audit and management of the 
Of�ce of Internal Audit The Audit Committee veri�ed and approved 
a strategic audit plan and an annual audit plan. The Audit  
Committee also approved an improvement plan for internal audit 
and provided veri�cation, commentary, noti�cation and advice 

1. โรงงานรังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Rangsit 1 Manufacturing Plant, 
Thanyaburi District, Pathum Thani Province

2. การประกันคุณภาพ โรงงานรังสิต 1 
 อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี

Quality Assurance Department, Rangsit 1 Manufacturing Plant, 
Thanyaburi District, Pathum Thani Province

3. ฝ�ายเภสัชเคมีภัณฑ� คลังยา 
 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Chemicals Department Warehouse, Thanyaburi District, 
Pathum Thani Province

4. ฝ�ายผลิตยา องค�การเภสัชกรรม พระรามท่ี 6 Production Department, Rama VI Manufacturing Plant, 
Bangkok 

5. บริษัท สมุนไพรไทย จำากัด อ.วังน�อย 
 จ.พระนครศรีอยุธยา

Thai Herbal Products Company Limited, Wangnoi District, 
Phra Nakhon si Ayutthaya Province



ท่ีมีการนำาเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานรายงานความคบืหน�าในการปฏบัิตงิานตรวจสอบ
เป�นรายไตรมาส สอบทานรายงานประจำาป�ของสำานัก
ตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติกฎบัตร คู�มือการ
ตรวจสอบภายในของสำานักตรวจสอบภายใน พิจารณา
ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลของสำานักตรวจสอบ
ภายใน สนับสนนุให�มกีารสรรหาบคุลากรทีม่ปีระสบการณ�
ในด�านต�างๆ มาทำางานในสำานักตรวจสอบภายในเพื่อ
ให�การตรวจสอบภายในสามารถครอบคลุมทุกกิจกรรม
ท่ีสำาคัญขององค�การเภสัชกรรมได� สนับสนุนการเตรียม
บุคลากรทดแทนตำาแหน�งที่มีความสำาคัญ ส�งเสริมและ
เร�งรัดให�เกิดการพัฒนาบุคลากรในด�านการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำาระบบเทคโนโลยี 
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ การพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรประจำาป�งบประมาณ 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบได�มุ �งเน�นส�งเสริมให�
พนักงานในสำา นักตรวจสอบภายในได �มีความรู �  
ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเห็นชอบให�มีการ 
จ�างท่ีปรึกษาใน “โครงการร�วมพัฒนาประสิทธิภาพงาน 
ตรวจสอบภายใน เพื่อการตรวจสอบการทำางานและ
กระบวนการธุรกิจในระบบ SAP ป�งบประมาณ 2562” 
และติดตามความคืบหน �าของโครงการทุกเดือน  
ส�งพนักงานเข�ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข�อง  
โดยมีเป�าหมายให�พนักงานที่เข�ารับการอบรมสอบผ�าน
ได�รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ 

นอกจากนี ้ยงัให�การสนบัสนนุส�งบุคลากรของสำานัก
ตรวจสอบภายในเข�าร�วมประชุมหรืออบรมต�างๆ เพื่อให�
มีความรู�ในระดับสากล ก�าวทันต�อธุรกิจและกระแส 
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งเป�นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข�งขันให�กับองค�การเภสัชกรรม รวมถึง
สนับสนุนให�สำานักตรวจสอบภายในดำาเนนิการปรบัปรงุ 
พัฒนาการปฏบิตังิานให�สอดคล�องกับระบบประเมินผล
การดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม� คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว�าระบบการตรวจสอบภายในขององค�การ
เภสัชกรรมเป�นไปอย�างอิสระเพียงพอ รวมทั้งข�อเสนอ
แนะจากการตรวจสอบภายใน ผู �บริหารองค�การ
เภสัชกรรม รับไปปฏิบัติตามความเหมาะสม ทำาให�เป�น
ประโยชน �ในการสร �างมูลค �าเพิ่มให �กับองค �การ
เภสัชกรรม 

in regard to the audit results report, quarterly progress reports 
on audit performance and the annual report of the Of�ce of  
Internal Audit. In addition, the Audit Committee veri�ed and  
approved the Of�ce of Internal Audit’s charter. Moreover, the 
Audit Committee deliberated as to whether the Of�ce of Internal 
Audit was suf�ciently well equipped in terms of human resources 
and following this supported the recruitment of personnel  
experienced in various �elds, in order to ensure that internal 
audit is able to encompass all of GPO’s important activities. 
Furthermore, the Audit committee supported the preparation  
of personnel to replace staff vacating important positions and 
accelerated human resources development in the area of  
information technology system auditing and the implementation 
of technology systems to increase operation ef�ciency.  
The Audit Committee approved the plans for the personal  
development of existing personnel for the �scal year 2020.

The Audit Committee focused on promoting enhanced levels  
of knowledge on information technology and professional  
expertise in the of�cers employed in the Of�ce of Internal Audit 
by approving the hiring of consultants under the project for  
“Developing the ef�ciency of internal audit for auditing operations 
and business processes in the SAP system for the �scal  
year 2019” and by monitoring the progress of this project on  
a monthly basis. In addition, the staff members of the Of�ce of 
Internal Audit were encouraged to attend training courses with 
the aim that the of�cers could gain certi�cation from the Certi�ed 
Professional Internal Auditors of Thailand.

Moreover, the Audit Committee supported staff members  
of the Of�ce of Internal Audit in the attending of meetings and 
training of an international calibre in order to obtain knowledge 
and abilities at an international level and thereby enhance GPO’s 
competitiveness in the global digital age. Furthermore, the Audit 
committee supported the Of�ce of Internal Audit in the improvement 
and development of operations to accord with the new state 
enterprise performance appraisal system. The Audit Committee 
is of the opinion that GPO’s internal audit system is both  
independent and adequate and that the proposals on improvement 
provided by internal audit have been adopted by GPO’s executives 
and have proved to be bene�cial in adding value to the  
organization.



4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการ
ควบคมุภายใน ได�สอบทานระบบควบคมุภายในร�วมกบั
สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน และสำานักตรวจสอบ
ภายใน ทั้งในด�านการดำาเนินงาน การใช�ทรัพยากร การ
ดูแลทรัพย�สิน การป�องกันและลดความผิดพลาด ความ
เสยีหาย การสิน้เปลอืงหรอืการทจุรติ ความเช่ือถอืได�ของ
รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี โดยพิจารณารายงานการ
สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำานัก 
ตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบภายใน การสอบทาน
รายงานทางการเงิน รวมถึงข�อสังเกต ความเห็นของ
สำานักงานการตรวจเงนิแผ�นดนิ ตามหลกัเกณฑ�กระทรวง
การคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำาหรับหน�วนงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได� เยี่ยมชม 
หน�วยงานเพื่อให�เข�าใจในระบบการทำางาน ป�ญหา 
และข�อจำากัด รวมทั้งได�ให�ข�อแนะนำาท่ีเป�นประโยชน� 
ต�อระบบควบคุมภายในให�มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5. การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง ได�สอบทาน
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมร�วมกับผู�บริหารท่ี 
รับผดิชอบกำากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง ผู�บริหารทีเ่ป�น
กรรมการบริษัทร�วมทุนและผู�บริหารระดับสูงและงาน
ตรวจสอบ โดยใช�หลักเกณฑ�/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป� 2555 
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
และหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ�การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำาหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได�ให�ความเห็น ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ�ขององค�กร
และการจัดการความเสี่ยงในเชิงป�องกันอย�างเป�นระบบ 
เพื่อให�มั่นใจว�าการบริหารความเสี่ยงขององค�การ
เภสชักรรมในด�านต�างๆ มคีวามเหมาะสม มปีระสทิธิภาพ 
และความเสี่ยงอยู�ในระดับที่ยอมรับได�

6. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข�อง ได�มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข�องจากงานตรวจสอบ การเข�าร�วม
สังเกตการณ�ของสำานักตรวจสอบภายใน รวมท้ังให�ข�อ

4. Veri�cation of the effectiveness of the internal control 
system. The Audit Committee veri�ed the effectiveness of the 
internal control system in conjunction with the Of�ce of the  
Auditor General of Thailand and the Of�ce of Internal Audit in 
regard to the following issues: operations, resource utilization, 
asset management, the prevention and reduction of errors, 
damage to and waste of materials, fraud, the reliability of  
�nancial reports and compliance with the law, regulations and 
cabinet resolutions. The veri�cation was performed by reviewing 
the internal control assessment report of the Of�ce of Internal 
Audit, internal audit results and �nancial reports, as well as the 
observations and opinions of the Of�ce of the Auditor General of 
Thailand. The veri�cation was in accordance with the principles 
of the Ministry of Finance on standards and internal control 
practice for state agencies (B.E. 2561). Moreover, the Audit 
Committee undertook site visits, in order to observe operations 
and thereby gain an understanding of the actual operating  
systems, as well as any problems or limitations involved. Following 
these visits the committee was in a position to provide suggestions 
for improvements to enhance the effectiveness of the internal 
control system.

5. Veri�cation of risk management. Meetings were held  
with the executives responsible for the supervision of risk  
management. Risk management was veri�ed via the use of the 
principles/guidelines on risk management and internal control 
(B.E. 2555) of the State Enterprise Policy Of�ce (SEPO) and  
the principles of the Ministry of Finance on standards and risk 
management practice for state agencies (B.E. 2562). The Audit 
Committee provided opinions and suggestions in regard to the 
systemic development and improvement of the organization’s 
strategic risk management and risk prevention management. 
This was in order to ensure that GPO’s risk management, in all 
its various aspects, was appropriate and ef�cient and that the 
levels of risk were acceptable.

6. Abiding by the law and related regulations. The Audit 
Committee provided veri�cation of performance in accordance 
with the law and related regulations concerning internal audit.  
In addition, the Audit Committee scrutinised the operations  
of the of�ce of Internal Audit and reported their resultant  



observations and suggestions to executives. During the �scal 
year 2019, in meetings between the Audit Committee and  
executives, the Audit Committee focused on ensuring that the 
executives supervised, monitored and controlled work units  
with equivalent functions to ensure that they all adhered to  
corresponding work practices, as well as establishing a  
Compliance Unit to con�rm that all operations are in compliance 
with the law and regulations and to accelerate the review of such 
relevant laws and regulations. This was in order to ensure that 
GPO’s operations thoroughly abide by the law, the requirements 
of regulatory organizations and the regulations of GPO.

7. Maintain the work quality of the Audit Committee.  
The Audit Committee’s charter is reviewed and amended  
annually; competency assessments are performed in order to 
develop knowledge, capability and skills, on a continuous basis. 
In addition, the performance of the Audit Committee is evaluated 
via a process of self-assessment and team-assessment to  
con�rm that its overall performance is in accordance with the 
Best Practice Guidelines of SEPO, which are designed to  
maintain the work quality of Audit Committees. This is to ensure 
that the performance of the Audit Committee is ef�cient and 
achieves its objectives as de�ned in the Audit Committee’s charter.

The Audit Committee considers the content of GPO’s �nancial 
statement to be complete and that all the essential facts have 
been correctly identi�ed and provided in accordance with  
accounting standards. Moreover, GPO has improved its Good 
Corporate Governance on a continuous basis. GPO is equipped 
with a suitable risk management system and internal controls.  
In addition, internal auditing complied with the principles of the 
Best Practice Guidelines set by the Ministry of Finance.

เสนอแนะต�อฝ�ายบริหาร โดยในป�งบประมาณ 2562 ใน
วาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพบผู�บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบได�มุ �งเน�นให�ผู�บริหารกำาชับ 
ติดตาม ควบคุมดูแลให�หน�วยงานต�างๆ ที่ทำาหน�าท่ีแบบ
เดียวกัน ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จัดตั้งหน�วยงานที่
กำากับดูแลการปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบ (Compliance Unit) เร�งรัดให�มีการทบทวน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�มั่นใจว�า
องค�การเภสัชกรรมได�ปฏิบัติถูกต�องตามกฎหมาย ข�อ
กำาหนดขององค�กรกำากับดูแล และตามระเบียบองค�การ
เภสัชกรรม

7.  การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบเป�นประจำาทุกป� มีการประเมิน
ความรู�ความสามารถ เพื่อพัฒนาความรู�ความสามารถ 
และทักษะที่ยังไม�เพียงพอในการปฏิบัติงานอย�าง 
ต�อเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินตนเองเป�นรายบุคคล 
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
(สคร.) เพื่อให�มั่นใจว�าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค�ตามที่
กำาหนดไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�าในภาพรวม
งบการเงนิ อภ. แสดงข�อเทจ็จรงิในส�วนทีเ่ป�นสาระสำาคญั
ครบถ�วน ถูกต�องตามมาตรฐานการบัญชี อภ. มีการ
พัฒนาด�านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างต�อเนื่อง มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในที่เหมาะสม 
การตรวจสอบภายในเป�นไปตามหลักเกณฑ�และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งกำาหนดโดยกระทรวงการคลัง 

 …………………..……………………  
 (นางสาวผ�องพรรณ เจียรวิริยะพันธ�)
 (Miss. Pongpun Gearaviriyapun)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ องค�การเภสัชกรรม 
 Committee Chairman
 The Government Pharmaceutical Organization



รายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
Report on Operations in Accordance with the Policy 
of Good Corporate Governance

องค�การเภสชักรรมได�ดำาเนนิงานโดยยดึหลกัธรรมา- 
ภิบาล (Good Governance) และมุ�งมั่นเจตนารมณ� 
การต�อต�านการทุจริตและการก�าวสู�องค�กรคุณธรรม  
ซึ่งในป�งบประมาณ 2562 มีการดำาเนินงานท่ีสำาคัญดังน้ี

คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม ผู �อำานวยการ 
ผู �บริหารทุกระดับ และพนักงาน ร �วมกันประกาศ
เจตนารมณ�การต�อต�านการทุจริตและการก�าวสู�องค�กร
คุณธรรม เพ่ือสร�างค�านิยมความซื่อสัตย�สุจริต และร�วม
ต�อต�านการทุจริตในทุกรูปแบบ จนเกิดเป�นวัฒธรรมที่ดี
ขององค�การเภสัชกรรม ทั้งน้ี กิจกรรมประกอบด�วย 

1. การประกาศเจตนารมณ�การต�อต�านการทุจริต
ของ อภ. และการก�าวสู�องค�การคุณธรรม

2. นิทรรศการการต�อต�านการทุจริตและการก�าวสู�
องค�กรคุณธรรม 

3. วีดิทัศน�การประกาศเจตนารมณ�การก�าวสู �
องค�กรคุณธรรมของแต�ละหน�วยงานใน อภ.

4. กิจกรรมให�ผู�ปฏิบัติงานมีส�วนร�วม 

องค�การเภสัชกรรมได�เล็งเห็นความสำาคัญของการ
ให�ความรู�เรื่องธรรมาภิบาลและการต�อต�านการทุจริต 
โดยต�องสร�างความเข�มแข็งจากภายในและปลูกฝ�ง
วัฒนธรรมที่ดีในการต�อต�านการทุจริต โดยมีกลุ �ม 
เป�าหมายคือผู�ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม� เพื่อปลูกจิตสำานึก
และสร�างความตระหนักถงึความสำาคญัของการมคีณุธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
พาเย่ียมชมพิพธิภณัฑ�ต�านโกง ณ สำานักงาน ป.ป.ช. ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

GPO operates by adhering to the principles of Good  
Governance, under which it strives to �ght against corruption  
and is resolute in its intent to function as a moral promotion  
organization. During the �scal year 2019, the following signi�cant 
operations in regard to Good Governance were executed: 

Under this project GPO’s Board of Directors, Managing  
Director, executives at all levels and all other employees declared 
their intention to combat dishonesty and to work towards GPO 
becoming a moral promotion organization in order to create 
value, to oppose corruption in all forms and to create a culture 
of integrity within the organization. The activities included within 
this project were as follows:

1. Declaration of intent to combat dishonesty and to become 
a moral promotion organization.

2. Exhibition on combating corruption and becoming a 
moral promotion organization.

3. Presentation of a short video to each department in GPO 
announcing the intention to become a moral promotion  
organization.

4. Arrangement of other activities for employees to  
participate in this project.

Having understood the importance of education in regard to 
good governance and in combating corruption, GPO undertook 
this project in order to cultivate a culture of integrity; the target 
group for the project comprised newly recruited employees.  
The project was designed to cultivate high moral standards and 
to raise awareness of the importance of ethics in the carrying  
out of operations in accordance with the principles of good 
governance. One activity conducted under this project was a 
visit, by the target group, to the Anti-Fraud Museum at the Of�ce 
of the National Anti-Corruption Commission (ONACC),  
Phitsanulok Road, Dusit, Bangkok.



จัดทำาข้ึนเพื่อให�ผู �ปฏิบัติงานเกิดการรับรู�และรับ
ทราบการดำาเนินงานด�านธรรมาภิบาลขององค�การ
เภสัชกรรม และแนวทางในการปฏิบัติงานด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต การต�อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ และการ
ไม�รับสินบนต�างๆ อันจะนำาไปสู�การพัฒนาองค�กรอย�าง
ยั่งยืน โดยมีการจัดอบรมให�กับผู�ปฏิบัติงานจำานวน 7 รุ�น

จัดทำา ข้ึนเพื่อจัดตั้ งตัวแทนด �านการส �งเสริม 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม (CG & CSR 
Agent) และเพื่อสร�างเครือข�ายในการร�วมกิจกรรมด�าน 
CG & CSR เพื่อความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการ 
ร�วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนองค�กรในรูปแบบเครือข�าย
อย�างเป�นรูปธรรม ทั้งด�านจริยธรรม คุณธรรม และ
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีกิจกรรมดังนี้

ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ�ต�านโกง สำานักงาน  
 ป.ป.ช. 

เข�าเยี่ยมชมเรือนจำากลางนครปฐม  
 จังหวัดนครปฐม

เพื่อเป �นการเชิดชูเกียรติให �กับผู �ปฏิ บัติงานที่
ทำาความดีโดยไม�หวังสิ่งตอบแทน องค�การเภสัชกรรมได�
มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรความดีให�กับผู�ปฎิบัติงาน
ในวันคล�ายวันสถาปนาองค�การเภสัชกรรม

องค�การเภสัชกรรมได�เข�าร�วมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดำาเนินงานของ 

This project was designed to provide training to enable 
employees to recognize GPO’s operations in respect of good 
governance and to instruct them in the opposition of all forms of 
corruption including bribery, as well as to provide guidelines on 
the ethical performance of operations. This will lead to sustainable 
organizational development. The training was arranged for 7 
groups of employees. 

This project was established for the appointment of  
agents to promote Corporate Governance and Corporate Social  
Responsibility (CG & CSR) and to create a network for  
participation in CG & CSR activities; this engenders unity  
via collaboration in developing an impetus within the organization 
for the promotion of ethics and related social activities.  
The activities under this project were as follows:

Visit to the Anti-Fraud Museum at the ONACC.

Visit to Nakhon Pathom Central Prison, Nakhon Pathom Province.

This project was devised to honor employees who perform 
good acts without expecting any reward. GPO arranged  
a ceremony to provide merit certi�cates for these people on the 
anniversary of the organization’s establishment. 

GPO has participated in an Integrity and Transparency  
Assessment (ITA) project in collaboration with the Of�ce of the 
National Anti-Corruption Commission (ONACC) since 2014. The 
ITA is an assessment aimed at improving ethics and transparency 
in government agencies. This assessment has been upgraded 
to function as a “proactive anti-corruption measure” that government 
agencies throughout the country are required to implement.  
It is requisite that government agencies acknowledge the results 
of the assessment and respond by producing guidelines to 
promote the integrity and transparency of their operations. 



หน�วยงานภาครฐัของสำานักงานคณะกรรมการป�องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ตั้งแต�
ป�งบประมาณ 2557 จนถึงป�จจุบัน ซึ่งการประเมิน ITA 
เป�นการประเมินที่มีจุดมุ �งหมายที่จะก�อให�เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาด�านคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
หน�วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป�นการยกระดับให�การประเมิน 
ITA เป�น “มาตรการป�องกนัการทจุรติเชิงรกุ” ทีห่น�วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต�องดำาเนินการ โดยมุ �งหวังให� 
หน�วยงานภาครัฐท่ีเข�ารับการประเมิน ได�รับทราบผล 
การประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หน�วยงานในด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการ 
ดำาเนนิงานได�อย�างเหมาะสม 

ในป�งบประมาณ 2562 สำานักงาน ป.ป.ช. ได�มกีาร
พัฒนาเครือ่งมอืการประเมนิ ITA โดยมุ�งเน�นการออกแบบ
การขับเคลื่อนการประเมินอย�างเป�นระบบ เพ่ือลดภาระ
ของหน�วยงานทีเ่กีย่วข�อง ลดการใช�จ�ายงบประมาณ และ
เพิม่ประสทิธภิาพของการป�องกนัการทจุรติเชงิรกุ โดยได�
พัฒนารูปแบบการประเมินเป�น “ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร�งใสในการดำาเนนิงานของหน�วยงานภาครฐั  
(Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS)”  และปรับเปลี่ยนเกณฑ�การประเมินทั้งหมด 
เพือ่เพิม่ความเข�มข�นข้ึน 

ป�งบประมาณ 2562 องค�การเภสัชกรรมได�เข�าร�วม
ฟ�งคำาชี้แจงหลักเกณฑ�และกรอบการประเมิน ITA เพื่อ
ใช�เป�นแนวทางในการเตรียมความพร�อมก�อนการ
ประเมิน ณ สำานักงาน ป.ป.ช. โดยหลังจากนั้นได�มีการ
ทำา Gap Analysis และประชุมหารือร�วมกับหน�วยงานที่
เกีย่วข�องกบัการตอบแบบประเมนิ ITA จำานวน 6 หน�วยงาน 
ได�แก� สำานักตรวจสอบภายใน สำานักบริหารยุทธศาสตร� 
สำานักอำานวยการ ฝ�ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ� ฝ�าย
การตลาดและการขาย และฝ�ายทรพัยากรบคุคล เพือ่เตรยีม
ความพร�อมในการดำาเนินงานตามข�อกำาหนดของ
สำานักงาน ป.ป.ช. และในระหว�างการเตรียมการประเมิน
องค�การเภสัชกรรมได�เข�าร�วมโครงการคลินิก ITA  
เพื่อเข�าร�วมฟ�งคำาชี้แจงและตอบข�อสงสัย ท้ังนี้ องค�การ
เภสัชกรรมได�ดำาเนินการส�งข�อมูลการตอบแบบประเมนิ 
ITA ให�สำานักงาน ป.ป.ช. เป�นทีเ่รยีบร�อยแล�ว 

โดยองค�การเภสัชกรรมได�รับคะแนนประเมิน 85.07 
ซ่ึงอยู�ในระดับ A (ระดับคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดำาเนินงานสูงมาก)

During the �scal year 2019, the ONACC developed an ITA 
assessment tool with a focus on the design of systematic  
evaluation to reduce the burden of related working agencies and 
to reduce expenses and increase the effectiveness of proactive 
fraud prevention. This newly developed assessment system is 
termed the “Integrity and Transparency Assessment System”  
or ITAS and comprises renewed assessment criteria which allow 
for a more intense evaluation. 

GPO attended a meeting where the new criteria and the ITA 
framework were explained in order that the organization could 
use this information to produce guidelines in preparation for 
receiving ONACC assessment. Following this a Gap Analysis 
was conducted and meetings were held with the 6 relevant work 
units involved in answering the ITA in order to prepare them to 
undertake their operations in accordance with the ONACC’s 
requirements. These work units comprised the Of�ce of Internal 
Audit, the Of�ce of Strategic Management, the Of�ce of the  
Managing Director, the Logistics Department, the Marketing and 
Sales Department and the Human Resources Department. GPO 
also participated in an ITA clinic project in order to provide  
explanation and to answer FAQs in regard to the assessment. 

GPO has already submitted its data regarding ITA evaluation 
to the ONACC and received an assessment score of 85.07, which 
is equivalent to level A, representing a high level of integrity and 
transparency in operations
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1.  การปฏิบัติหน�าที่
 Bribery-Fraud

88.72 87.80 90.29 82.82

2.  การใช�งบประมาณ
 Budget misallocation

79.91 78.70 82.31 69.22

3.  การใช�อำานาจ
 Power distortion

82.66 81.16 85.24 78.67

4.  การใช�ทรัพย�สินของราชการ
 Asset misappropriation

78.21 77.35 81.60 72.78

5.  การแก�ไขป�ญหาการทุจริต
 Anti-corruption improvement

79.24 78.80 83.49 74.03

6.  คุณภาพการดำาเนินงาน
 Service quality

79.60 86.48 84.60 86.60

7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 Communication ef�ciency

77.74 80.45 78.78 67.45

8.  การปรับปรุงระบบการทำางาน
 Procedure improvement

74.72 78.67 77.33 70.16

9.  การเป�ดเผยข�อมูล
 Open data

52.68 93.18 98.69 100.00

10. การป�องกันการทุจริต
 Anti-Corruption practice

42.34 93.75 98.47 100.00

คะแนนภาพรวม Total Score 66.73 88.88 86.18 85.07

ระดับผลการประเมิน 
Results Level

C A A A

 

คะแนนภาพรวม / Total Score



โครงการสำาคัญ
Important Projects

ในป� 2550 องค�การเภสัชกรรมได�รับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรีในโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป�องกัน  
ไข�หวัดใหญ�/ไข�หวัดนก และตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา 
องค�การเภสัชกรรมได�ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ไข�หวัดใหญ�จากต�นนำ้าถึงปลายนำ้า รวมทั้งดำาเนินการ
ผลิตที่โรงงานต�นแบบ (Pilot scale) อย�างต�อเนื่องจนถึง
ป�จจุบัน นอกจากนี้ ได�เร�งรัดการก�อสร�างโรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถุ ท่ีจังหวัดสระบุรี จนแล�วเสร็จ พร�อมทั้ง
ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและตรวจสอบความถูกต�อง
เรียบร�อยในช�วงกลางป� 2561

ในป� 2562 องค�การเภสัชกรรมเริ่มขยายกำาลังผลิต
วัคซีนไข�หวัดใหญ�ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายจากระดับ 
โรงงานต�นแบบ (Pilot scale) เป�นระดับอุตสาหกรรม 
(Industrial scale) ซึ่งดำาเนินการที่โรงงานผลิต (วัคซีน) 
ชีววัตถุ อำาเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี โดยได�ดำาเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให�สอดคล�องกับเครื่องจักร
ขนาดใหญ� ระดับอุตสาหกรรม และตรวจสอบความ
สมำ่าเสมอของกระบวนการผลิต (Process validation) 
เพือ่ประกนัคณุภาพมาตรฐานของวคัซนีท่ีผลติ นอกจากนี้ 
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ได�ผ�านการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิต GMP สำาหรับการผลิตยาวิจัยโดย
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวัคซีน
ป�องกันโรคไข�หวัดใหญ�ซึ่งผลิตในระดับอุตสาหกรรมนี้ 
ผ�านมาตรฐานด�านคุณภาพตามเกณฑ�ท่ีกำาหนดไว� และ
ได�นำาไปศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพื่อศึกษาความ
สามารถในการกระตุ�นภูมิคุ�มกันและประสิทธิภาพใน
การป�องกันการเกิดโรคจากไวรัสไข�หวัดใหญ�ในอาสา
สมัครผู�ใหญ�สุขภาพดี จำานวน 4,284 คน ซึ่งคาดว�าจะ
แล�วเสร็จในป� 2563 และองค�การเภสัชกรรมจะดำาเนิน
การยื่นขออนุมัติทะเบียนจากสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาต�อไป

องค�การเภสัชกรรมเป�นองค�กรหลักในการดำาเนิน
การวิจัยพัฒนา สายพันธุ�/การปลูก/การผลิตสารสกัด
และผลิตภัณฑ�กัญชาทางการแพทย� โดยมีจุดมุ�งหมาย
เพื่อพัฒนาให�ได�สายพันธุ�กัญชาไทยที่สมบูรณ�แข็งแรง
และมีปริมาณสารสำาคัญที่ใช�เป�นยาสูง สามารถนำาไป

In 2007, GPO received approval from the Cabinet for a  
project to establish an In�uenza/Avian Flu Vaccine manufacturing 
plant. GPO conducted research and development on in�uenza 
vaccines from the required upstream processes to the downstream 
and produced vaccines on a pilot scale at a preliminary plant. 
The construction of a biologicals (vaccine) manufacturing plant 
in Saraburi Province and the installation and validation of its 
equipment and machines was completed in mid-2018.

In 2019, GPO began to expand the production capacity of 
seasonal inactivated in�uenza vaccines from a pilot to an industrial 
scale; this operation was executed at the biologicals (vaccine) 
manufacturing plant in Tubkwang District, Saraburi Province. The 
production process has now been optimized via the use of  
industrial scale machines and process validation has been  
performed to assure the standard of quality of the vaccines.  
In addition, the biologicals (vaccine) manufacturing plant has 
been accredited with the GMP standard by the Food and Drug  
Administration. The industrially produced in�uenza vaccine has 
passed the required quality standards and is at present subject 
to a clinical trial phase III, designed to study the clinical  
immunogenicity and ef�cacy of the vaccine in 4,284 healthy adult 
volunteers. This trial is expected to be completed in 2020, after 
which GPO will submit the data for the registration of the vaccine 
to the FDA. 



ผลิตยาจากกัญชาเพื่อใช�ในการรักษาโรคที่ยาแผน
ป�จจุบันรักษาไม�ได� ทดแทนการนำาเข�ายาแผนป�จจุบัน 
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากพืชสมุนไพร 
สอดคล�องกบันโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ โดยแบ�ง
การดำาเนินการเป�น 3 ระยะ

โครงการระยะที่ 1 เป�นการดำาเนินการวิจัยและ
ผลิตในระดับห�องปฏิบัติการ องค�การเภสัชกรรม 
ปลูกกัญชาทางการแพทย�ถูกต�องตามกฎหมายต�นแรก
ในอาเซียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ� 2562 โดยเป�นเกรด
มาตรฐานทางการแพทย� หรือ Medical Grade ซึ่งปลูก
ในอาคาร (Indoor) ด�วยเทคโนโลยีระบบรากลอย  
(Aeroponics) บนพื้นที่ 100 ตารางเมตรขององค�การ
เภสัชกรรม อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยคำานึงถึง
ความปลอดภัย (Safety) สารสกัดมีสารสำาคัญที่ใช�ใน
การออกฤทธิ์สมำ่าเสมอในทุกรุ�นการผลิต (Consistency) 
และมีประสิทธิภาพ (Ef�cacy) มีการควบคุมมาตรฐาน
การปลูกให�เป�นไปตาม GAP (Good Agricultural  
Practice) องค�การเภสัชกรรมได�ดำาเนินการปลูกกัญชา 
3 สายพันธุ� คือ High THC, High CBD และ THC:CBD 
1:1 และผลติสารสกดักญัชา แล�วนำาสารสกดัทีไ่ด�ไปผลติ
ผลิตภัณฑ�สารสกัดกัญชาแบบหยดใต�ลิ้น 3 สูตรคือ  
สูตร THC สูง, สูตร CBD สูง และ สูตร THC:CBD (1:1)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 องค�การเภสัชกรรมได� 
ส�งมอบผลิตภัณฑ�สารสกัดกัญชาแบบหยดใต�ลิ้น สูตร 
THC สงู ขนาด 5 ml ลอ็ตแรก จำานวน 4,500 ขวด ให�แก�
กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ให�ผู�ป�วยทีล่งทะเบียนตามระบบ
กบัโรงพยาบาลศนูย�ทกุเขตสขุภาพ เขตสขุภาพละ 1 แห�ง 
รวม 12 แห�ง และส�งมอบให�กรมการแพทย�เพ่ือดำาเนินการ
ศึกษาวิจัยดังนี้ สูตร THC สูง เพื่อใช�ในการรักษาแบบ 
ประคบัประคองในผู�ป�วยมะเรง็, สตูร CBD เพือ่ใช�ในผู�ป�วย
โรคลมชัก และสูตร THC:CBD (1:1) เพื่อศึกษาวิจัย
คุณภาพชีวิตในผู�ป�วยมะเร็งระยะสุดท�าย

โครงการระยะที่ 2 เป�นการปรับปรุงพัฒนาสาย
พันธุ�กัญชาให�ผลิตสารสำาคัญปริมาณสูงและสามารถ
ปลูกลงแปลงได� รวมทั้งขยายกำาลังการผลิตสารสกัดใน
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่ปลูกแบบ Indoor และ  
Greenhouse สำาหรับปรับปรุงสายพันธุ�ทั้งพันธุ�ไทย 
และพันธุ�ลูกผสมเพ่ือให�ได�สารสำาคัญท่ีเหมาะสมและ
สามารถปลูกในสภาพอากาศของไทยได� ซึ่งคาดว�า 
จะดำาเนินการปลูกได�ในป� 2563 

GPO is the principle organization undertaking the research 
and development of the breeding improvement of cannabis and 
its cultivation, as well as the production of medical cannabis 
extract and cannabis based �nished products, with the aim  
of being able to propagate Thai cannabis plants that are  
healthy and strong, as well as being high in the required active 
substances, and to produce medicinal cannabis for the treatment 
of diseases which cannot be cured by modern medicines or as 
a replacement for imported drugs. This is in order that the  
country can maintain stability and sustainability within this �eld 
of medicine and can bene�t economically from medicinal plants, 
in accordance with Ministry of Public Health policy. Operations 
have been divided into the following 3 phases: 

Phase 1 comprised research and production at a  
laboratory level. GPO commenced the cultivation of medical 
cannabis on 27 February 2019; this is the �rst legalized medical 
cannabis cultivation to be undertaken within ASEAN. Indoor 
cultivation using an Aeroponics system was conducted on  
100 square meters of GPO premises in Thanyaburi District, 
Pathum Thani Province, with special regard being given to the 
consistency of the active substances in the extracts, as well as 
to ensuring the extracts’ safety and ef�cacy. The cultivation was 
controlled in accordance with the Good Agricultural Practice 
(GAP) standard. GPO cultivated three strains of medical cannabis: 
THC-dominant, CBD-dominant and THC: CBD (1:1); medical 
cannabis extracts and a �nished product of sublingual drops was 
successfully produced from each of these strains. 

On 7 August 2019, GPO provided 4,500 bottles of THC- 
dominant Sublingual drops (5ml), in a �rst batch, to the Ministry 
of Public Health for patients who had registered with the system 
in 12 regional hospitals located in each health zone within  
the country. In addition, GPO provided sublingual drops to the 
Department of Medical Services for the following research  
studies: THC-dominant for palliative care in cancer patients, 
CBD-dominant for patients with epilepsy and THC: CBD (1:1) to 
enhance the quality of life of terminal cancer patients.

Phase 2 is designed to improve cannabis plant breeding; 
this will be conducted in both an Indoor setting and in  
Greenhouses and is aimed at achieving a cannabis strain which 
can produce a large amount of active substances, can be grown 



โครงการระยะที่ 3 เป�นการขยายพ้ืนที่การปลูก 
และกำาลังการผลิตสารสกัดกัญชาสู�ระดับอุตสาหกรรม  
โดยใช�พื้นท่ีขององค�การเภสัชกรรม อำาเภอหนองใหญ� 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีการศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ
ต�อไป รวมถึงการสร�างความร�วมมือกับวิสาหกิจชุมชน 
องค�กรและหน�วยงานอื่นๆ ให�กว�างขวางมากขึ้น 

ท้ังน้ี เพื่อให�แพทย�และผู �ใช�ยามั่นใจถึงคุณภาพ 
มาตรฐาน และความปลอดภัย องค�การเภสัชกรรมดำาเนิน
การปลูก ผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ�กัญชาทางการแพทย�
ตามแนวทางของผู�ผลิตกัญชาทางการแพทย�ชั้นนำาของโลก 
ประกอบด�วยมาตรฐานคุณภาพ 7 G ดังนี้ 

- GAP : Good Agricultural Practices
 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด�านการเพาะปลูกที่ดี

- GLP : Good Laboratory Practices
 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด�านห�องปฏิบัติการที่ดี

- GMP : Good Manufacturing Practice
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ดี

- GCP : Good Clinical Practice
 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตัดิ�านการวจิยัทางคลนิกิทีด่ี 

- GDP : Good Distribution Practices
 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด�านการจัดส�งยาที่ดี

- GSP : Good Security Practices
 หลักเกณฑ์มาตรฐานด�านการปฏิบัติด�านความ
 ปลอดภัยที่ดี

- GIP : Good Information Practices
 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติข�อมูลสารสนเทศที่ดี  

องค�การเภสัชกรรมได�เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ
สร�างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด�านยาของประเทศ 
จึงได�เริ่มดำาเนินโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งในป� 
2561 โดยการศึกษาความเป�นไปได�เบื้องต�นในการก�อสร�าง
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งร�วมกับบริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) พบว�าโครงการมีศักยภาพ ในป� 2562 องค�การ
เภสัชกรรมและบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ได�เพ่ิมขอบเขต
ความร�วมมือในการพัฒนาโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยลงนามบันทึกข�อตกลง
ความร�วมมือการพัฒนาศักยภาพในการดำาเนินกิจการ เม่ือ
วันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งเป�นความร�วมมือต�อเนื่องจากการ
ดำาเนินการศึกษาความเป�นไปได�ของการสร�างโรงงานผลิต
ยาโรคมะเร็ง และขยายขอบข�ายไปสู�งานด�านอื่นๆของ
องค�การเภสัชกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำาเนินงานของ
องค�การเภสัชกรรม 

in the ground and can withstand Thailand’s weather conditions. 
This phase will also include the expansion of the production of 
cannabis extract to a pilot scale. The cultivation is expected to 
commence in 2020.

Phase 3 comprises an expansion of cultivation and production 
to an industrial scale. This phase will include a feasibility  
study on cultivation at GPO’s premises in Nong Yai District, 
Chonburi Province and will also incorporate an expansion of 
cooperation with Community Enterprises and other organizations 
and agencies.

In order that doctors and patients might gain con�dence in 
the quality, standards and safety of its medicinal cannabis, GPO 
performs the cultivation and production of cannabis extracts and 
�nished products in accordance with the guidelines of world 
leading medical cannabis manufacturers; these measures of 
quality comprise the following 7 standards:

- GAP  :  Good Agricultural Practices
- GLP  :  Good Laboratory Practices
- GMP :  Good Manufacturing Practice
- GCP  :  Good Clinical Practice
- GDP  :  Good Distribution Practices
- GSP  :  Good Security Practices
- GIP : Good Information Practices

GPO foresaw the importance of creating security for the 
country in terms of drugs and of becoming more self-reliant  
in the future, and as a result, initiated a project aimed at the  
development of anti-cancer medicines in 2018. Under this project 
the feasibility of constructing a production plant for anti-cancer 
medicines, in coordination with PTT Public Company Limited, 
was examined. The preliminary results of this study showed that 
the construction project had potential. In 2019, GPO and PTT 
Public Company Limited added the scope of cooperation into 
the development plan for the project and signed a memorandum 
of cooperation, to develop business potential, on 3 April 2019. 
This cooperation will be undertaken on a continuous basis and 
has also been extended into other GPO operations in order to 
increase their potential.

In addition, GPO has collaborated with the Chulabhorn  
Research Institute and PTT Public Company Limited via the 



นอกจากนี้ องค�การเภสัชกรรม ได�ร�วมมือกับสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ� และ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เพื่อการนำา
ไปใช�ประโยชน�ระหว�างบันทึกข�อตกลงความร�วมมือการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ�ชีววัตถุ จัดทำาโดยมีการลงพระนาม
และลงนาม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ� องค�การเภสัชกรรม และ 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยความร�วมมือของท้ังสาม
ฝ�ายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มุ�งเน�นที่การวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ�ชีววัตถุซึ่งเป�นกลุ�มผลิตภัณฑ�ที่ต�องใช�
เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต รวมถึงต�องใช�ระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัย และงบประมาณสูง โดยที่ยากลุ�มนี้มีความ
จำาเป�นต�อการรักษาโรคมะเร็งแนวทางใหม� ช�วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษา ลดอาการข�างเคียงในการใช�ยา 
ทำาให�ผู�ป�วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ผู�ป�วย 
ไม�สามารถตอบสนองต�อการรักษาด�วยยามาตรฐาน 

เพื่อให�เกิดความชัดเจนและเป�นทางเลือกแนวทาง 
การลงทุนที่มีประโยชน�สูงสุด องค�การเภสัชกรรมได�ให�
บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ดำาเนินการวิเคราะห�
ข�อมูลทางตลาดของยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ�มการผลิต 
ได�แก� ยาเคมีบำาบัด (Chemotherapy) และยารักษา 
แบบจำาเพาะเจาะจงต�อเซลล�มะเร็ง (Targeted therapy) 
ท้ังยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีด รวมถึงยาชีววัตถุคล�ายคลึง 
และวเิคราะห�แนวทางในการลงทนุก�อสร�างโรงงานท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งความเป�นไปได�ในการดำาเนินการออกแบบและ
ก�อสร�างโรงงานผลติยารกัษาโรคมะเรง็ดังกล�าวในพ้ืนทีน่คิม
อุตสาหกรรมเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) และ
พ้ืนที่ขององค�การเภสัชกรรมเอง ในอำาเภอทับกวาง จังหวัด
สระบุรี และอำาเภอหนองใหญ� จังหวัดชลบุรี 

องค�การเภสัชกรรมมีแผนดำาเนินการออกแบบและ
ก�อสร�างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งดังกล�าว โดยรับ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทผู �ผลิตที่ได�รับ
มาตรฐานการผลิตระดับสากล และคาดว�าจะสามารถเริ่ม
ผลิตยารักษาโรคมะเร็งเพื่อจำาหน�ายได�ในป� 2570 โดยมี
วัตถุประสงค�เพื่อสร�างความมั่นคงด�านยาที่เป�นเป�าหมาย
สำาคญัของแผนการปฏริปูด�านสาธารณสขุของประเทศ และ
เพื่อให�ประชากรไทยมียาจำาเป�นเพียงพอกับความต�องการ 
(Availability) มีเสถียรภาพ (Stability) และสามารถเข�าถึง
ได� (Accessibility)

ห �องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค�การ
เภสัชกรรม ได�รับการรับรองห�องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

signing of a memorandum of cooperation, on 9 August 2019, to 
research and develop biological products which require  
advanced technology for their production and research studies 
into which are expensive and time consuming. Biological  
products are essential in allowing new approaches in the  
treatment of cancer to be made; this is due to their ability to 
increase the effectiveness of treatment, reduce adverse  
side-effects and to increase the quality of life of cancer patients, 
particularly those patients who do not respond to treatment with 
standard medicines. 

To establish the most bene�cial investment option, GPO hired 
a professional consulting company to analyze marketing  
data on an entire range of anti-cancer medicines, including 
chemotherapy and targeted therapy in forms including tablets 
and biosimilar injections, as well as to establish a suitable model 
for investment in the construction of an anti-cancer medicines 
manufacturing plant, to determine the design of the plant and to 
conduct a feasibility study on the construction of the plant at the 
following 3 possible locations: an industrial estate situated  
within the Eastern Economic Corridor (EEC), GPO premises in 
Tubkwang District, Saraburi Province and GPO premises in Nong 
Yai District, Chonburi Province.

GPO’s operation plan for the design and construction of this 
production plant includes the receipt of technology transfers from 
manufacturers with international standards of production. GPO  
expects to be able to start producing anti-cancer medicines for sale 
in 2027 with the objective of enhancing national security in terms of 
medicines; this is an important goal in Thailand’s health reform plan, 
which will improve the stability of the country’s health system and 
make medicines more easily available to the Thai public.



ISO/IEC 17025: 2005 จากสำานักมาตรฐานห�องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�ในป� 2552 สำาหรับการวิเคราะห�
ยาเม็ด Atenolol ในหัวข�อ Assay และได�ขอขยายขอบข�าย
การวิเคราะห�สมุนไพร หัวข�อการทดสอบ Capsaicinoids 
content ในผลพริกแห�งในป� 2554 และการทดสอบ 
Curcuminoids content ใน Curcuminoids capsules และ
การทดสอบยาเม็ด ในป� 2556 Losartan ในหัวข�อ Assay, 
Uniformity of Dosage Units, Dissolution และ Impurities 
ในป� 2561 โดยห�องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได�
ดำาเนินการตามนโยบายคุณภาพและพัฒนาปรับปรุง
เอกสารระบบคุณภาพให�ได�มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ในการทำางานอย�างต�อเนื่องตลอดมา

ท้ังนี้ องค�การระหว�างประเทศว�าด�วยการรับรองห�อง
ปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation 
Cooperation : ILAC) ได�เปลี่ยนแปลงข�อกำาหนดมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 จาก Version ISO/IEC 17025: 2005 เป�น 
Version ISO/IEC 17025: 2017 โดยมี 3 ประเด็นสำาคัญท่ี
เพิ่มเติม ดังนี้

1. โอกาสในการเกดิความเสีย่ง การวเิคราะห�ความเสีย่ง 
และการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมในห�องปฏิบัติการ 

2. การควบคุมข�อมูลและการบริหารสารสนเทศ
3. ความเป�นกลางและการรักษาความลับของลูกค�า 
(Impartiality and Con�dentiality) 
ห�องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได�ปรับ

เปลี่ยนขั้นตอนการดำาเนินงานให�เป�นไปตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025: 2017 และผ�านการตรวจประเมินข้ึนทะเบียน
เป�นห�องปฏิบัติการที่ผ�านการรับรองความสามารถด�านการ
ทดสอบยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 จากสำานัก
มาตรฐานห�องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�  
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ถือเป�นการยกระดับมาตรฐาน
ห�องปฏิบัติการสู�ระดับสากลอย�างต�อเนื่อง อีกทั้งยังทำาให�
สามารถเชื่อมั่นได�ว�าผลการทดสอบที่ดำาเนินการโดยห�อง
ปฏบัิตกิารสถาบนัวจิยัและพฒันามคีวามถกูต�อง สอบกลบัได� 
และสามารถใช�ใบรายงานผลการทดสอบที่มีสัญลักษณ�  
International Laboratory Accreditation Cooperation : 
ILAC ยื่นประกอบการข้ึนทะเบียนทั้งในประเทศและ 
ต�างประเทศ โดยไม�จำาเป�นต�องดำาเนินการทดสอบเพ่ิมเติม 
ถือเป�นการยกระดับมาตรฐานห�องปฏิบัติการและพัฒนา
ศกัยภาพในการแข�งขนัขององค�การเภสชักรรมสู�ระดบัสากล

The Laboratory of the Research and Development Institute, 
GPO, was certi�ed in 2009 with ISO/IEC 17025: 2005 by the Bureau 
of Laboratory Quality Standards of the Department of Medical 
Sciences, for the analysis of Atenolol tablets under the test topic 
of Assay. The scope of the certi�cation was expanded in 2011 to 
include herbal analysis under the test topic of Capsaicinoids content 
in dried chilies, in 2013 for the test topic of Curcuminoids content 
in Curcuminoids capsules and in 2018 for Losartan tablets under 
the test topics of Assay, Uniformity of dosage units, Dissolution and 
Impurities. The Laboratory of the Research and Development  
Institute has implemented a standard of quality policy and has 
continuously improved the Quality System Documentation to meet 
the required standard and to be effective in operation. 

The International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC) altered the requirements of ISO/IEC 17025, with the ISO/
IEC 17025: 2017 version superseding the ISO/IEC 17025: 2005 
version; the new version includes the following 3 important  
additional points:

1. Risk opportunity, risk analysis and risk management of 
the activities in the laboratory

2. Document control and information management
3. Impartiality and con�dentiality 
The Laboratory of the Research and Development Institute, 

as a result, changed its procedures in accordance with ISO/IEC 
17025: 2017 standards and, having successfully passed  
auditing, was registered as a certi�ed laboratory for drug testing 
by the Bureau of Laboratory Quality Standards on 25 July 2019; 
this demonstrates that GPO has raised its laboratory  
standards to meet international levels on a continuous basis.  
It also ensures that the test results conducted by the Laboratory 
of the Research and Development Institute are accurate and 
traceable and that its test reports, bearing the symbol of ILAC, 
can be submitted for drug registration both domestically and 
abroad, without the need to conduct additional tests. Having  
successfully raised its laboratory standard, GPO has thereby  
developed its potential for competitiveness at an international level.



สมเด็จเจ�าฟ�าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ 
พระตำาหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ทรงลงพระนาม “ข�อตกลงความ 
ร�วมมอืการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ�ชวีวตัถ ุเพ่ือการนำาไปใช�ประโยชน�” ระหว�าง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ�, บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และองค�การเภสัชกรรม 
ซึ่งจากความสำาเร็จของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ� ภายใต�การนำาของสมเด็จ 
เจ�าฟ�าฯ กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีในการศกึษาวจิยัและพัฒนา
ยาชีววัตถุได�เองภายในประเทศตั้งแต�ข้ันแรก คือ การเตรียมดีเอ็นเอเพื่อการ
พัฒนาเซลล�ที่ใช�ในการผลิตยาชีววัตถุ ไปจนถึงกระบวนการผลิตระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม ในชื่อ “ทราสทูซูแมบ” ยาชีววัตถุคล�ายคลึงท่ีใช�ในการรักษา
โรคมะเร็งเต�านม

โดยในขั้นตอนต�อไป ต�องทำาการศึกษาทดลองในสัตว�และมนุษย� อันจะ
นำาไปสู�การขึ้นทะเบียนตำารับยา และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ที่ต�อง
ใช�เทคโนโลยีและงบประมาณการลงทุนสูง จึงทรงเห็นชอบให�แสวงหาความ
ร�วมมือกับทั้ง 2 หน�วยงาน ซึ่งความร�วมมือครั้งนี้มีแผนพัฒนาและผลิตยา
รักษาโรคมะเร็งเพ่ือทดแทนการนำาเข�าและการสร�างความมั่นคงด�านยาของ
ประเทศ เป�นความหวังของผู�ป�วยที่จะได�ใช�ยาท่ีผลิตในประเทศโดยคนไทย
ในราคาที่ผู�ป�วยสามารถเข�าถึงได�

Her Royal Highness Princess Chulabhorn  
Krom Phra Srisavangavadhana signed a  
memorandum of cooperation on the research  
and development of biological products between 
the Chulabhorn Research Institute, PTT Public 
Company Limited and GPO. The Chulabhorn  
Research Institute, under the leadership of HRH 
Princess Chulabhorn, successfully researched and 
developed Trastuzumab, a biological product, from 
an initial stage involving the preparation of DNA  
in order to develop the cells required for  
its production, through to manufacture on a semi- 
industrial scale. Trastuzumab is a biosimilar  
product for the treatment of breast cancer.

The next steps in the development of  
this product were to conduct experimental studies 
in both animals and humans, before drug  
registration and �nally industrial production, this 
required a transfer of technology and a high  
investment budget; and therefore, HRH Princess 
Chulabhorn agreed to seek cooperation with the 2 
aforementioned agencies. This cooperation on the 
development and production of anti-cancer drugs 
is designed to replace imported medicines and  
to enhance national pharmaceutical security.  
In addition, it will allow Thai patients to access 
domestically produced drugs at an affordable price. 

สมเด็จเจ�ำฟ�ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี ทรงลงพระนำม 
“ข�อตกลงควำมร�วมมือกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ�ชีววัตถุ”
Her Royal Highness Princess Chulabhorn  
Krom Phra Srisavangavadhana signing  
of a memorandum of cooperation to  
research and develop biological products

สร�างสรรค์งานคุณภาพเพื่อสังคมไทย
Create Quality Work for Thai Society



สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานวโรกาสให�เจ�าคณะจังหวัด
กรุงเทพฯ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต ผู �ว�าราชการจังหวัดทั่ว
ประเทศ และหน�วยงานที่เข�าร�วมโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เข�าเฝ�ารบัประทานผ�าไตร เพือ่อญัเชญิไปประกอบพธิ ีทัง้นีอ้งค�การ
เภสัชกรรม โดย ภก.พิศาล อัสนี รองผู�อำานวยการเข�าร�วมพิธี 
ดังกล�าว ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

The supreme patriarch of Thai Buddhists, Somdet Phra  
Ariyavongsagatanana IX (Amborn Ambaro), provided 
Monk’s robes to the Ecclesiastical Provincial Governors  
of Bangkok representing both Maha Nikaya and  
Dhammayuttika Nikaya, provincial governors nationwide and 

องค�การเภสัชกรรมเริ่มปลูกกัญชาทางการแพทย�ที่ถูกต�องตาม
กฎหมายแห�งแรกของอาเซียน เพื่อใช�ผลิตสารสกัดต�นแบบกัญชา
ทางการแพทย� ซึ่งเมล็ดพันธุ �กัญชาที่ใช �ปลูกครั้งนี้ เป �นเมล็ดจาก 
สายพันธุ�ลูกผสม ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ�สูง ปลูกในอาคาร (Indoor) ด�วย
เทคโนโลยี ระบบรากลอย (Aeroponics) ซึ่ ง เป �นระบบหนึ่ ง 
ในระบบการปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย� หรือ Medical 
Grade บนพืน้ที ่ 100 ตารางเมตร ขององค�การเภสชักรรม อำาเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะทำาให�ได�สารสกัดต�นแบบกัญชา ที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณและสัดส�วนของสารสำาคัญท่ีใช�ในการออกฤทธิ์  
คือ THC และ CBD เป�นไปตามความต�องการใช�ของแพทย�ในแต�ละโรคที่จะทำาการศึกษาวิจัย

GPO initiated the cultivation of the �rst legalized medical cannabis in ASEAN. Hybrid cannabis seeds of a high quality 
were used for indoor cultivation utilizing an Aeroponics system, a technology which is suited to the cultivation of  
medical grade cannabis. The cultivation was conducted on a laboratory scale on 100 square meters of GPO premises 
in Thanyaburi District, Pathum Thani Province, with the aim of producing a Medical Cannabis Extraction Prototype of high 

quality and containing the correct proportion and amount 
of the active substances THC and CBD to meet the  
requirements of doctors wishing to conduct clinical  
trials involving the treatment of selected diseases.

องค�กำรเภสัชกรรมปลูกกัญชำทำงกำรแพทย�ที่ถูกต�องตำมกฎหมำยแห�งแรกของอำเซียน
GPO cultivated the first legalized medical cannabis in ASEAN

สมเด็จพระสังฆรำชประทำนผ�ำไตรอุปสมบทหมู�
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ�ำอยู�หัว
The Supreme Patriarch bestowed Monk’s robes for  
a group ordination event in honor of His Majesty the King.

other agencies participating in a project of ordination in 
Honor of His Majesty the King Maha Vajiralongkorn  
Bodindradebayavarangkun on the auspicious occasion of 
the coronation. Mr. Pitsan Asanee, Deputy Managing Director 
of GPO, attended this ceremony at the Rajabopit Sathit 
Mahasimaram Temple.



นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ป�ตุเตชะ รัฐมนตรีช�วยว�าการ
กระทรวงสาธารณสขุ นายแพทย�สขุุม กาญจนพมิาย ปลดักระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย� กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
กรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธาน
บอร�ดองค�การเภสัชกรรม ผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม ร�วมกัน
แถลงข�าว “การส�งมอบสารสกัดนำ้ามันกัญชามาตรฐานทาง 
การแพทย� ล็อตแรก สู�ระบบบริการกัญชาทางการแพทย�ในสถาน
พยาบาลและโครงการวิจัย”

กระทรวงสาธารณสุข ได�รับมอบสารสกัดนำ้ามันกัญชา
มาตรฐานทางการแพทย�ล็อตแรกจากองค�การเภสัชกรรม แบบ
หยดใต�ลิ้น ชนิด THC สูงขนาด 5 ml จำานวน 4,500 ขวด ซึ่งจะ
ทยอยส�งให�กับโรงพยาบาลศูนย�ทุกเขตสุขภาพ สุขภาพละ 1 แห�ง 
รวม 12 แห�ง และผู�ป�วยในโครงการวิจัย 2 ประเภท ได�แก� การ
ศึกษาวิจัย และการรักษากรณีจำาเป�นสำาหรับผู�ป�วยเฉพาะราย เพื่อ
ให�ผู�ป�วยที่ได�รับการรักษาด�วยวิธีมาตรฐานแล�วไม�ได�ผล เข�าถึง
การรักษาด�วยสารสกัดนำ้ามันกัญชา ได�แก� ภาวะคลื่นไส�อาเจียน
ในผู�ป�วยที่ได�รับยาเคมีบำาบัด โรคลมชักที่รักษายากและที่ดื้อต�อ
ยารักษา ภาวะกล�ามเนื้อหดเกร็งในผู�ป�วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 
ภาวะปวดประสาทที่รักษาด�วยวิธีอื่นไม�ได�ผล และใช�ในการ
ควบคุมอาการโรคพาร�กินสัน อัลไซเมอร�และการดูแลผู�ป�วยระยะ
ประคับประคองสำาหรับผู�ป�วยในมะเร็งระยะสุดท�าย เป�นต�น 

Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister and  
Minister of Public Health, Dr. Satit Pitutacha, Deputy  
Minister of Public Health, Dr. Sukhum Karnchanapimai,  
the Permanent Secretary of the Ministry of Public Health, 
the Director General of the Department of Medical Services, 
the Director General of the Department of Medical Sciences, 
the Director General of the Department of Mental Health, 
the Secretary General of the Food and Drug Administration, 
the Chairman of GPO’s Board of Directors and the Managing 
Director of GPO joined in a press conference entitled  
“Delivery of the �rst batch of medical cannabis oil sublingual 
drops to the medical cannabis service system in hospitals 
and for use in research projects”

The Ministry of Public Health received 4,500 bottles (5ml) 
of sublingual drops, containing THC-Dominant cannabis 
extract. GPO delivered these products to 1 regional hospital 
within each health zone of the country, totaling 12 hospitals 
and to patients within research projects categorized into 
the following 2 types: research studies and treatment for 
speci�c patients who are unable to receive standard  
medication. The criteria of diseases for patients permitted 
to access medical cannabis sublingual drops are as follows: 
chemotherapy induced nausea and vomiting, intractable 
epilepsy, spasticity in multiple sclerosis, neuropathic pain, 
Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, palliative care 
for the last stages of cancer, etc.

รมว.สธ.รับมอบสำรสกัดน�้ำมันกัญชำ จีพีโอ เมดิคัลเกรด 
ล็อตแรกจำกองค�กำรเภสัชกรรม
The Minister of Public Health was presented 
with the first batch of GPO’s medical cannabis 
oil sublingual drops



นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงสาธารณสุข และคณะ รับฟ�งผลการดำาเนินงานของ
องค�การเภสัชกรรม พร�อมมอบนโยบายการทำางานแก�คณะ 
ผู�บริหารองค�การเภสัชกรรม (อภ.) ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยา 
รังสิต 1 ความก�าวหน�าโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิต 2 
โครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย� และให�สัมภาษณ�ว�า ชื่นชม
องค�การเภสัชกรรมท่ีพัฒนาก�าวหน�าทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพ 
กำาลังการผลิต เป�นที่พึ่งของประชาชน สนองนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะในยามที่ประเทศเกิดภัยพิบัติ ได�สนับสนุนยาและ
เวชภณัฑ� ช�วยบำาบัดทกุข� บำารุงสขุประชาชน ได�ให�องค�การเภสชักรรม 
ตั้งงบประมาณรองรับการผลิตเป�นการตอบแทนสังคม (CSR)

Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister and 
Minister of Public Health and his team were informed of 
GPO’s operating performance, advised GPO’s Executives 

องค�การเภสัชกรรมลงนามข�อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และลงนาม
สัญญาจ�างก�อสร�างและควบคุมงาน โครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิต 
ระยะที่ 2 เป�นโรงงานผลิตยาคุณภาพมาตรฐานสากล ด�วยเทคโนโลยีสมัยใหม�
ระดับสากล (World-Class Quality & High Technology) มีศักยภาพปริมาณ
และกำาลังการผลิตสูง เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ทำาให�ขยายกำาลังผลิตยาเพิ่มขึ้น

จากป�จจุบัน ช�วยให�คนไทยเข�าถึงยาได�มากขึ้น ลดการนำาเข�ายาจากต�างประเทศ ประหยัดค�ายาให�รัฐเพิ่มขึ้น สร�างความมั่นคงทางยา 
ส�งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศให�มีมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถส�งออกได�

GPO signed an Integrity Pact and a contract for the construction and the supervision of the said construction of the 
Rangsit Manufacturing Plant Phase 2, which will meet World-Class quality standards and will incorporate advanced 
technology; this plant holds great future potential, will have a high production capacity and will be  
environmentally friendly. The resultant expansion of GPO’s production capacity will help Thai people to more easily access 
medicines and will reduce the need to import medicines, thereby reducing the cost to the government, enhancing  
national security and promoting the development of the domestic pharmaceutical industry to meet  
international standards in order to be able to export its products.

Of�cers on government policy, visited the Rangsit 1  
Manufacturing Plant and the Medical Cannabis Extraction 
Prototype Project and observed the progress of the  
construction of the Rangsit 2 Manufacturing Plant. 
Mr.Anutin gave an interview in which he expressed his 
appreciation for GPO’s progressive development in terms 
of ef�ciency, quality and production capacity and on being 
an organization on which people can rely, as well as  
observing that GPO always responded well to government 
policies, especially in times of disaster, when the organization 
provided assistance to victims via the donation of medicines 
and medical supplies. He also suggested that GPO set 
aside a budget for the support of production in accordance 
with CSR. 

รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
มอบนโยบำยให�องค�กำรเภสัชกรรม สร�ำงควำมมั่นคงด�ำนยำ
ให�กับประเทศอย�ำงยั่งยืน
The Deputy Prime Minister and Minister of Public Health 
advised GPO on the government policy for the enhancement 
of sustainability and security in the country in terms of 
medicines

องค�กำรเภสัชกรรม (อภ.) ลงนำมข�อตกลงคุณธรรมและสัญญำจ�ำง เดินหน�ำก�อสร�ำงโรงงำนผลิตยำแห�งใหม� 
มำตรฐำนคุณภำพและเทคโนโลยีระดับโลก (World-Class Quality & High Technology)
ช�วยคนไทยเข�ำถึงยำที่จ�ำเป�นมำกข้ึน ลดกำรน�ำเข�ำยำจำกต�ำงประเทศ
GPO signed an Integrity Pact and a contract for the construction of a new manufacturing plant, incorporating 
World-Class quality standards and advanced technology, to increase accessibility to essential medicines and 
reduce the import of medicines



องค�การเภสัชกรรม กรมการแพทย� มหาวิทยาลัยแม�โจ� และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ร�วมลงนามบันทึกความ
เข�าใจว�าด�วยความร�วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ�กัญชาและกัญชง
เพื่อใช�ทางการแพทย� ซึ่งจากความร�วมมือดังกล�าว เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของสายพันธุ�กับสภาพแวดล�อมและระบบการปลูกของ
ประเทศไทย เพ่ือให�ได�พืชกัญชาและกัญชงที่มีสัดส�วนสารสำาคัญ
เหมาะสม สามารถใช�ประโยชน�ทางการแพทย�และนำามาใช�ในการ
รักษาผู�ป�วยต�อไปได�

GPO, the Department of Medical Services, Mae Jo University and Rajamangala University of Technology Lanna signed 
a Memorandum of Understanding for cooperation on the research and development of cannabis and hemp strains,  
including breeding improvement, for medical use. This cooperation encompasses the study of the suitability of various 
strains to the environment and cultivation systems of Thailand in order to obtain cannabis and hemp plants with the  
necessary proportion of active substances required for medical purposes and for use in the treatment of patients. 

องค�การเภสัชกรรม กรมการแพทย� 
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ร�วมลงนาม
บันทึกความเข�าใจว�าด�วยความร�วมมือวิจัย
และพัฒนาสายพันธุ �กัญชาเพ่ือใช�ทาง 
การแพทย� ซึง่ความร�วมมอืในครัง้นีจ้ะร�วมกนั
พัฒนาวิธีการปลูก และวิจัยพัฒนากัญชา
สายพันธุ�ไทย เพื่อให�ได�สายพันธุ�กัญชาที่มี
คุณภาพ มีปริมาณสารสำาคัญที่มีสัดส�วน

GPO, the Department of Thai  
Traditional and Alternative Medicine 
and Kasetsart University signed  
a Memorandum of Understanding  
to cooperate on the research and  
development for medical use, including 
breeding improvement, of cannabis 
strains. This cooperation included  
developing the cultivation methods and 
breeding improvement of Thai cannabis 
strains in order to obtain quality strains 
which provide consistent and standardized 
active substances with no contamination, 
as well as the research and development 
of pharmaceutical technology in order 
to obtain �nished products for use in 
clinical studies to evaluate their safety 
and effectiveness and for use in a 
Special Access Scheme (SAS) and 
other channels. Under the SAS, patients 
receive treatment and the data on their 
treatment is collected in parallel. 

คงที่ สมำ่าเสมอ ได�มาตรฐาน ไม�มีสาร 
ปนเป��อนใดๆ พร�อมทั้งวิจัยและพัฒนาด�าน
เทคโนโลยเีภสชักรรมให�ได�ผลติภณัฑ�ท่ีใช�ใน 
การวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผล
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ� และ
สำาหรับการรักษาด�วยช�องทางพิเศษ หรือ 
Special Access Scheme (SAS) เป�นการ
รักษาผู�ป�วยควบคู�การเก็บข�อมูลการวิจัย 
รวมถึงการรักษาด�วยช�องทางอื่นด�วย

องค�กำรเภสัชกรรมจับมือกรมกำรแพทย�แผนไทยและกำรแพทย�ทำงเลือก และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร� สร�ำงเครือข�ำยวิจัยและพัฒนำกัญชำสำยพันธุ� ไทย
ให�ได�มำตรฐำนเมดิคัลเกรด เพื่อน�ำไปใช�ทำงกำรแพทย�
GPO cooperated with the Department of Thai Traditional and Alternative 
Medicine and Kasetsart University to create a network for the research 
and development of Thai cannabis strains, including breeding improvement,  
in order to meet the required standards for medical use.

องค�กำรเภสัชกรรมจับมือ 3 หน�วยงำน สร�ำงเครือข�ำยวิจัย พัฒนำ
และผลิตสำยพันธุ�กัญชำและกัญชงครบวงจร เน�นพันธุ� ไทยให�ได�มำตรฐำนเมดิคัลเกรด เทียบเท�ำต�ำงประเทศ
GPO collaborated with 3 agencies to create a network for a full range of research and development of cannabis 
and hemp strains, including breeding improvement, focusing on Thai strains, in order to meet 
medical standards comparable to those of other countries





องค�การเภสัชกรรม (อภ.) ส�งมอบเหง�าพันธุ�ขมิ้นชันคุณภาพ
ให�กับกลุ �มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการปลูกตามมาตรฐาน  
Organic farming หรือ GAP (Good Agricultural Practice)  
ท่ีผ�านมาองค�การฯ ได�มีการลงนามสัญญาจะซื้อจะขายขมิ้นชัน
คุณภาพที่มีสารสำาคัญเคอคูมินอยด�สูงกว�า 9% กับกลุ�มเกษตรกร 
จำานวน 5 กลุ�ม คือ 1. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย� 
ไร�ทหารสานประชา อำาเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนส�งเสริมเพาะเห็ดอินทรีย�บ�านสวนมะเดื่อ อำาเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 3. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนรักษ�สมุนไพรไทย อำาเภอลำา
สนธิ จังหวัดลพบุรี 4. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูก
รักษ� อำาเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก และ 5. คุณวิวัฒน� ดางิดิง 
อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

GPO delivered quality rootstocks of turmeric to  
associations of farmers who had the potential to expand in 
accordance with Organic farming standards or Good  
Agricultural Practice (GAP). GPO had formerly signed  
a contract to purchase quality turmeric, containing more 
than 9% of the active substance curcuminoid, with the  
following 5 associations of farmers: 1. Community enterprise 
group of professional organic farming, Rai Tahan San  
Pracha, Lopburi District, Lopburi Province, 2. Community 
enterprise group of organic mushroom promotion,  
Ban Suan Madeau, Phatthana Nikhom District, Lopburi  
Province, 3. Community enterprise group of Thai herbal 
conservation, Lam Sonthi District, Lopburi Province,  
4. Community enterprise group of herbal processing, Ploog 
Rug, Mae Ramat District, Tak Province and 5. Mr.Wiwat 
Dangidung, Bannang Sata District, Yala Province.

องค�การเภสัชกรรมร�วมจัดนิทรรศการในงานการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ�านไทย
ได�ประโยชน� ซึ่งเป�นโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โดยองค�การเภสัชกรรมได�จัดนิทรรศการให�ความรู�และโชว�
ผลิตภัณฑ�เกี่ยวกับสมุนไพรต�างๆ เรื่องกัญชาทางการแพทย� 
ขมิ้นชัน พรหมมิ และเถาวัลย�เปรียง เป�นต�น นอกจากนี้ มีการนำา
ต�นสมุนไพรมาโชว�เพ่ือการศึกษาหาความรู�เพิ่มเติม

The 10th Academic Conference and Exhibition of Thai 
Resources: Thai Villagers Bene�t formed part of the Plant 
Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of 
Her Royal Highness Princess Sirindhorn Debaratanasuda 
(RSPG).

GPO organized an exhibit to disseminate knowledge 
and to present various herbal products such as medical 
cannabis, turmeric, Brahmi and Jewel vine, etc. In addition, 
herbal plants were displayed for the bene�t of further 
education

องค�กำรเภสัชกรรมมอบเหง�ำพันธุ�ขมิ้นชันคุณภำพแก�
เกษตรกร เพื่อขยำยแหล�งเพำะปลูกในกำรผลิตสำรสกัด
ขมิ้นชัน เตรียมขยำยตลำดต�ำงประเทศ
GPO provided quality rootstocks of turmeric to 
farmers in order to expand cultivation areas for the 
production of turmeric extract and to be able 
to export the resultant turmeric-based products 
to overseas markets

องค�กำรเภสัชกรรมร�วมจัดนิทรรศกำรในงำนกำรประชุม
วิชำกำรและนิทรรศกำร คร้ังที่ 10 ทรัพยำกรไทย : 
ชำวบ�ำนไทยได�ประโยชน�
GPO jointly organized an exhibit for the 10th 
Academic Conference and Exhibition of Thai 
Resources: Thai Villagers Benefit





องค�กำรเภสัชกรรม คว�ำ 2 รำงวัลคุณภำพ
อย.ควอลิตี้ อวอร�ด ป� 2562
GPO won 2 FDA Quality Awards in 2019

องค�การเภสัชกรรมรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร�ด ประจำาป� 
2562 ด�านยา ที่องค�การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 และด�านยาและ
วัตถุอันตรายที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจัดข้ึนโดย
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งรางวัลนี้ตอกยำ้าถึง
การดำาเนินงานขององค�การเภสัชกรรม ที่เป�นองค�กรที่มุ�งมั่นพัฒนา
คุณภาพอย�างต�อเนื่อง คงไว�ซึ่งการรักษาคุณภาพมาตรฐาน  

นายแพทย�วฑิรูย� ด�านวบูิลย� ผู�อำานวยการ
องค�การเภสัชกรรม เป�นประธานเป�ดการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร “Medical Cannabis 
Clinical Education Workshop”

ท้ังน้ีได�รับเกียรติจากนายแพทย�สมภพ 
แสงกิตติไพบูลย� ท่ีปรึกษากรมการแพทย� 
และนายแพทย�สมศกัดิ ์อรรฆศลิป� ปาฐกถา
พิเศษ หัวข�อ ทิศทาง Good Clinical  
Practice ในประเทศไทย โดยมี Dr. Jürgen 
Fleisch แพทย�ผู �เชี่ยวชาญด�านการใช�
กัญชาทางการแพทย� จาก The Leiden 
University Medical Centre ประเทศ
เนเธอร�แลนด� Mr. Martin Woodbridge  
ผู�เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาบริษัท Wood-
bridge Research Ltd. นายแพทย�สหภูมิ 
ศรีสุมะ ภาควิชาอายุรศาสตร �  คณะ
แพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และเรือเอกนายแพทย�

อารยะ อดุลพันธุ� นายแพทย�ชำานาญพิเศษ 
กลุ�มงานเคมีบำาบัด สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
กรมการแพทย� ร�วมเป�นวิทยากร เพื่อ
เป �นการเสริมสร �างความรู �ด �านกัญชา
ทางการแพทย�แก�บุคลากรทางการแพทย�
ให�มีแนวทางการวินิจฉัยโรคเพื่อใช�ดูแล 
ผู�ป�วยที่เหมาะสม

Dr. Witoon Danwiboon, the Managing 
Director of GPO, was the chairman of 
this Medical Cannabis Clinical Education 
Workshop. 

GPO was honored to welcome  
Dr. Somphop Saeng Kittiphaiboon, 
Advisor to the Department of Medical 
Services and Dr. Somsak Akkasilp, who 
gave a keynote speech on Good  
Clinical Practice in Thailand. This  
workshop was undertaken by Dr. Jürgen 

องค�กำรเภสัชกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร Medical Cannabis 
Clinical Education Workshop เสริมสร�ำงควำมรู�ด�ำนกัญชำ
ทำงกำรแพทย�
GPO organized a Medical Cannabis 
Clinical Education Workshop to promote 
knowledge on medical cannabis

Fleisch, a medical cannabis specialist 
from the Leiden University Medical 
Center, the Netherlands and Mr. Martin 
Woodbridge, expert and consultant at 
Woodbridge Research Ltd. Other 
speakers included Dr. Sahaphume 
Srisuma of the Department of Medicine, 
Faculty of Medicine, Ramathibodi  
Hospital, Mahidol University and  
Lieutenant. Dr. Araya Adulbhan, Senior 
Specialist, Chemotherapy Group,  
the National Cancer Institute, the  
Department of Medical Services. This 
workshop was aimed to enhance 
knowledge on medical cannabis and 
provide diagnostic guidelines for  
medical personnel to assist in the  
appropriate treatment of patients. 



ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู�อำานวยการองค�การเภสัชกรรม เข�ารับ
รางวัลประกาศนียบัตร พร�อมโล�เกียรติยศ ในการรับรองเป�นโรงงานผลิตยาแห�งแรก 
ท่ีมีการจัดการ “คาร�บอนฟุตพริ้นท�และชดเชยคาร�บอน 100%” จากนายธเนศพล 
ธนบุณยวัฒน� เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ในงาน “ร�อยดวงใจ ร�วมใจลดโลกร�อน” ประจำาป� 2562 จัดโดยองค�การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)

In 2019, Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, Deputy Managing Director  
of GPO, received a certi�cate with an honor shield, for having the �rst  
pharmaceutical manufacturing plant in Thailand to be “Carbon Neutral”, from 

โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 องค�กำรเภสัชกรรม ได�รับประกำศนียบัตรพร�อม 
โล�เกยีรตยิศ ในฐำนะได�รบัรอง “คำร�บอนฟตุพริน้ท�และชดเชยคำร�บอน 100%”
The Rangsit 1 Manufacturing Plant, GPO, received a certificate 
with an honor shield after being certified as “Carbon Neutral”

การผลิตในระดับสากลตามหลัก GMP PIC/S ในทุกข้ันตอน 
ของกระบวนการผลิต พร�อมห�องปฏิบัติการที่ได�มาตรฐาน 
ระบบคุณภาพห�องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ควบคู�กับการ
ดูแลสิ่งแวดล�อมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 
50001

GPO received 2 FDA Quality Awards in 2019: �rstly, 
for medicines at GPO Rama VI and secondly, for  
medicines and hazardous Substances at the Rangsit 1  
Manufacturing Plant, Thanyaburi District, Pathum Thani 
Province. The FDA Quality Awards are organized by the 

Food and Drug Administration. These awards demonstrate 
that GPO is committed to continuously developing and 
maintaining its standards of quality of production,  
ensuring that they meet international standards in  
accordance with the GMP PIC/S standard at every stage 
of the production process. GPO also ensures that its 
laboratories meet the ISO/IEC 17025 quality system, as 
well as meeting the environmental standard ISO 50001. 

Mr. Thanetphon Thanaboonyawat,  
Secretary to the Minister of Natural 
Resources and the Environment,  
at an event entitled “All Together to 
Reduce Global Warming”, organized 
by the Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (Public 
organization). 



ภญ.นิธิวดี กีรติกรพิสุทธิ์ หัวหน�าแผนกงานคลังสำารอง
วัตถุดิบ กองการคลังสำารอง ภญ.เจนจิรา นิสะโสกะ หัวหน�า
แผนกงานวางแผนการผลิต กองการคลังสำารอง และ
ภญ.วรรณภา ส�งสมบูรณ� เจ�าหน�าที่พัสดุ 6 แผนกงานคลัง
สำารองวัตถุดิบ กองการคลังสำารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 
รับรางวัล Supply Chain Management Development 
Excellence Awards 2019 จากการประกวดกิจกรรม 
เชื่อมโยงเครือข�ายโลจิสติกส�และโซ�อุปทาน ผลงาน “การ 
Forecast ที่ไว ง�าย ดี เชื่อมต�อกับวิธีจัดการ Invent  
ตามพฤติกรรมการใช�” จากกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

Ms. Nitiwadee Keeratikornpisoot, Head of the Raw 
Materials Section, Ms. Janejira Nisasoka, Head of the 
Production Planning Section and Ms. Wannapa  
Songsomboon, Commodity Of�cer 6, the Raw  
Materials Section, Supply Chain Division, Rangsit 1 
Manufacturing Plant, received Supply Chain  
Management Development Excellence Awards in 
2019 in the contest for Networking Logistics and 
Supply Chains for their work on “Fast and Easy  
Forecasting Networking with the Invent Management 
Method Based on Usage Behavior”. This award was 
provided by the Department of Industrial Promotion.

นายเมธี พรศิริเลิศกิจ หัวหน�าแผนกแผนงานและจัด
ซื้อผลิตภัณฑ�ผู�ผลิตอื่น ฝ�ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ� 
องค�การเภสัชกรรม ได�รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชร
พัสดุ” ประจำาป� 2562 จากนางสาวสุทธิรัตน� รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งจัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุ
แห�งประเทศไทย เพือ่เป�นการยกย�องเชดิชเูกียรตแิละเผย
แพร�เกียรติคุณ

Mr. Methee Pornsirilerdkit, Head of the Non-GPO 
Products Planning and Procurement Section of the 
Logistics Department, received an honorary pin at 
the “Diamond Commodity” Awards 2019, from Miss. 
Suttirut Rattanachore, Director-General of the 
Comptroller General’s Department. This event was 
organized by the Commodity Management  
Association of Thailand. These awards are  
designed to reward and honor personnel who have 
set a good example to procurement workers,  
engaged in good practice and acted as good  
role models within the government, government 
agencies and society.

พนักงำนองค�กำรเภสัชกรรมรับเข็มเชิดชูเกียรติ 
“เพชรพัสดุ” ประจ�ำป� 2562
A GPO staff member received an honorary 
pin at the “Diamond Commodity” Awards 2019

กองคลังส�ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
เข�ำรอบ 13 ทีมสุดท�ำยในกำรประกวดกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือข�ำยโลจิสติกส�และโซ�อุปทำน
The Supply Chain Division of the Rangsit 1 
Manufacturing Plant was one of 13 team 
finalists in the contest for Networking 
Logistics and Supply Chains 



องค�การเภสัชกรรมดำาเนินงานด�วยความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมมาอย�างต�อเนื่อง โดยนำา
มาตรฐานว�าด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม คือ ISO 
26000 ซึ่งเป�นมาตรฐานระหว�างประเทศที่กำาหนด 
โดยองค�การระหว�างประเทศว�าด�วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) 
มาเป�นแนวทางในการดำาเนินงาน และได�กำาหนดเป�น
นโยบายด�านความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
เพื่อให�การดำาเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และ
เพ่ือให�องค�การเภสัชกรรมดำาเนินภารกิจหลักขององค�กร
ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด�วยการ
ผลิต จำาหน�ายและบริการยาและเวชภัณฑ� ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล รวมถึงการผลิตยาที่จำาเป�นและสำารอง
ยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ ที่มีความ
จำาเป�นต�อระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งน้ียังรักษา
ระดับราคายาและเวชภัณฑ�ท่ีจำาเป�นต�อสังคมไทยเพื่อ
ประชาชนสามารถเข�าถึงได�

นอกจากน้ี องค�การเภสัชกรรมได�ให�ความสำาคัญใน
การดำาเนินงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมและ 
สิ่งแวดล�อมในทุกกระบวนการของกิจการ (CSR  
in-process) ตั้งแต�กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
การควบคุมคุณภาพ และตลอดจนการให�บริการลูกค�า 
และ CSR after-process ซึ่งเป�นการดำาเนินงานเพื่อ
สังคมหลังกระบวนการ เพื่อเป�นการส�งเสริม สนับสนุน 
และให�ความช�วยเหลือแก�สังคมและชุมชน 

สำาหรับโครงการด�านความรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล�อม หรือกิจกรรมเพื่อสังคมขององค�การ
เภสัชกรรม ผลการดำาเนินงานรอบ 12 เดือน โดยมี
กิจกรรมที่สำาคัญๆ ดังนี้

GPO ensures that its operations conform with its social and 
environmental responsibilities and has adopted the ISO 26000 
standard on social responsibility, which is an international  
standard set by the International Organization for Standardization 
(ISO) as a guideline for operations. In addition, GPO has  
formulated a policy on social and environmental responsibility 
in order to create clearer guidelines on operations; the guidelines 
also enable GPO to carry out its main tasks with the highest 
degree of ef�ciency and effectiveness. These main tasks include 
production, distribution and the provision of services in regard 
to medicines and medical supplies with an international standard 
of quality, as well as the production of essential medicines  
and the reserve of medicines for use in situations of emergency, 
the enhancement of national security in terms of medicines and 
medical supplies which are essential to the national health  
system and the maintenance of the cost of medicines and  
medical supplies which are essential to Thai society in order to 
enable ease of access to patients. 

Furthermore, GPO places great importance on CSR  
in-process, i.e. the cooperate social responsibility within every 
business process, from the procurement of raw materials, through 
production and quality control, to the provision of customer 
service, as well as the CSR after-process via various projects/
activities, in order to promote, support and provide assistance 
to communities and society in general.

Projects or important social activities which focused on 
corporate social responsibility and which were operated during 
the last 12 months were as follows: 

การดำาเนินงานด�านการแสดงความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม
Corporate Social Responsibility Operations



CSR in-process

ผลิตยำ จัดหำ และส�ำรองยำที่มีคุณภำพได�มำตรฐำน
องค�การเภสัชกรรมผลิตยากว�า 200 รายการ เม่ือรวมการจัดหายาสำาหรับการจำาหน�าย ทำาให�มีมากกว�า 300 
รายการ มีการสำารองยา และกระจายยาไปสู�โรงพยาบาลและร�านยาทัว่ประเทศ จดัส�งนำ้ายาล�างไตถึงบ�านผู�ป�วย 
นอกจากน้ี เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช�น ภัยธรรมชาติ องค�การเภสัชกรรมพร�อมส�งยาเร�งด�วนตลอด 24 ชั่วโมง และ
ยังสำารองยาจำาเป�นไว�ใช�หากเกิดสงครามซึ่งอาจเกิดภาวะการขาดแคลนยา
Produce, procure and reserve quality medicines, which meet the requisite standards 
GPO produces more than 200 items of medicines, when these are combined with items procured 
for distribution, the resultant total equals more than 300 items. GPO reserves medicines and distributes 
them to hospitals and pharmacies nationwide, as well as delivering peritoneal dialysis solution direct 
to patients’ homes. Furthermore, in the event of a crisis situation, such as a natural disaster, GPO is 
ready within 24 hours to urgently deliver medicines. GPO also reserves essential medicines for use 
if drug shortages were to occur in the event of war.

วิจัยและพัฒนำยำเพื่อสังคม
ลงนามข�อตกลงความร�วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ชีววัตถุระหว�างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ�กับ  
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และองค�การเภสัชกรรม
Research and development of medicines for society
GPO signed a memorandum of cooperation on the research and development of biological products 
with the Chulabhorn Research Institute and PTT Public Company Limited.
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โครงกำรอุปสมบทหมู�และถือศีลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 
2562
จดักจิกรรมอปุสมบทหมู�ให�กบัผู�ปฏบิตังิานชาย จำานวน 19 คน 
และกิจกรรมถือศีลสำาหรับผู�ปฏิบัติงานหญิง จำานวน 6 คน 
ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
Project for group ordination and the observation of Buddhist precepts 
in commemoration of the occasion of the coronation in the year B.E. 2562
GPO organized a group ordination for 19 male employees and activities for the observation of 
Buddhist precepts for 6 female employees at Thong Niem Temple, Nong Khaem District, Bangkok.

CSR after-process

จัดส�งน�้ำยำล�ำงไตถึงบ�ำนผู�ป�วย
องค�การเภสัชกรรมจัดส�งนำ้ายาล�างไตให�กับผู�ป�วยโรคไตที่รักษาด�วยวิธีล�างไตผ�านทางช�องท�อง (CAPD) โดยได�
จัดส�งถึงบ�านผู�ป�วย เพ่ือลดภาระของผู�ป�วยในการมารับนำ้ายาล�างไตท่ีโรงพยาบาล
Delivery of dialysis solution to patients’ homes
GPO delivers peritoneal dialysis solution to patients with kidney disease being treated with Continuous 
Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). By directly delivering to patients’ homes, the burden on  
hospitals is reduced.

ส�ำรองและจัดส�งยำต�ำนพิษ ยำที่มีควำมจ�ำเป�นเร�งด�วนในสภำวะฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
องค�การเภสัชกรรมสำารองยาต�านพิษให�กับศูนย�พิษวิทยาและโรงพยาบาลต�างๆ พร�อมจัดส�งยาต�านพิษตลอด  
24 ชั่วโมง เพื่อช�วยชีวิตผู�ป�วยในภาวะฉุกเฉิน โดยในป�ที่แล�ว ได�รับการประสานจากองค�การอนามัยโลก จดัส�ง
ยาต�านพษิ “โบทูลนิมั” ได�ภายใน 3 วนั ช�วยผู�ป�วยไนจีเรียได� 2 ราย ทำาให�ในป� 2562 นี ้เกดิโครงการความร�วมมอื 
ในอาเซยีนสำารองยากำาพร�าและยาต�านพิษ iCAPS โดยไทยรบัเป�นศนูย�กลางในการดำาเนินการ
Reserve and urgently deliver (within 24 hours) antidotes and medicines 
in cases of emergency
GPO reserves antidotes for various Poison Centers and hospitals and is ready to deliver them within 
24 hours in order to save the lives of patients in an emergency. GPO is also able to supply antidotes 
and medicines abroad; last year a request for Botulinum antitoxin was received from WHO and GPO 
was able to successfully deliver this antidote within 3 days, saving the lives of 2 Nigerian patients. 
The aforementioned incident provided the impetus to initiate the project: Initiative for Coordinated 
Antidotes Procurement in the South-East Asia Region (iCAPS), which was established in 2019 with 
Thailand as a center of operations and is designed to improve access to essential antidotes and 
orphan drugs.
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โครงกำร GPO Kids
จัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ จำานวน 4 
แห�ง ได�แก� 1) องค�การเภสัชกรรม ถนน
พระรามที่ 6 2) โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3) เทศบาลเมืองทับกวาง ตำาบลทับกวาง 
อำาเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 4) โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ� อำาเภอหนองใหญ� จังหวัดชลบุรี
GPO Kids Project
GPO organized activities for National Children’s day at the following 4 locations: 1) GPO premises  
at RamaVI, 2) Rangsit 1 Manufacturing Plant, Thanyaburi District, Pathum Thani Province, 
3) Tubkwang Municipality, Tubkwang Sub-District, Kaeng Khoi District, Saraburi Province and 
4) Nong Yai Kindergarten, Nong Yai District, Chonburi Province.

โครงกำร จีพีโอ เพื่อผู�ประสบภัย
6.1  มอบตู�ยาพร�อมยาและเวชภัณฑ� และอุปกรณ�การเรียนแก�นักเรียนในพื้นที่ประสบวาตภัยภาคใต� 
 (พายุปาบึก) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6.2  สนับสนุนงบประมาณเพื่อช�วยเหลือผู�ประสบวาตภัยภาคใต� (พายุปาบึก) ผ�านสำานักนายกรัฐมนตรี 
6.3  มอบหน�ากาก N95 ช�วยผู�ประสบภัยหมอกควันไฟป�าในพื้นที่ภาคเหนือ จำานวน 5,000 ชิ้น
6.4 สนับสนุนยา เวชภัณฑ� และของใช�ท่ีจำาเป�น มอบให�แก�สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นท่ี 

มอบของใช�ที่จำาเป�นเพื่อช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำาบลบุ�งมะแลง อำาเภอสว�างวีระวงศ� จังหวัด
อุบลราชธานี

GPO Victims of Disaster Project 
6.1 Donation of medicine cabinets containing medicines, medical supplies and educational equipment for 

students in storm affected areas in the south (Tropical Storm Pabuk), Nakhon Si Thammarat Province.
6.2 Support of a budget to aid storm victims in the south (Tropical Storm Pabuk) via the Prime  

Minister’s Of�ce.
6.3 Donation of 5,000 N95 masks to help victims of forest �re smog in northern areas.
6.4 Provision of support medicines, medical supplies and other necessary items to the Ubon  

Ratchathani Provincial Public Health Of�ce and the donation of necessary items to help �ood victims 
in the area of Bung Malaeng Sub-District, Sawang Wirawong District, Ubon Ratchathani Province.

6.1

6.3

6.2

6.4
6

7



โครงกำรสำนฝ�น ป�นน�้ำใจ ให�สังคม
มอบทุนการศึกษาแก�นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 13 มหาวิทยาลัย จำานวน 24 ทุนๆ 
ละ 30,000 บาท และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ�สำาหรับ
ผู�รับทุนการศึกษาจากองค�การเภสัชกรรม
Dream Weaving and Charity 
for Society Project 
GPO provided scholarships to students in the 
Faculty of Pharmacy at 13 public universities, totaling 24 scholarships at a cost of 30,000 baht per 
scholarship and arranged an activity to build good relationships among the scholarship recipients. 

โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำให�แก�บุตรผู�ปฏิบัติงำน
มอบทุนการศึกษาแก�บุตรของผู�ปฏิบัติงานที่กำาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
จำานวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
Project for the Provision of Scholarships to the Children of Employees
Scholarships were given to the children of employees studying for a bachelor’s degree in any  
discipline, totaling 14 scholarships at cost of 10,000 baht per scholarship.

โครงกำร GPO Fight Flu
จัดกิจกรรมให�บริการฉีดวัคซีนป�องกันโรคไข�หวัดใหญ�แก�ประชาชนในพื้นท่ี ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี จำานวน 1,200 โด๊ส

GPO Fight Flu Project
GPO organized activities to provide in�uenza vaccination services to people in the area of Tubkwang 
Sub-district, Kaeng Khoi District, Saraburi Province, totaling 1,200 doses.
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โครงกำรจัดอบรมให�ควำมรู�เรื่องกำรใช�ยำและกำรดูแลสุขภำพอนำมัย
แก�ครูประจ�ำห�องพยำบำลโรงเรียน 
จัดอบรมให�ความรู�เรื่องการใช�ยาที่ถูกวิธีและการดูแลสุขภาพแก�บุคลากรครูที่ดูแลห�องพยาบาลโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำานวน 437 โรงเรียน
Project for the Dissemination of Knowledge regarding Drug Use and Healthcare to Teachers 
employed in School Infirmaries 
GPO arranged training to provide knowledge about correct drug use and healthcare for teachers who 
work in school in�rmaries in Bangkok, totaling 437 schools.

โครงกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระดมสมอง The Needs & Wants Analysis  
เพือ่กำรขบัเคลือ่นกัญชำทำงกำรแพทย�ของสำธำรณสุขไทย
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองจากแพทย� เภสัชกร ผู�เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชา
สังคม เพ่ือร�วมกันกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานด�านการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย�ขององค�การเภสัชกรรม
และของประเทศไทย
Needs & Wants Analysis Project: Brainstorming Workshop for advancing the use 
of Medical Cannabis in Thai Public Health 
GPO arranged a brainstorming workshop by inviting doctors, pharmacists, researchers, academics, 
other experts and members of civil society to jointly determine in which direction GPO and Thailand 
should pursue the development of medical cannabis. 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Medical Cannabis 
Clinical Education Workshop เสริมสร�ำงควำมรู�
ด�ำนกัญชำทำงกำรแพทย� 
จดัอบรมให�ความรู�เรือ่งการใช�กญัชาทางการแพทย�เพือ่รกัษา
โรคแก�บุคลากรทางการแพทย� จำานวน 2 รุ�น ๆ ละ 50 คน
Medical Cannabis Clinical Education Workshop Project
GPO arranged training to provide knowledge on the use of medical cannabis for the treatment of  
disease; this training comprised 2 classes composed of 50 medical personal per class. 
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รายงานของผู�สอบบัญชีและงบการเง�น
Auditor’s Report



สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�ตรวจสอบงบการเงินที่แสดง
เงนิลงทนุตามวิธสี�วนได�เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการขององค�การ
เภสัชกรรม ซึ่งประกอบด�วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส�วนได�เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส�วนได�เสียและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงส�วนของทนุทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสี�วนได�เสยีและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สำาหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเห็นว�า งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข�างต�นนี้แสดง
ฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและแสดงฐานะ 
การเงินเฉพาะกิจการขององค�การเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 ผลการดำาเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและ 
ผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส�วนได�เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับป�สิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน

สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ�มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ�นดินและมาตรฐาน
การสอบบญัชี ความรับผดิชอบของสำานกังานการตรวจเงนิแผ�นดนิได�
กล�าวไว�ในวรรคความรบัผดิชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน สำานักงานการ
ตรวจเงินแผ�นดินมีความเป�นอิสระจากองค�การเภสัชกรรม ตามหลัก
เกณฑ�มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ�นดินที่กำาหนดโดยคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ�นดินและข �อกำาหนดจรรยาบรรณของ 
ผู �ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส�วนที่
เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน
ได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และสำานักงานการตรวจเงิน 
แผ�นดินได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป�น
ไปตามหลักเกณฑ�มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ�นดินและ 
ข�อกำาหนดจรรยาบรรณเหล�านี้ สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
เชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
ได�รบัเพียงพอและเหมาะสม เพือ่ใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเหน็
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน

ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ข�อมูลอื่นประกอบด�วย 
ข�อมูลซึ่งรวมอยู�ในรายงานประจำาป� แต�ไม�รวมถึงงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและ
รายงานของผู�สอบบัญชีที่อยู�ในรายงานประจำาป�นั้น ซึ่งผู�บริหารจะ
จัดเตรียมรายงานประจำาป�ให�สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินต�องบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม�
ครอบคลุมถึงข�อมูลอื่น และสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินไม�ได�ให�
ความเชื่อมั่นต�อข�อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของสำานกังานการตรวจเงนิแผ�นดนิทีเ่ก่ียวเนือ่ง
กับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่นมี
ความขัดแย�งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู�ที่ได�รับจาก
การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน หรือปรากฏว�า
ข�อมลูอืน่มกีารแสดงข�อมลูทีข่ดัต�อข�อเทจ็จริงอนัเป�นสาระสำาคญัหรอื
ไม�

เมือ่สำานกังานการตรวจเงนิแผ�นดนิได�อ�านรายงานประจำาป� หาก
สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อ
ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินต�อง
สื่อสารเรื่องดังกล�าวกับผู�มีหน�าที่ในการกำากับดูแล

ผู�บริหารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหารพิจารณาว�า
จำาเป�น เพื่อให�สามารถจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน
ได�เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัด
ต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำาคัญ ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อ
ผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถขององค�การเภสชักรรมในการดำาเนนิงานต�อเนือ่ง เป�ดเผยเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต�อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช�
เกณฑ�การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต�อเนื่อง เว�นแต�ผู�บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกองค�การเภสัชกรรมหรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม�
สามารถดำาเนินงานต�อเนื่องต�อไปได�

รายงานของผู�สอบบัญชี



ผู �มีหน �าที่ ในการกำากับดูแลมีหน �าที่ ในการกำากับดูแล
กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินขององค�การเภสัชกรรม

การตรวจสอบของสำานกังานการตรวจเงนิแผ�นดนิมวัีตถปุระสงค�
เพื่อให�ได�ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส �วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำาคัญหรือ
ไม� ไม�ว�าจะเกิดการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินอยู�
ด�วย ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต�
ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ�นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำาคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป 
ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและ
ถือว�ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการที่
ขัดต�อข�อเท็จจริงแต�ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู�ใช�งบการเงนิที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน
ได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช�งบการเงินเหล�านี้

ในการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินตามหลัก
เกณฑ�มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ�นดินและมาตรฐานการ
สอบบัญชี สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�ใช�ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินรวมถึง

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อ
เท็จจริงอันเป�นสาระสำาคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ความเสี่ยงที่ไม�พบข�อมูลที่ขัดต�อข�อ
เท็จจริงอันเป�นสาระสำาคัญซึ่งเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู�ร�วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�น
การแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

ทำาความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ� แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค�การเภสัชกรรม

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู�บริหารใช�
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผย 

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชี
สำาหรับการดำาเนินงานต�อเนื่องของผู�บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยว
กับเหตุการณ�หรือสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมี
นัยสำาคัญต�อความสามารถขององค�การเภสัชกรรมในการดำาเนินงาน
ต�อเนื่องหรือไม� ถ�าสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�ข�อสรุปว�ามี
ความไม�แน�นอนที่มีสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินต�อง
กล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงิน 
แผ�นดินโดยให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข�อง 
หรือถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดงักล�างไม�เพยีงพอ ความเหน็ของสำานกังาน
การตรวจเงินแผ�นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของสำานักงาน 
การตรวจเงนิแผ�นดินขึ้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
อย�างไรก็ตามเหตุการณ�หรือสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�
องค�การเภสัชกรรมต�องหยุดการดำาเนินงานต�อเนื่อง

ประเมินการนำาเสนอโครงสร�างและเนื้อหาของงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
รวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ�
ในรูปแบบที่ทำาให�มีการนำาเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหรือไม�

สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการ
กำากับดูแลในเร่ืองต�างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได�วางแผนไว� ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�พบในระหว�างการ
ตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน

(นางสาวพรกมล พรหมเท�า)
ผู�อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงิน

และบริหารพัสดุที่ 23

(นายสมชาย พิทยวรเจริญ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ�นดินชำานาญการพิเศษ

ข�อมูลที่เกี่ยวข�องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู�บริหาร

สำานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน
วันที่ 10 มีนาคม 2563



หน�วย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส�วนได�เสีย

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 5.1 4,414,687,980.40 3,586,496,576.86

เงินลงทุนชั่วคราว 5.2 302,698,772.02 851,427,867.46

ลูกหนี้การค�า - สุทธิ 5.3 7,210,615,607.40 7,012,654,783.89

สินค�าคงเหลือ 5.4 2,934,242,477.02 2,798,573,593.57

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 5.5 109,164,769.37 70,458,897.91

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,971,409,606.21 14,319,611,719.69

สินทรัพย์ไม�หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร�วม 5.6 675,960,666.00 621,635,812.47

เงินให�กู�ยืมระยะยาว 5.7 105,983,651.36 106,441,927.05

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� - สุทธิ 5.8 4,402,908,018.06 4,261,366,434.69

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน - สุทธิ 5.9 593,220,413.69 306,582,675.20

สินทรัพย�ระหว�างดำาเนินการ 952,821,812.69 380,098,798.23

รวมสินทรัพย์ไม�หมุนเวียน 6,730,894,561.80 5,676,125,647.64

รวมสินทรัพย์ 21,702,304,168.01 19,995,737,367.33

งบแสดงฐานะการเง�น / Balance Sheets
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019



หน�วย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส�วนได�เสีย

หนี้สินหมุนเวียน

เจ�าหนี้การค�า 3,545,379,974.47 2,651,582,399.47

รายได�แผ�นดินรอนำาส�ง 5.10 772,645,900.00 970,159,000.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.11 921,584,389.24 699,208,515.17

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,239,610,263.71 4,320,949,914.64

หนี้สินไม�หมุนเวียน

รายได�รอการรับรู� 5.12 880,512,335.05 976,584,113.75

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน�พนักงาน 5.13 1,394,784,666.00 1,177,449,008.00

หนี้สินกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม 5.14 74,500,000.00 74,500,000.00

รวมหนี้สินไม�หมุนเวียน 2,349,797,001.05 2,228,533,121.75

รวมหนี้สิน 7,589,407,264.76 6,549,483,036.39

ส�วนทุน

ทุน

 ทุนประเดิม 48,041,467.48 48,041,467.48

 ทุนรับจากงบประมาณ 3,018,502.04 3,018,502.04

 ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน 3,526,548.46 3,526,548.46

54,586,517.98 54,586,517.98

สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ� 5.16 49,914,409.60 49,914,409.60

กำาไรสะสม 14,008,395,975.67 13,341,753,403.36

รวมส�วนทุน 14,112,896,903.25 13,446,254,330.94

รวมหนี้สินและส�วนทุน 21,702,304,168.01 19,995,737,367.33

(นางสาวรำาไพ สมจิตรมูล)
ผู�อำานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน

(นายวิฑูรย� ด�านวิบูลย�)
ผู�อำานวยการองค�กรเภสัชกรรม

งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ) / Balance Sheets (Cont�)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements



หน�วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 5.1 4,414,687,980.40 3,586,496,576.86

เงินลงทุนชั่วคราว 5.2 302,698,772.02 851,427,867.46

ลูกหนี้การค�า - สุทธิ 5.3 7,210,615,607.40 7,012,654,783.89

สินค�าคงเหลือ 5.4 2,934,242,477.02 2,798,573,593.57

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 5.5 109,164,769.37 70,458,897.91

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,971,409,606.21 14,319,611,719.69

สินทรัพย์ไม�หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร�วม 5.6 335,060,000.00 335,060,000.00

เงินให�กู�ยืมระยะยาว 5.7 105,983,651,36 106,441,927.05

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� - สุทธิ 5.8 4,402,908,018.06 4,261,366,434.69

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน - สุทธิ 5.9 593,220,413.69 306,582,675.20

สินทรัพย�ระหว�างดำาเนินการ 952,821,812.69 380,098,798.23

รวมสินทรัพย์ไม�หมุนเวียน 6,389,993,895.80 5,389,549,835.17

รวมสินทรัพย์ 21,361,403,502.01 19,709,161,554.86

งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ) / Balance Sheets (Cont�)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019



หน�วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนี้สินหมุนเวียน

เจ�าหนี้การค�า 3,545,379,974.47 2,651,582,399.47

รายได�แผ�นดินรอนำาส�ง 5.10 772,645,900.00 970,159,000.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.11 921,584,389.24 699,208,515.17

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,239,610,263.71 4,320,949,914.64

หนี้สินไม�หมุนเวียน

รายได�รอการรับรู� 5.12 880,512,335.05 976,584,113.75

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน�พนักงาน 5.13 1,394,784,666.00 1,177,449,008.00

หนี้สินกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม 5.14 74,500,000.00 74,500,000.00

รวมหนี้สินไม�หมุนเวียน 2,349,797,001.05 2,228,533,121.75

รวมหนี้สิน 7,589,407,264.76 6,549,483,036.39

ส�วนทุน

ทุน

 ทุนประเดิม 48,041,467.48 48,041,467.48

 ทุนรับจากงบประมาณ 3,018,502.04 3,018,502.04

 ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน 3,526,548.46 3,526,548.46

54,586,517.98 54,586,517.98

สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ� 5.16 49,914,409.60 49,914,409.60

กำาไรสะสม 13,667,495,309.67 13,055,177,590.89

รวมส�วนทุน 13,771,996,237.25 13,159,678,518.47

รวมหนี้สินและส�วนทุน 21,361,403,502.01 19,709,161,554.86

งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ) / Balance Sheets (Cont�)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019

(นางสาวรำาไพ สมจิตรมูล)
ผู�อำานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน

(นายวิฑูรย� ด�านวิบูลย�)
ผู�อำานวยการองค�กรเภสัชกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ / Profit & Loss Statement
สำาหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements

หน�วย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส�วนได�เสีย

รายได�จากการขายยาและเวชภัณฑ� 5.17 17,910,983,229.73 16,633,660,758.68

รายได�จากค�ารับจ�างทำาของ 17,876,627.11 17,728,248.63

รายได�อื่น 5.18 276,195,470.58 185,43,618.12

รวมรายได� 18,205,055,327.42 16,836,802,625.43

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนขายและรับจ�างทำาของ 14,508,863,194.13 13,163,883,740.75

ค�าใช�จ�ายในการขาย 5.19 506,675,479.80 497,253,992.68

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 5.20 1,835,755,043.48 1,571,809,963.21

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ 258,126,656.24 29,938,848.78

รวมค�าใช�จ�าย 17,109,420,373.65 15,262,886,545.42

กำาไรจากการดำาเนินงาน 1,095,634,953.77 1,573,916,080.01

ส�วนแบ�งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 60,496,853.53 101,895,853.31

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป� 1,156,131,807.30 1,675,811,933.32



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ) / Profit & Loss Statement (Cont�)
สำาหรับป�สิ�นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019 

หน�วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รายได�จากการขายยาและเวชภัณฑ� 5.17 17,910,983,229.73 16,633,660,758.68

รายได�จากค�ารับจ�างทำาของ 17,876,627.11 17,728,248.63

รายได�อื่น 5.18 282,367,470.58 190,233,618.12

รวมรายได� 18,211,227,327.42 16,841,622,625.43

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนขายและรับจ�างทำาของ 14,508,863,194.13 13,163,883,740.75

ค�าใช�จ�ายในการขาย 5.19 506,675,479.80 497,253,992.68

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 5.20 1,835,755,043.48 1,571,809,963.21

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ 258,126,656.24 29,938,848.78

รวมค�าใช�จ�าย 17,109,420,373.65 15,262,886,545.42

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป� 1,101,806,953.77 1,578,736,080.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements







หน�วย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส�วนได�เสีย

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป� 1,156,131,807.30 1,675,811,933.32

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำาไรสุทธิเป�นเงินสดสุทธิรับ (จ�าย)

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

  ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำาหน�าย 533,661,844.38 461,569,537.92

  ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย� 3,475,182.76 1,979,747.31

  ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค�า 21,649,424.18 2,088,309.20

  สินค�าเสื่อมสภาพ 29,156,339.50 18,336,876.46

  หนี้สูญรับคืน (1,077,740.48) (68,732.04)

  ส�วนแบ�งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม (60,496,853.53) (101,895,583.31)

  กำาไรจากการจำาหน�ายสินทรัพย� (2,214,900.22) (372,882.40)

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง 944,634.84 1,134,654.51

  หนี้สงสัยจะสูญ 761,122.72 1,227,424.14

1,701,990,861.45 2,059,811,015.11

สินทรัพย�ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การค�า (197,633,780.78) (850,133,851.08)

  สินค�าคงเหลือ (186,474,647.13) (357,577,287.41)

  สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น (38,705,871.46) 8,220,725.45

หนี้สินดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

  เจ�าหนี้การค�า 830,599,722.99 56,162,715.53

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 222,375,874.07 (244,677,520.56)

  รายได�รอการรับรู� (98,561,249.50) 12,343,876.60

  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน�พนักงาน 217,335,658.00 (22,901,211.00)

เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 2,450,926,567.64 661,248,462.64

งบกระแสเง�นสด / Statement of Cash Flows
สำาหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019 



หน�วย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส�วนได�เสีย

เงินสดรับจากการจำาหน�ายสินทรัพย� 2,708,700.00 372,884.40

รับเงินป�นผล 6,172,000.00 4,820,000.00

เงินสดรับ (จ�าย) จากเงินให�กู�ยืมระยะยาว  458,275.69 (6,477,115.44)

เงินสดจ�ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� (591,092,365.54) (1,664,632,336.34)

เงินสดจ�ายซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน (348,028,191.60) (76,892,053.05)

เงินสดจ�ายสินทรัพย�ระหว�างดำาเนินการ (552,425,144.06) 952,936,509.55

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 548,729,095.44 (548,341,743.86)

(933,477,630.07) (1,338,213,854.74)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ 2,489,470.80 85,345,459.69

เงินสดจ�ายรายได�แผ�นดินนำาส�งคลัง (687,002,334.99) (687,563,778.89)

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (684,512,864.19) (602,218,319.20)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 832,936,073.38 (1,279,183,711.30)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นงวด 3,586,496,576.86 4,867,457,339.42

ผลขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,744,669.84) (1,777,051.26)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ ปลายงวด 4,414,687,980.40 3,586,496,576.86

งบกระแสเง�นสด (ต�อ) / Statement of Cash Flows (Cont�)
สำาหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements



งบกระแสเง�นสด / Statement of Cash Flows
สำาหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019 

หน�วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป� 1,101,806,953.77 1,578,736,080.01

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำาไรสุทธิเป�นเงินสดสุทธิรับ (จ�าย)

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

  ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำาหน�าย 553,661,844.38 461,569,537.92

  ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย� 3,475,182.76 1,979,747.31

  ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค�า 21,649,424.18 2,088,309.20

  สินค�าเสื่อมสภาพ 29,156,339.50 18,336,876.46

  หนี้สูญรับคืน (1,077,740.48) (68,732.04)

  กำาไรจากการจำาหน�ายสินทรัพย� (2,214,900.22) (372,882.40)

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง 944,634.84 1,134,654.51

  หนี้สงสัยจะสูญ 761,122.72 1,227,424.14

1,708,162,861.45 2,064,631,015.11

สินทรัพย�ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การค�า (197,633,780.78) (850,133,851.08)

  สินค�าคงเหลือ (186,474,647.13) (357,577,287.41)

  สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น (38,705,871.46) 8,220,725.45

หนี้สินดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

  เจ�าหนี้การค�า 830,599,722.99 56,162,715.53

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 222,375,874.07 (244,677,520.56)

  รายได�รอการรับรู� (98,561,249.50) 12,343,876.60

  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน�พนักงาน 217,335,658.00 (22,901,211.00)

เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 2,457,098,567.64 666,068,462.64



งบกระแสเง�นสด (ต�อ) / Statement of Cash Flows (Cont�)
สำาหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019 

หน�วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินสดรับจากการจำาหน�ายสินทรัพย� 2,708,700.00 372,884.40

เงินสดรับ (จ�าย) จากเงินให�กู�ยืมระยะยาว  458,275.69 (6,477,115.44)

เงินสดจ�ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� (591,092,365.54) (1,664,632,336.34)

เงินสดจ�ายซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน (348,028,191.60) (76,892,053.05)

เงินสดจ�ายสินทรัพย�ระหว�างดำาเนินการ (552,425,144.06) 952,936,509.55

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 548,729,095.44 (548,341,743.86)

(939,649,630.07) (1,343,033,854.74)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ 2,489,470.80 85,345,459.69

เงินสดจ�ายรายได�แผ�นดินนำาส�งคลัง (687,002,334.99) (687,563,778.89)

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (684,512,864.19) (602,218,319.20)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 832,936,073.38 (1,279,183,711.30)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นงวด 3,586,496,576.86 4,867,457,339.42

ผลขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,744,669.84) (1,777,051.26)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ ปลายงวด 4,414,687,980.40 3,586,496,576.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements



องค�การเภสัชกรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค�การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค�ในการจัดตั้ง ดังนี้

องค�การเภสัชกรรม มีอำานาจกระทำาการต�างๆ ภายในขอบเขตแห�งวัตถุประสงค�ดังกล�าว รวมถึงร�วมการงานหรือสมทบกับบุคคล 
หรือส�วนราชการอ่ืนเพ่ือประโยชน�แห�งกิจการขององค�การเภสัชกรรม การเข�าเป�นหุ�นส�วนหรือถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือนิติบุคคลใดๆ 
และกู� ยืม ให�กู� ให�กู�ยืม โดยมีหลักประกันด�วยบุคคลหรือด�วยทรัพย�

องค�การเภสัชกรรมดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน�ายยาและเวชภัณฑ� โดยมีสำานักงานใหญ�ตั้งอยู�ท่ีถนนพระราม 6 สาขาภาค จำานวน 
3 แห�ง ได�แก�

ร�านค�าปลีก จำานวน 8 แห�ง ได�แก� แผนกขายปลีก 1 (เขตราชเทวี) แผนกขายปลีก 2 (เขตป�อมปราบฯ) แผนกขายปลีก 3  
(เขตบางกอกน�อย) แผนกขายปลกี 4 (เขตพระนคร) แผนกขายปลกี 5 (อ.ลำาลกูกา) แผนกขายปลกี 6 (กระทรวงสาธารณสขุ) ร�านขายยา 
อภ.สาขาเวชศาสตร�เขตร�อน และร�านขายยา อภ.สาขาศูนย�ราชการ

งบการเงินได�จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต�พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึง 
การตีความแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช�โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ�

งบการเงินน้ีได�จัดทำาข้ึนโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของงบการเงิน ยกเว�น รายการบัญชีบางประเภท
ซึ่งใช�มูลค�ายุติธรรมในการวัดมูลค�าตามที่ได�อธิบายไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

การจัดทำางบการเงินกำาหนดให�ฝ�ายบริหารประมาณการและกำาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข�องอันจะมีผลต�อตัวเลขของสินทรัพย� 
และหนี้สิน รวมทั้งการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย�และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และข�อมูลรายได�และค�าใช�จ�าย
ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล�าว

ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต�างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม�ว�าฝ�ายบริหารได�จัดทำาตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข�าใจ 
ในเหตุการณ�และสิ่งที่ได�กระทำาไปในป�จจุบันอย�างดีที่สุดแล�ว

 
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม�ซึ่งได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ผลบังคับใช�สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  สินค�าคงเหลือ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
        และข�อผิดพลาด

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
สำาหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญาเช�า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลประโยชน�ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ต�างประเทศ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค�า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหว�างกาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การด�อยค�าของสินทรัพย�
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ง  ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกดิข้ึน และสนิทรพัย�ท่ีอาจเกดิขึน้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

 องค�การเภสัชกรรมได�จัดให�มีการเตรียมความพร�อมในการนำามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินข�างต�น 
ท่ีเก่ียวข�องมาถือปฏิบัติ ซึ่งอยู�ระหว�างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต�องบการเงิน และเชื่อว�าจะไม�มีผลกระทบที่เป�นสาระสำาคัญ
ต�องบการเงินขององค�การเภสัชกรรม เมื่อนำามาถือปฏิบัติ

 ผลบังคับใช�สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง  เครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานรายงานทางการเงินให�ข�อกำาหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนรับรู� การวัด

มูลค�า การด�อยค�า และการตัดรายการ
 องค�การเภสัชกรรมได�จัดให�มีการเตรียมความพร�อมในการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินในส�วนท่ีเกี่ยวข�องมาถือ

ปฏิบัติ ซึ่งอยู�ระหว�างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต�องบการเงินในส�วนการด�อยค�า ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งการนำามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล�าวมาถือปฏิบัติเชื่อว�าไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสำาคัญต�องบการเงิน เนื่องจากองค�การเภสัชกรรมตั้ง
ค�าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว�าด�วยการบญัชแีละการเงนิของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2548 หมวด 1 การบญัช ีข�อ 7

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง   สัญญาเช�า
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได�นำาเสนอวิธีการบัญชีเดียวสำาหรับผู�เช�า โดยผู�เช�าต�องรับสิทธิการใช�สินทรัพย�

ท่ีแสดงถึงสิทธิในการใช�สินทรัพย�ที่แสดงในการใช�สินทรัพย�อ�างอิงที่เช�าและหนี้สินตามสัญญาเช�าที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ผู�เช�าต�อง
จ�ายชำาระตามสัญญาเช�า ซ่ึงยกเว�นการรับรู�รายการสำาหรับสัญญาเช�าระยะสั้นหรือสินทรัพย�อ�างอิงนั้นมีมูลค�าตำ่า

 ขณะนี้ผู�บริหารกำาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
ต�องบการเงิน

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด หมายความถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารท่ีมีกำาหนดจ�ายไม�เกิน 3 เดือน 

ท้ังนี้ ได�รวมส�วนของกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมและกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของ
องค�การเภสัชกรรมไว�ด�วย

  รายการที่เป�นเงินตราต�างประเทศ แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการสินทรัพย�และ 
หนี้สินท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะปรับมูลค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห�งประเทศไทย
ประกาศใช�เป�นอัตราอ�างอิง ณ วันสิ้นงวด กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนรับรู�เป�นรายได�หรือค�าใช�จ�ายทั้งจำานวน 
ในงวดบัญชีนั้น



 3.2 เงินลงทุนชั่วคราว
  เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำาซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แต�ไม�เกิน 1 ป�

 3.3 ลูกหนี้การค�า
  ลูกหนี้การค�ารับรู�เริ่มแรกด�วยมูลค�าตามใบส�งของ และจะแสดงมูลค�า ณ วันสิ้นงวดด�วยจำานวนหนี้ที่เหลืออยู�หักด�วย

ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง  
ผลต�างระหว�างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค�าเปรียบเทียบกับมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับจากลูกหนี้การค�า หน้ีสงสัยจะสูญที่เกิดข้ึน 
จะรับรู�ไว�ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป�นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�ายในการบริหาร

  องค�การเภสัชกรรมตั้งค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 การบัญชี ข�อ 7 สำาหรับลูกหนี้ที่ไม�ใช�ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ค�างชำาระเกินกว�า 1 ป� ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ 
ถึงกำาหนดชำาระในอัตราร�อยละ 100

 3.4 สินค�าคงเหลือ
  สินค�าคงเหลือแสดงมูลค�าด�วยราคาทุน หรือมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับแล�วแต�มูลค�าใดจะตำ่ากว�า ราคาทุนของสินค�าคงเหลือ

คำานวณตามวิธีเข�าก�อน ออกก�อน ราคาทุนประกอบด�วย ต�นทุนในการซื้อและต�นทุนอื่นท่ีเกี่ยวข�องโดยตรงกับการได�มาซึ่งสินค�าสำาเร็จรูป 
วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ และต�นทุนแปลงสภาพของสินค�าคงเหลือและสินค�าระหว�างทางแสดงราคาทุน ณ วันที่ซื้อ

  ยาในโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ� องค�การเภสัชกรรมได�นำามารวมในสินค�าคงเหลือ เพราะสามารถนำามาหมุนเวียน
ใช�ได�

  ในการวัดมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับ องค�การเภสัชกรรมได�ใช�วิธีประเมินจากการวิเคราะห�อายุสินค�าคงเหลือมาโดยตลอด 
ในระหว�างป�ได�มีการพิจารณาผลขาดทุนท่ีอาจเกิดจากสินค�าเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล�าสมัย และเคลื่อนไหวช�า โดยตั้งเป�นสำารองสินค�า
เสื่อมสภาพ และค�าเผื่อมูลค�าสินค�าลดลง

 3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�ทุกประเภท ยกเว�นที่ดินแสดงด�วยราคาทุน หักค�าเสื่อมราคาสะสม
  ค�าเสื่อมราคาคำานวณจากมูลค�าเสื่อมสภาพของอาคารและอุปกรณ�โดยวิธีเส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�  

โดยประมาณการของสินทรัพย�แต�ละประเภท ยกเว�นที่ดินซึ่งมีอายุการใช�งานไม�จำากัด ประมาณการอายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย� 
แสดงได�ดังนี้

  ประเภทสินทรัพย� อายุการให�ประโยชน� (ป�)
  อาคาร 10 - 40 ป�
  เครื่องจักรกลและเคร่ืองใช�สำานักงาน 10 ป�
  ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 5 - 10 ป�
  ยานพาหนะ 5 ป�
  องค�การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช�งาน มูลค�าคงเหลือ และวิธีการคิดค�าเสื่อมราคาอย�างน�อยที่สุดทุกสิ้น 

รอบป�บัญชี
  ในป� 2562 มีการทบทวนอายุการใช�งานของอาคารจากเดิม 10 - 20 ป� เป�น 10 - 40 ป� มีผลกระทบทำาให�ค�าเสื่อมราคา

ลดลง ตามข�อบังคับขององค�การเภสัชกรรม ว�าด�วยการหักค�าสึกหรอและค�าเสื่อมราคาของทรัพย�สิน พ.ศ. 2562
  ในกรณีที่มูลค�าตามบัญชีสูงกว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให�เท�ากับมูลค�าที่คาดว�า 

จะได�รับคืนทันที
  ต�นทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู�ในมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�หรือรับรู�แยกเป�นอีกสินทรัพย�หนึ่งตามความ 

เหมาะสม เมื่อต�นทุนน้ันเกิดข้ึนและคาดว�าจะให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก�องค�การเภสัชกรรมและต�นทุนดังกล�าวสามารถ
วดัมลูค�าได�อย�างน�าเชือ่ถอื และจะตดัมลูค�าตามบัญชขีองชิน้ส�วนท่ีถกูเปลีย่นแทนออก สำาหรบัค�าซ�อมแซมและบำารุงรกัษาอ่ืนๆ ทีเ่กดิข้ึน
เป�นประจำา องค�การเภสัชกรรมจะรับรู�ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ



  กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหน�ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิ 
ท่ีได�รับจากการจำาหน�ายสินทรัพย�กับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย� และจะรับรู�ไว�ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  สินทรัพย�ที่ซื้อมาราคารวมหน�วยละไม�เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช�งานไม�เกิน 2 ป� ถือเป�นค�าใช�จ�ายทั้งจำานวน
ในป�ที่ซื้อ

 3.6 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน - สุทธิ
  3.6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร�
   สิทธิการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ท่ีซื้อมาบันทึกเป�นสินทรัพย�โดยคำานวณจากต�นทุนโดยตรง ในการได�มาและ

การดำาเนินการให�โปรแกรมคอมพิวเตอร�น้ันสามารถนำามาใช�งานได�ตามประสงค�โดยจะตัดจำาหน�ายตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุประมาณ
การให�ประโยชน�ภายในระยะเวลา 5 ป� ต�นทุนโดยตรงรวมถึงต�นทุนพนักงานที่ทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�และค�าใช�จ�าย
ท่ีเกี่ยวข�องตามสัดส�วนท่ีเหมาะสม

   สินทรัพย�ที่บันทึกในป� 2562 มีการทบทวนอายุการใช�งานจากเดิม 5 ป� เป�น 5 - 10 ป� ตามข�อบังคับขององค�การ
เภสัชกรรม ว�าด�วยการหักค�าสึกหรอและค�าเสื่อมราคาของทรัพย�สิน พ.ศ. 2562

   ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร�ให�สูงขึ้นกว�าเมื่อได�มาครั้งแรกจะบันทึกรวม
เป�นต�นทุนเมือ่ได�มาซ่ึงโปรแกรมคอมพวิเตอร�นัน้ ค�าใช�จ�ายสำาหรบัการดแูลและบำารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร�จะบนัทกึเป�นค�าใช�จ�าย
เม่ือเกิดขึ้น

  3.6.2  สินทรัพย�พัฒนาผลิตภัณฑ�
   องค�การเภสัชกรรมโอนสินทรัพย�ระหว�างพัฒนาผลิตภัณฑ�เป�นสินทรัพย�พัฒนาผลิตภัณฑ�โดยคำานวณจาก

ต�นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย� ประกอบด�วยต�นทุนที่เกี่ยวข�องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย�เพื่อให�สามารถนำามาใช�ประโยชน�ได�ตาม
ราคาทุน โดยสามารถวัดมูลค�าได�อย�างน�าเชื่อถือ ซึ่งก�อให�เกิดประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และนำาสินทรัพย�มาใช�ประโยชน� 
หรือนำามาขายได�

   การตัดจำาหน�ายสินทรัพย�พัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีมีอายุการให�ประโยชน�จำากัดอย�างมีระบบโดยวิธีเส�นตรงตามอายุ
การให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย�น้ัน

   ในป� 2562 มีการทบทวนอายุการให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย�จากเดิมร�อยละ 5 - 10 ต�อป� เป�นอัตรา
ร�อยละ 5 - 20 ต�อป� การตัดจำาหน�ายสินทรัพย�พัฒนาผลิตภัณฑ�คิดตามวงจรผลิตภัณฑ�ของยาแต�ละรายการ (Product Life Cycle)  
ท่ีคาดว�าจะให�ผลประโยชน�ในเชิงเศรษฐกิจโดยมีระยะเวลาของวงจรประมาณ 5 - 20 ป�

  3.6.3 สินทรัพย�ระหว�างพัฒนาผลิตภัณฑ�
   องค�การเภสัชกรรมมีสินทรัพย�ที่อยู�ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� และมีความเป�นไปได�ค�อนข�าง

แน�นอนที่องค�การเภสัชกรรมจะได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพย�นั้น องค�การเภสัชกรรมรับรู�รายจ�ายที่เกิด
ข้ึนสำาหรบัขัน้ตอนผลติเป�นสนิทรพัย�ไม�มตีวัตน ราคาทนุของสนิทรพัย�ไม�มตีวัตนท่ีเกิดข้ึนภายในประกอบด�วย รายจ�ายท่ีเก่ียวข�องโดยตรง
ทุกรายการที่จำาเป�นในการสร�างสรรค�เพื่อการผลิตและจัดเตรียมสินทรัพย� เพื่อให�สามารถนำามาใช�ประโยชน�ตามประสงค�ของผู�บริหาร 
จะรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงินด�วยมูลค�าป�จจุบัน เพื่อให�เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 เรื่อง สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

 3.7 การด�อยค�าของสินทรัพย�
  สินทรัพย�และสินทรัพย�ไม�มีตัวตนที่มีอายุการใช�งานจำากัด จะมีการทบทวนการด�อยค�าเม่ือมีเหตุการณ�หรือสถานการณ�

บ�งช้ีว�าราคาตามบัญชีอาจสูงกว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน รายการขาดทุนจากการด�อยค�าจะรับรู�เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย�สูง
กว�ามลูค�าทีค่าดว�าจะได�รบัคนื ซึง่หมายถงึจำานวนทีส่งูกว�าระหว�างมลูค�ายตุธิรรมหกัต�นทนุในการขายเทยีบกบัมลูค�าจากการใช�สนิทรพัย� 
ซึ่งจะถูกจัดเป�นกลุ�มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได� เพื่อวัตถุประสงค�ของการประเมินการด�อยค�า สินทรัพย�ซึ่งรับรู�รายการขาดทุน
จากการด�อยค�าไปแล�วจะถูกประเมินความเป�นไปได�ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด�อยค�า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน



 3.8 เงินลงทุนในบริษัทร�วม
  บริษัทร�วมเป�นกิจการที่องค�การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย�างเป�นสาระสำาคัญแต�ไม�ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่

องค�การเภสัชกรรมถือหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงอยู�ระหว�างร�อยละ 20 ถึงร�อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทร�วม
รับรู�เริ่มแรกด�วยราคาทุนและใช�วิธีส�วนได�เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

  ส�วนแบ�งกำาไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได�มาจะรวมไว�ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  บัญชีส�วนเกินจากการตีมูลค�ายุติธรรมภายหลังการได�มาจะรวมไว�เป�นส�วนหนึ่งของบัญชีส�วนเกินจากการตีมูลค�า

ยุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได�มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เม่ือส�วนแบ�งขาดทุนขององค�การ
เภสัชกรรมในบริษัทร�วมมีมูลค�าเท�ากับหรือเกินกว�ามูลค�าส�วนได�เสียขององค�การเภสัชกรรมในบริษัทร�วม องค�การเภสัชกรรมจะไม� 
รับรู�ส�วนแบ�งขาดทุนอีกต�อไป เว�นแต�องค�การเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร�วมหรือต�องจ�ายชำาระหนี้แทนบริษัทร�วม

  รายการกำาไรที่ยังไม�ได�เกิดขึ้นจริงระหว�างองค�การเภสัชกรรมกับบริษัทร�วมจะตัดบัญชีเท�าที่องค�การเภสัชกรรมมีส�วน
ได�เสียในบริษัทร�วมน้ัน รายการขาดทุนที่ยังไม�ได�เกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทำานองเดียวกัน เว�นแต�เป�นรายการที่มีหลักฐานว�าสินทรัพย�
ท่ีโอนระหว�างกันนั้นเกิดการด�อยค�า

  นโยบายการบัญชีของบริษัทร�วม จะเปลี่ยนเท�าที่จำาเป�นเพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายการบัญชีขององค�การเภสัชกรรม
  เงินลงทุนในบริษัทร�วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช�วิธีราคาทุน
  รายชื่อบริษัทร�วมของบริษัทได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข�อ 5.6

 3.9 รายได�รอการรับรู�
  รายได�รอการรับรู�เป�นภาระผูกพันที่เกิดจากการรับเงินอุดหนุนจากหน�วยงานรัฐในโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน

ป�องกันไข�หวัดใหญ�/ไข�หวัดนก โดยจะบันทึกสินทรัพย�คู�กับรายได�เงินอุดหนุนรอการรับรู� และทยอยรับรู�รายได�เป�นรายได�เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลตามสัดส�วนค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย� ซึ่งเกิดขึ้นในแต�ละงวดบัญชี

  ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับเงินจากหน�วยงานอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค�จากบุคคลอื่น นอกเหนือจากหน�วยงานภาครัฐ  
โดยจะบันทึกสินทรัพย�คู�กับรายได�รอการรับรู� และทยอยรับรู�รายได�เป�นรายได�จากการบริจาคตามสัดส�วนค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�
และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแต�ละงวดบัญชี

  ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับบริจาคสินทรัพย� โดยจะบันทึกสินทรัพย�ที่รับบริจาคเป�นสินทรัพย�ในแต�ละประเภทคู�กับ
รายได�รอการรับรู� และทยอยรับรู�รายได�เป�นรายได�จากการบริจาคตามสัดส�วนค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�ท่ีรับบริจาค ซึ่งเกิดขึ้นในแต�ละ
งวดบัญชี

 3.10 ผลประโยชน�พนักงาน
  ผลประโยชน�ของพนักงานขององค�การเภสัชกรรม ประกอบด�วยผลประโยชน�หลังออกจากงานทั้งที่เป�นโครงการ 

สมทบเงินและโครงการผลประโยชน� โครงการสมทบเงินเป�นโครงการที่องค�การเภสัชกรรมจ�ายเงินสมทบให�กับกองทุนที่แยกต�างหาก
ในจำานวนเงินที่คงที่

  องค�การเภสัชกรรมไม�มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต�องจ�ายเงินเพิ่ม ถึงแม�กองทุน
ไม�มีสินทรัพย�เพียงพอที่จะจ�ายชำาระให�พนักงานทั้งหมดสำาหรับการให�บริการของพนักงานทั้งในอดีตและป�จจุบัน โครงการผลประโยชน�
เป�นโครงการที่ไม�ใช�โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำาหนดจำานวนเงินผลประโยชน�ที่พนักงานจะได�รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู�กับ 
หลายป�จจัย เช�น อายุ จำานวนป�ที่ให�บริการ และค�าตอบแทน เป�นต�น

  3.10.1 กองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
   องค�การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค�การเภสัชกรรม  

พ.ศ. 2509 คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให�วางข�อบังคับองค�การเภสัชกรรมว�าด�วยเงินบำาเหน็จ 
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองค�การเภสัชกรรมจ�ายสมทบให�กองทุนในอัตราร�อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ 
ได�รวมรายการบัญชีต�างๆ ของกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานไว�ในงบการเงินขององค�การเภสัชกรรมด�วย

   องค�การเภสัชกรรมได�จัดตั้งกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมขึ้น ตามข�อบังคับองค�การเภสัชกรรมว�าด�วยการ
ให�ผู�ปฏิบัติงานกู�เงิน พ.ศ. 2520 ให�ใช�บังคับนี้ตั้งแต� 1 มกราคม 2521 โดยให�จัดสรรเงินกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุน



เงินกู�องค�การเภสัชกรรม ตามจำานวนที่ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม และคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
ได�มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 
ให�องค�การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข�ากองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมป�ละ 5 ล�านบาท โดยเริ่มตั้งแต�ป�งบประมาณ 2548  
เพื่อจ�ายคืนเงินยืมกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานจนกว�าจะครบจำานวน 44.50 ล�านบาท ทั้งนี้ได�รวมรายการบัญชีต�างๆ ของกองทุนเงินกู�
องค�การเภสัชกรรมไว�ในงบการเงินขององค�การเภสัชกรรมด�วย และมติที่ประชุมคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554  
เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได�มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค�การเภสัชกรรม จำานวน 30.00 ล�านบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบ 
เข�ากองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม

   องค�การเภสชักรรมได�มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีพนักงานองค�การเภสชักรรม ซึง่จดทะเบยีนแล�ว 
เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผู�ท่ีเข�าปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต�องเป�นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สำาหรับพนักงาน
ท่ีปฏิบัติงานก�อนวันที่ดังกล�าวเลือกเป�นสมาชิกตามความสมัครใจโดยองค�การเภสัชกรรมจ�ายสมทบให�อัตราร�อยละ 9 ของเงินเดือน 
สำาหรับพนักงานที่มีอายุการทำางานไม�เกิน 20 ป� และร�อยละ 10 ของเงินเดือนสำาหรับพนักงานที่มีอายุการทำางานเกิน 20 ป� ต�อมา 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ให�จ�ายเงินสมทบเข�ากองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพเพิ่มเติมอีกร�อยละ 2 สำาหรับพนักงานท่ีมีอายุงานไม�เกิน 20 ป� ให�ได�รับเงินสมทบร�อยละ 11 ของเงินเดือน ส�วนพนักงานที่มี 
อายุงานเกิน 20 ป� ให�ได�รับเงินสมทบร�อยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ตั้งแต�เดือนกรกฎาคม 2549 เป�นต�นไป

   เงินสมทบที่จ�ายให�กองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  3.10.2 โครงการผลประโยชน�
   ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ 
   องค�การเภสัชกรรมจัดให�มีโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานเพ่ือจ�ายเงินให�แก�พนักงานเป�นไปตาม

กฎหมายแรงงานไทย จำานวนเงินดังกล�าวขึ้นอยู�กับฐานเงินเดือนและจำานวนป�ที่พนักงานทำางานให�องค�การเภสัชกรรมนับถึงวันท่ี 
สิ้นสุดการทำางานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต หนี้สินสำาหรับโครงการผลประโยชน�จะรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงินด�วยมูลค�าป�จจุบันของ 
ภาระผูกพัน ณ วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด�วยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�โครงการ และปรับปรุงด�วยต�นทุนบริการในอดีตที่ยัง 
ไม�รับรู�ภาระผูกพันนี้คำานวณโดยนักคณิตศาสตร�ประกันภัยอิสระ ด�วยวิธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว� ซึ่งมูลค�าป�จจุบันของ
โครงการผลประโยชน�จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต�องจ�ายในอนาคต โดยใช�อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป�น 
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ�ายภาระผูกพันให�แก�พนักงาน และวันครบกำาหนดใกล�เคียงกับระยะเวลาท่ีต�องชำาระภาระผูกพัน

   กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน
เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข�อสมมติฐานจะรับรู�ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 3.11 ประมาณการหนี้สิน
  องค�การเภสัชกรรมจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป�นภาระผูกพันในป�จจุบันตามกฎหมายหรือตามข�อตกลง 

ท่ีจัดทำาไว� อันเป�นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ�ในอดีต ซึ่งการชำาระหนี้ตามภาระผูกพันน้ันมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าจะส�งผล 
ให�องค�การเภสัชกรรมต�องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น�าเชื่อถือของจำานวนที่ต�องจ�าย ในกรณีท่ีองค�การเภสัชกรรม
คาดว�าประมาณการหน้ีสินดังกล�าวเป�นรายจ�ายท่ีจะได�รับคืน องค�การเภสัชกรรมจะบันทึกเป�นสินทรัพย�แยกต�างหากเมื่อคาดว�าน�าจะ
ได�รับรายจ�ายนั้นคืนอย�างแน�นอน

 3.12 การรับรู�รายได� - ค�าใช�จ�าย 
 รายได�จากการขายยาและเวชภัณฑ� รับรู�เมื่อส�งมอบเสร็จสิ้นแล�ว
 รายได�จากการรับจ�างทำาของ วิเคราะห�วิจัย รับรู�เมื่องานเสร็จ
 รายได�เงินอุดหนุนจากหน�วยงานรัฐ เป�นเงินที่หน�วยงานได�รับการอุดหนุนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป�องกัน

ไข�หวัดใหญ� / ไข�หวัดนก รับรู�เมื่อได�รับเงินเพื่อได�มาซ่ึงสินทรัพย�จะรับรู�เป�นรายได�เงินอุดหนุนรอการรับรู�และทยอยรับรู�รายได�ตามเกณฑ�
สัดส�วนค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�ตลอดการใช�ประโยชน� และรับรู�ค�าใช�จ�ายตามจำานวนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข�ารายได�เงินอุดหนุน
จากหน�วยงานรัฐ



 รายได�จากการบริจาคหน�วยงานอื่น รับรู�เมื่อได�รับเงินหรือสินทรัพย� หรือตามการใช�จ�ายเงินเพื่อการได�มาซึ่งสินทรัพย�  
ซึ่งมีวัตถุประสงค�จากบุคคลอื่นนอกจากหน�วยงานภาครัฐ จะรับรู�เป�นรายได�รอการรับรู�และทยอยรับรู�รายได�ตามเกณฑ�สัดส�วน 
ค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�ตลอดการใช�ประโยชน� และรับรู�ค�าใช�จ�ายตามที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข�ารายได�จากการบริจาค

 ดอกเบ้ีย รับรู�ตามเกณฑ�สัดส�วนของเวลา โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จริงของสินทรัพย�
 เงินป�นผล รับรู�เมื่อประกาศจ�ายเงินป�นผล
 ค�าใช�จ�ายในการขายและบริการ รับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง
 รายได�แผ�นดินรอนำาส�งคลัง รับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง

การประมาณการ ข�อสมมติฐาน และการใช�ดุลยพินิจได�มีการประเมินทบทวนอย�างต�อเน่ืองและอยู�บนพื้นฐานของประสบการณ�
ในอดีตและป�จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ�ถึงเหตุการณ�ในอนาคตที่เชื่อว�ามีเหตุผลในสถานการณ�ขณะนั้น ในระหว�างป�สิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 การประมาณการทางบัญชีท่ีสำาคัญขององค�การเภสัชกรรม มีดังนี้

 4.1 อาคาร อุปกรณ� และสินทรัพย�ไม�มีตัวตน
  ฝ�ายบริหารเป�นผู�ประมาณการอายุการใช�งานและมูลค�าซากสำาหรับ อาคาร อุปกรณ� และสินทรัพย�ไม�มีตัวตนของ

องค�การเภสัชกรรม โดยส�วนใหญ�อ�างอิงจากข�อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย�นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจำาหน�ายสินทรัพย� 
ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม�ได�ใช�งานโดยการขายหรือเลิกใช�

 4.2 ประมาณการหนี้สินค�าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
  องค�การเภสัชกรรมจัดให�มีผลประโยชน�พนักงานภายหลังการเลิกจ�างหรือเกษียณอายุเพ่ือจ�ายให�แก�พนักงานตาม

กฎหมายแรงงานไทย มูลค�าป�จจุบันของประมาณการหนี้สินค�าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุคำานวณโดยใช�สมมติฐาน 
หลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล�านี้มีผลต�อประมาณการค�าใช�จ�ายและหนี้สินค�าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ

 4.3 การด�อยค�าของสินทรัพย�
  องค�การเภสัชกรรมมีการทบทวนการด�อยค�าของเงินลงทุนในบริษัทร�วม เมื่อพบข�อบ�งชี้ของการด�อยค�าตามที่ได�กล�าว

ในหมายเหตุข�อ 3.7 โดยพิจารณาจากมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสด

 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

 เงินสดคงเหลือที่สำานักงาน 0.61 0.46

 เงินฝากธนาคาร  - กระแสรายวัน 19.73 (255.01)

  - ออมทรัพย� 3,774.91 3,729.13

  รวม 3,795.25 3,474.58

 เงินฝากธนาคารประจำา 3 เดือน 619.44 111.92

  รวม 4,414.69 3,586.50

           



  เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย� 3,774.91 ล�านบาท องค�การเภสัชกรรมสำารองไว�สำาหรับโครงการสำารองยา 
และเวชภัณฑ�ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 5.16 เป�นเงิน 4.66 ล�านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบำาเหน็จ 
ผู�ปฏิบัติงาน 12.03 ล�านบาท กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 5.14 เป�นเงิน  
8.01 ล�านบาท และกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมขององค�การเภสัชกรรม 67.83 ล�านบาท รวมอยู�ด�วย

  องค�การเภสัชกรรมได�มีการนำาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย�ไปทำาข�อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จำากัด 
(มหาชน) จำานวน 4 บัญชี ดังนี้ บัญชีเลขที่ 050-1-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5 และ 002-1-38117-8 วงเงินตาม 
ข�อตกลง จำานวน 200 ล�านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห� บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 ตามข�อตกลงโดยดำารงไว�ตามเงินกู� 
คงเหลือของผู�กู�ทั้งหมด วัตถุประสงค�การทำาบันทึกข�อตกลงเพื่อดำารงเงินฝากธนาคาร เพ่ือให�พนักงานและลูกจ�างประจำาขององค�การ
เภสัชกรรมกู�เพื่อท่ีอยู�อาศัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) มียอดหนี้คงเหลือ 128.96 ล�านบาท และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห�มียอดหนี้คงเหลือ 49.14 ล�านบาท และไม�มีการปล�อยสินเชื่อเพิ่ม

 5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

 เงินฝากธนาคาร  - ประจำา 6 เดือน - 500.00

   - ประจำา 12 เดือน 302.70 351.43

  รวม 302.70 851.43

  เงินลงทุนชั่วคราว จำานวน 302.70 ล�านบาท เป�นเงินฝากธนาคารประเภทประจำาของกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรมขององค�การเภสัชกรรม

 5.3 ลูกหนี้การค�า - สุทธิ ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

ลูกหนี้ส�วนราชการ  - ส�วนภูมิภาค 3,082.22 42.73 3,180.47 45.34

ลูกหนี้ส�วนราชการ  - ส�วนกลาง 4,028.12 55.84 3,737.47 53.27

ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ 102.94 1.43 97.68 1.39

 รวม 7,213.28 100.00 7,015.62 100.00

หัก ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.66 0.04 2.97 0.04

 คงเหลือ 7,210.62 99.96 7,012.65 99.96



  ลูกหนี้การค�า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีลูกหนี้ส�วนราชการ - ส�วนกลาง จำานวน 4,028.12 ล�านบาท ส�วนหนึ่งเป�น
ลูกหนี้โรงพยาบาลราชวิถี (โครงการพิเศษ) จำานวน 3,014.17 ล�านบาท และสำานักงานประกันสังคมจำานวน 887.94 ล�านบาท

  รายละเอียดลูกหนี้การค�าค�างชำาระ

จำานวน (ราย) จำานวนเงิน

ป� 2556 - 2559

 ลูกหนี้ส�วนราชการ  - ส�วนภูมิภาค 85 160.97

 ลูกหนี้ส�วนราชการ  - ส�วนกลาง 2 34.34

 ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ 12 1.67

ป� 2560 - 2562

 ลูกหนี้ส�วนราชการ  - ส�วนภูมิภาค 936 2,921.25

 ลูกหนี้ส�วนราชการ  - ส�วนกลาง 307 3,993.78

 ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ 969 101.27

  รวม 7,213.28

  
  ลูกหนี้การค�า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำาแนกตามประเภทและอายุหนี้ที่ค�างชำาระ ดังนี้

หน�วย : ล�านบาท
2562

ระยะเวลาค�างชำาระ 
ลูกหนี้ส�วนราชการ 

ส�วนภูมิภาค
ลูกหนี้ส�วนราชการ

ส�วนกลาง
ลูกหนี้เอกชน 

และอื่นๆ
รวม

หนี้ค�างชำาระไม�เกิน 1 ป� 1,863.25 3,978.33 100.24 5,941.82

หนี้ค�างชำาระเกิน 1 ป� 1,218.97 49.79 2.70 1,271.46

 รวม 3,082.22 4,028.12 102.94 7,213.28

หัก ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 2.66 2.66

 คงเหลือ 3,082.22 4,028.12 100.28 7,210.62

   

2561

ระยะเวลาค�างชำาระ 
ลูกหนี้ส�วนราชการ 

ส�วนภูมิภาค
ลูกหนี้ส�วนราชการ

ส�วนกลาง
ลูกหนี้เอกชน 

และอื่นๆ
รวม

หนี้ค�างชำาระไม�เกิน 1 ป� 2,061.89 3,558.46 94.70 5,715.05

หนี้ค�างชำาระเกิน 1 ป� 1,112.28 185.31 2.98 1,300.57

 รวม 3,174.17 3,743.77 97.68 7,015.62

หัก ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 2.97 2.97

 คงเหลือ 3,174.17 3,743.77 94.71 7,012.65

 



  องค�การเภสัชกรรมได�จัดทำามาตรการในการติดตามลูกหนี้การค�าค�างชำาระเกิน 1 ป�
ทำาหนังสือแจ�งยอดค�างชำาระ ส�งให�ลูกหนี้การค�า ทุก 3 เดือน
ส�งรายงานลูกหนี้คงค�างให�ผู�แทนองค�การเภสัชกรรม ประสานกับลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน
ลูกหนี้การค�าค�างชำาระนาน จะมีการติดต�อสอบถามทางโทรศัพท�อย�างต�อเนื่อง

 5.4 สินค�าคงเหลือ ประกอบด�วย
หน�วย : ล�านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ผลิตภัณฑ�สำาเร็จรูป - ผลิตภัณฑ�ขององค�การเภสัชกรรม 952.61 1,226.68

    - ผลิตภัณฑ�ของบริษัทอื่น 292.31 83.46

ผลิตภัณฑ�ระหว�างทำา 453.79 518.25

วัตถุดิบ 1,062.05 923.26

ภาชนะและอุปกรณ�การบรรจุ 174.83 177.41

พัสดุและอุปกรณ� 13.89 6.59

สินค�าระหว�างทาง 38.36 -

เวชภัณฑ�โครงการสำารองยา 26.22 16.92

 3,014.06 2,952.57

หัก สำารองสินค�าเสื่อมสภาพ 33.34 123.52

  ค�าเผื่อมูลค�าสินค�าลดลง 46.48 30.48

 รวม 2,934.24 2,798.57

  ในงวดป� 2562 องค�การเภสัชกรรมได�สำารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้นให�สอดคล�องกับแผนกการจำาหน�ายยาและเวชภัณฑ�ของ
องค�การเภสัชกรรม เพื่อให�สามารถผลิตยาได�ทันต�อความต�องการของลูกค�า

 5.5 สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 0.28 7.31

ลูกหนี้อ่ืนๆ 14.98 27.34

เงินจ�ายล�วงหน�าค�าเวชภัณฑ� และอื่นๆ 60.24 22.58

เงินค�างรับอื่น 14.91 7.10

ภาษีซ้ือรอใบกำากับ 18.75 6.13

 รวม 109.16 70.46



  ลกูหนีอ้ืน่ๆ จำานวน 14.98 ล�านบาท ส�วนหนึง่เป�นลกูหนีร้อการชดใช�ของบรษิทั สมนุไพรไทย จำากดั จำานวน 9.14 ล�านบาท 
เนื่องจากชดเชยสินค�าจากการส�งเสริมการขายให�กับองค�การเภสัชกรรมของป� 2553 - 2555 จำานวน 30 รายการ ซึ่งบริษัท ผลิตภัณฑ�
สมุนไพรไทย จำากัด จะทยอยจ�ายเป�นสินค�าจำานวน 60 งวด และได�จ�ายแล�ว 52 งวด คงเหลือ 8 งวด

 5.6 เงินลงทุนในบริษัทร�วม องค�การเภสัชกรรมได�ลงทุนในบริษัท ดังนี้

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

2562 2561

เงินลงทุน
สัดส�วนการถือ

หุ�นร�อยละ
เงินลงทุน

สัดส�วนการถือ
หุ�นร�อยละ

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสป�ตัลโปรดัคส� จำากัด (มหาชน) 500.66 40.00 438.55 40.00

2. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส จำากัด 135.00 30.00 135.00 30.00

3. บริษัท ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย จำากัด 50.39 49.00 50.23 49.00

4. บริษัท องค�การเภสัชกรรม-เมอร�ริเออร�ชีววัตถุ จำากัด 124.91 49.00 132.86 49.00

5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ� แมนูแฟคเจอเรอร� 
 (ประเทศไทย) จำากัด

93.60 13.00 93.60 13.00

904.56 850.24

หัก  ค�าเผื่อการด�อยค�า : -

 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ� แมนูแฟคเจอฯ 93.60 93.60

 บริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลฯ 135.00 135.00

675.96 621.64

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินลงทุน
สัดส�วนการถือ

หุ�นร�อยละ
เงินลงทุน

สัดส�วนการถือ
หุ�นร�อยละ

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสป�ตัลโปรดัคส� จำากัด (มหาชน) 148.86 40.00 148.86 40.00

2. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส จำากัด 135.00 30.00 135.00 30.00

3. บริษัท ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย จำากัด 39.20 49.00 39.20 49.00

4. บริษัท องค�การเภสัชกรรม - เมอร�ริเออร�ชีววัตถุ จำากัด 147.00 49.00 147.00 49.00

5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ� แมนูแฟคเจอเรอร� 
 (ประเทศไทย) จำากัด

93.60 13.00 93.60 13.00

563.66 563.66

หัก   ค�าเผื่อการด�อยค�า : -

 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ� แมนูแฟคเจอฯ 93.60 93.60

  บริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลฯ 135.00 135.00
335.06 335.06



 5.6 เงินลงทุนในบริษัทร�วม (ต�อ)
  งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทร�วม

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

สินทรัพย�
รวม

หนี้สิน
รวม

ส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

สินทรัพย�
รวม

หนี้สิน
รวม

ส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

บริษัท เยเนอรัลฮอสป�ตัลโปรดัคส� จำากัด 
(มหาชน)

1,623.66 372.02 1,251.64 1,570.22 473.85 1,096.37

บริษัท ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย จำากัด 129.84 27.00 102.84 143.58 41.08 102.50

บริษัท องค�การเภสัชกรรม-เมอร�ริเออร�
ชีววัตถุ จำากัด

574.81 319.89 254.92 580.58 309.44 271.14

2,328.31 718.91 1,609.40 2,294.38 824.37 1,470.01

  ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนบริษัทร�วมบันทึกตามวิธีส�วนได�เสีย ได�ใช�ข�อมูลจากงบการเงินของบริษัทร�วม 
ท่ียังไม�ได�ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู�สอบบัญชี

  บริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส จำากัด ถูกธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) ฟ�องล�มละลายเป�นคดีหมายเลข
ดำาท่ี ล 2273/2549 ต�อมา บริษัท เนช่ันแนล ฟูด คอร�ปอเรชั่น จำากัด ได�ย่ืนคำาร�องต�อศาลล�มละลายกลางขอให�ฟ��นฟูกิจการของบริษัท 
เนช่ันแนล ฟูด คอร�ปอเรชั่น จำากัด ซึ่งศาลได�มีคำาสั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ให�ฟ��นฟูกิจการของบริษัทตามพระราชบัญญัติล�ม
ละลาย (คดีหมายเลขดำาท่ี ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2552 ศาลล�มละลายกลางได�มี 
คำาสั่งต้ังบริษัทเป�นผู�ทำาแผน โดยได�ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจ�าหนี้ท้ังหลายของบริษัท
จะต�องยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ในการฟ��นฟูกิจการต�อเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ภายในกำาหนด 1 เดือน นับแต�วันโฆษณาคำาสั่งนี้และผู�ทำา
แผนจะต�องจัดทำาแผนฟ��นฟูตามที่กฎหมายกำาหนดและส�งแผนให�เจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ภายในกำาหนดเวลา 3 เดือน นับแต�วัน
โฆษณาคำาสั่งแต�งตั้งผู�ทำาแผนในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผู�ทำาแผนได�นำาส�งแผนฟ��นฟูกิจการต�อเจ�าพนักงาน
พิทักษ�ทรัพย� และเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ได�นัดประชุมเจ�าหนี้เพื่อพิจารณาว�าจะยอมรับแผนหรือไม�และได�มีการเลื่อนประชุมเจ�าหนี้ 
เป�นวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึ่งท่ีประชุมเจ�าหนี้ได�มีมติพิเศษยอมรับแผนฟ��นฟูกิจการและเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ได�นำาเสนอศาล 
ล�มละลายกลาง พิจารณาแผนซึ่งศาลล�มละลายกลางได�มีคำาสั่งเห็นชอบแผนฟ��นฟู เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ป�จจุบันอยู�ระหว�าง
บริษัทบริหารจัดการให�เป�นไปตามแผนฟ��นฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมายจะต�องดำาเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาไม�เกิน 5 ป� และ
ผู�บริหารแผนจะต�องรายงานการปฏิบัติงานต�อเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย� ทุก 3 เดือนตามที่เจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�กำาหนด

  ตามหนังสือสำานักฟ��นฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจ�งว�า จากการ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ผู�บริหารแผนนำาส�ง ปรากฏว�าไม�เป�นไปตามสาระสำาคัญตามแผน เนื่องจากไม�สามารถ
ชำาระหนี้เงินต�นและดอกเบี้ยให�กับเจ�าหน้ีกลุ�มที่ 1 ถึงกลุ�มที่ 7 ได�ตามข�อกำาหนดของแผน องค�การเภสัชกรรมได�ติดตามและประสาน
กับเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย� เพื่อหารือถึงแนวทางดำาเนินการต�อบริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส จำากัด ได�รับแจ�งในเบื้องต�น
ว�า จะยื่นเรื่องเพื่อให�บริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส จำากัด ล�มละลาย เนื่องจากไม�มีการดำาเนินการตามแผนฟ��นฟูที่กำาหนด

  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2 ป�งบประมาณ 2556 ให�ตั้ง
ค�าเผื่อด�อยค�าเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส จำากัด เป�นจำานวนเงิน 135.00 ล�านบาท โดยให�ปรับปรุงย�อนหลัง
กับกำาไรสะสมต�นป�งบประมาณ 2554 เพื่อให�สามารถจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุงป� 2552) เรื่อง  
เงินลงทุนในบริษัทร�วม กำาหนดวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร�วมตามวิธีส�วนได�เสีย



  บริษัท เมดิคัล ดีไวซ� แมนูแฟคเจอเรอร� (ประเทศไทย) จำากัด หยุดดำาเนินกิจการ เนื่องจากบริษัทประสบป�ญหาขาด
สภาพคล�องอย�างหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผู�บริหารของบริษัทได�มีหนังสือแจ�งความประสงค�ที่จะให�มีการดำาเนินการชำาระบัญชี
บริษัท (Voluntary Liquidation) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให�รับรู�การด�อยค�าของเงินลงทุน
และคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมในการประชุมครั้งท่ี 3 ป�งบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบให�ตั้ง 
ด�อยค�า จำานวน 93.60 ล�านบาทเต็มจำานวน องค�การเภสัชกรรมในฐานะผู�ถือหุ�นไม�ต�องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเนื่องจากได�ชำาระ
ค�าหุ�นครบถ�วนแล�ว (ตามกฎหมายผู�ถือหุ�นจะรับผิดจำากัดเพียงไม�เกินจำานวนเงินที่ยังส�งไม�ครบมูลค�าของหุ�นท่ีตนถือ)

  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1096 “อันว�าบริษัทจำากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด�วยแบ�งทุน
เป�นหุ�นมีมูลค�าเท�าๆ กัน โดยมีผู�ถือหุ�นต�างรับผิดชอบจำากัดเพียงไม�เกินจำานวนเงินที่ตนยังส�งใช�ไม�ครบมูลค�าของหุ�นท่ีตนถือ” ดังนั้น
กรณีของ บริษัท ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส จำากัด และ บริษัท เมดิคัล ดีไวซ� แมนูแฟคเจอเรอร� (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งองค�การ
เภสัชกรรมในฐานะผู�ถือหุ�น ได�ชำาระค�าหุ�นเต็มจำานวนให�แก�บริษัททั้ง 2 แห�ง ครบถ�วนเรียบร�อยแล�ว องค�การเภสัชกรรมจึงไม�มีภาระ 
ผูกพันใดๆ ที่ต�องร�วมรับผิดกับบริษัทร�วมทุนดังกล�าวอีก

 5.7 เงินให�กู�ยืมระยะยาว จำานวน 105.98 ล�านบาท เกิดจากกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมให�พนักงานกู�ยืมเงินเพื่อเป�น
สวัสดิการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำาของธนาคารรัฐวิสาหกิจ

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลาคม 106.44 100.03

บวก ลูกหนี้เงินกู�เพิ่มขึ้นระหว�างป� 62.53 68.70

168.97 168.73

หัก ลูกหนี้เงินกู�ลดลงระหว�างป� 62.99 62.29

ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 105.98 106.44







 5.10 รายได�แผ�นดินรอนำาส�งคลัง
  กระทรวงการคลังกำาหนดให�องค�การเภสัชกรรมนำาส�งเงินรายได�แผ�นดินในอัตราร�อยละ 35 ของกำาไรสุทธิก�อนหักโบนัส

กรรมการและพนักงาน โดยกำาหนดระยะเวลานำาส�งรายได�แผ�นดินป�ละ 2 ครั้ง

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 970.16 800.00

เพิ่มขึ้นระหว�างงวด 

  - ครึ่งป�หลังของป� 2560 - 246.95

  - ครึ่งป�แรกของป� 2561 - 240.61

  - ครึ่งป�หลังของป� 2561 - 370.16

  - ครึ่งป�แรกของป� 2562 317.25 -

  - ครึ่งป�หลังของป� 2562 172.65 -

ลดลงระหว�างงวด 

นำาส�ง - เพิ่มเติมของป� 2558 - (200.00)

  - ครึ่งป�หลังของป� 2560 - (246.95)

  - ครึ่งป�แรกของป� 2561 - (240.61)

  - ครึ่งป�หลังของป� 2561 (370.16) -

  - ครึ่งป�แรกของป� 2562 (317.35) -

ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 772.65 970.16

 5.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

โบนัสค�างจ�าย 97.56 148.90

ค�าใช�จ�ายค�างจ�ายอื่นๆ 499.21 277.94

ภาษีเงินได�หัก ณ ท่ีจ�าย 16.89 16.80

เงินประกันสัญญา 167.43 114.81

อ่ืนๆ 141.25 122.76

เงินรับชำาระเกินจากลูกหนี้ 9.37 32.30

ยาค�างส�ง 0.33 6.55

ภาษีมูลค�าเพิ่มรอนำาส�ง (10.46) (20.86)

  รวม 921.58 699.20

  ค�าใช�จ�ายค�างจ�ายอ่ืนๆ จำานวน 499.21 ล�านบาท ได�รวมอากรขาเข�าของกรมศุลกากร ซึง่เรียกเกบ็อากรขาเข�าร�อยละ 10 
ย�อนหลงั 3 ป� จำานวน 213.90 ล�านบาท (หมายเหตุข�อ 6.2) และค�าใช�จ�ายค�างจ�ายของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของ
องค�การเภสัชกรรม จำานวน 67.59 ล�านบาท รวมอยู�ด�วย



 5.12 รายได�รอการรับรู� 
  5.12.1 รายได�เงินอุดหนุนรอการรับรู� มีรายละเอียด ดังนี้

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 938.86 921.95
บวก เพิ่มขึ้นระหว�างงวด 2.49 85.35

941.35 1,007.30
หัก ลดลงระหว�างงวด 82.62 68.44
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 858.73 938.86

  5.12.2 รายได�รอการรับรู� มีรายละเอียด ดังนี้

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 37.73 42.29
บวก เพิ่มขึ้นระหว�างงวด 0.05 -

37.78 42.29
หัก ลดลงระหว�างงวด 16.00 4.57
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 21.78 37.72
รวม 880.51 976.58

 5.13 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน�ของพนักงาน
  องค�การเภสชักรรมจ�ายค�าชดเชยผลประโยชน�หลงัออกจากงานและบำาเหนจ็ตามข�อกำาหนดของพระราชบญัญัตคิุ�มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให�ผลประโยชน�เม่ือเกษียณหรือออกจากงาน และผลประโยชน�อื่นแก�พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
  ในป� 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ�  

เรื่อง มาตรฐานขั้นตำ่าของสภาพการจ�างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ของสภาพการจ�างสำาหรับลูกจ�างซึ่งทำางานติดต�อกันครบ 20 ป� 
ข้ึนไปให�จ�ายไม�น�อยกว�าค�าจ�างอัตราสุดท�าย 400 วัน หรือไม�น�อยกว�าค�าจ�างของการทำางาน 400 วันสุดท�าย โดยประกาศนี้ให�มีผลใช�
บังคับแก�ลูกจ�างที่ต�องพ�นจากตำาแหน�งเพราะเหตุเกษียณตามข�อบังคับ ข�อกำาหนด ระเบียบ หรือคำาสั่งของนายจ�าง ตั้งแต�วันที่ 30 
กันยายน 2562 เป�นต�นไป

  การเปลี่ยนแปลงในมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน�เป�นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ในการประมาณการใหม� องค�การเภสัชกรรมต�องรับรู�ภาระผูกพันที่เกิดข้ึนโดยถือเป�นต�นทุนบริการในอดีต ทำาให�ภาระผูกพันเพ่ิมข้ึน 
จำานวน 226.92 ล�านบาท และองค�การเภสัชกรรมต�องรับรู�ต�นทุนบริการในอดีตเป�นค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นในงวดป� 2562

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
ผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงาน

 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,051.44 827.50

 เงินบำาเหน็จ 284.04 288.88

ผลประโยชน�อื่นๆ 59.31 61.07

รวม 1,394.79 1,177.45



  การเปล่ียนแปลงมูลค�าในป�จจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน�ของพนักงานในงวดป� สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2562 มีดังนี้

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน� ณ วันต�นงวด 1,177.45 1,200.35

ผลประโยชน�จ�าย (94.55) (107.07)

ต�นทุนบริการป�จจุบัน 60.37 60.33

ต�นทุนบริการในอดีต 226.92 -

ต�นทุนดอกเบี้ย 24.60 23.84

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน� ณ วันสิ้นงวด 1,394.79 1,177.45

  ค�าใช�จ�ายทั้งหมดที่รับรู�ในงบกำาไรขาดทุน แต�ละรายการมีดังนี้
  ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน�ของพนักงานท่ีองค�การเภสัชกรรมรับรู�ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในส�วนค�าใช�จ�ายดำาเนินงานของงวดป� สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ต�นทุนบริการป�จจุบัน 60.37 60.33

ต�นทุนบริการในอดีต 226.92 -

ต�นทุนดอกเบี้ย 24.60 23.84

  รวม 311.89 84.17

  ข�อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย มีดังนี้

ร�อยละต�อป�

2562 2561

อัตราคิดลด 1.14 - 4.14 1.14 - 4.14

อัตราขึ้นเงินเดือน 5.00 - 8.00 5.00 - 8.00

อัตราเงินเฟ�อ 2.50 2.50

อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย ป� 2560 ป� 2560

           







  องค�การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค�การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ซึ่ง
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให�วางข�อบังคับองค�การเภสัชกรรมว�าด�วยเงินบำาเหน็จ เงินชดเชย 
และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไว�ว�า ให�องค�การเภสัชกรรมจ�ายเงินสมทบเข�ากองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานเป�นรายเดือนในอัตราร�อยละ 
10 ของเงินเดือนหรือค�าจ�างของผู�ปฏิบัติงาน ซึ่งจะจ�ายให�พนักงานและลูกจ�างในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และถึงแก�กรรม กองทุน
บำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงสรุปได�ดังนี้

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 288.88 307.57

เงินสมทบกองทุนฯ รับ 15.19 12.00

เงินสมทบกองทุนฯ จ�าย (20.03) (30.69)

เงินกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติ 30 กันยายน 284.04 288.88

ภาระผูกพัน 284.04 288.88

    

  ยอดหนี้สินกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จำานวน 284.04 ล�านบาท ได�แสดงเป�น 
ส�วนหนึ่งในประมาณการหนี้สินผลประโยชน�พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

 5.14 หนี้สินกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม
  องค�การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมข้ึนตามข�อบังคับองค�การเภสัชกรรม ว�าด�วยการให�ผู�ปฏิบัติ

งานกู�เงิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม 2521 โดยกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมได�กู�ยืมเงินจากกองทุนบำาเหน็จ 
ผู�ปฏิบัติงานไปจัดต้ังกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมต้ังแต�งวดป� 2520 - 2547 จำานวนเงิน 44.50 ล�านบาท

  ในงวดป� 2548 คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 
2547 ให�จัดสรรเงินงบประมาณจากงบทำาการขององค�การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ�ายให�กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมนำาไปจ�ายคืนเงิน
กองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานป�ละ 5 ล�านบาท จนกว�าจะครบจำานวนเงิน 44.50 ล�านบาทตามที่กู�ยืม โดยจ�ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให�รัฐวิสาหกิจ
นำาเงินจากงบทำาการไปให�พนักงานกู�ยืมเพื่อเป�นสวัสดิการกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม มีสินทรัพย�และหน้ีสินสรุปได�ดังน้ี

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 5.1) 8.01 5.82

ลูกหนี้เงินกู� 105.98 106.44

ดอกเบ้ียค�างจ�ายองค�การเภสัชกรรม (39.49) (37.76)

กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม 74.50 74.50



 5.15 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
  องค�การเภสัชกรรมได�จัดให�มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานองค�การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียน

แล�ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดป� 2549 องค�การเภสัชกรรมได�โอนเงินบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานของพนักงานที่สมัครเข�าเป�น
สมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จำานวน 176 คน จากเงินกองทุนบำาเหน็จผู�ปฏิบัติงานเป�นเงิน 98.78 ล�านบาท ในป� 2554 ได�โอนเงิน
บำาเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเข�าเป�นสมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จำานวน 9 คน เป�นเงิน 13.41 ล�านบาท

 5.16 สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ�
  คณะรัฐมนตรีได�มีมติอนุมัติให�องค�การเภสัชกรรมกันเงินรายได�ที่จะต�องนำาส�งกระทรวงการคลังตั้งแต�ป� 2515 ถึง 2529 

รวมเป�นเงินท้ังหมด 50 ล�านบาท เพื่อดำาเนินการสำารองยาและเวชภัณฑ�ท่ีจำาเป�นสำาหรับใช�ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศ
หรือยามฉุกเฉิน และให�นำายาและเวชภัณฑ�ดังกล�าวออกหมุนเวียนใช�โดยจัดหาของใหม�เข�ามาแทนที่เพ่ือป�องกันการเสื่อมคุณภาพ  
ในป� 2529 เกิดนำ้าท�วมบริเวณองค�การเภสัชกรรมทำาให�เวชภัณฑ�โครงการสำารองยาฯ ขององค�การเภสัชกรรมเสียหายคิดเป�นมูลค�า  
0.09 ล�านบาท เงินสำารองโครงการสำารองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล�านบาท ซึ่งองค�การเภสัชกรรมได�นำาเงินสำารองโครงการ 
สำารองยาดังกล�าวไปดำาเนินกิจกรรมต�าง ๆ แล�ว 26.22 ล�านบาท คงเหลือฝากไว�ที่ธนาคาร 4.66 ล�านบาท ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข�อ 5.1 มีรายละเอียดดังนี้

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

1.  จัดสรรอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ� - 1 ขนาด 24 x 32 เมตร
 เป�นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อท่ี 468 ตารางเมตร 1 หลัง

1.99 1.99

2. จัดสร�างอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ� - 2 ขนาด 22 x 38 เมตร 
 เป�นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง

4.00 4.00

3.  ต�อเติมอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ� - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22 x 38 เมตร 
 เนื้อท่ีรวม 1,694 ตารางเมตร

13.04 13.04

4.  จัดสำารองยาและเวชภัณฑ� 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2561 26.22 16.92

45.25 35.95

5.  ค�ายาและเวชภัณฑ�ซึ่งอยู�ระหว�างดำาเนินการจัดหาเพ่ือสำารองให�ครบโครงการฯ 
 รวมอยู�ในเงินฝากออมทรัพย�ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุ 5.1

4.66 13.96

รวม 49.91 49.91

 5.17 รายได�จากการขายยาและเวชภัณฑ� สำาหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ขายยาและเวชภัณฑ�องค�การผลิต 7,139.66 6,619.54

ขายยาและเวชภัณฑ�ผู�ผลิตอื่น 10,656.32 9,831.45

ขายยาและเวชภัณฑ�จ�างผลิต 115.00 182.67

 รวม 17,910.98 16.633.66



  รายได�จากการขายยาและเวชภัณฑ�องค�การเภสัชกรรมผลิต มียอดขายจากการสั่งซ้ือล�าช�าจากป� 2561 ของสำานักงาน
ประกันสังคม จำานวน 400.48 ล�านบาท รวมอยู�ด�วย

  รายได�จากการขายยาและเวชภณัฑ�จ�างผลติ ป� 2562 และ 2561 จำานวน 115.00 ล�านบาท และ 182.67 ล�านบาท เป�นยา 
และเวชภัณฑ�องค�การเภสัชกรรมผลิตเอง จำานวน 82.31 ล�านบาท และ 164.39 ล�านบาท ยาและเวชภัณฑ�ผู�ผลิตอื่น จำานวน 32.69 
ล�านบาท และ 18.28 ล�านบาท ตามลำาดับ องค�การเภสัชกรรมได�จ�างบริษัทผลิตยาที่ได�รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาภายใต�การกำากับดูแลขององค�การเภสัชกรรม

 5.18 รายได�อื่น สำาหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส�วนได�เสีย 

2562 2561

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 27.47 26.88

ดอกเบ้ียเงินให�กู�ยืม 1.73 1.71

รายได�เบ็ดเตล็ด 4.58 9.51

รายได�ค�าขายแบบแปลน 0.57 0.01

รายได�ชดใช�ค�าเสียหาย 10.02 2.62

รายได�ค�าปรับ 97.34 41.33

รายได�ค�าตอบแทน 0.54 0.48

รายได�สำารองหนี้สูญรับคืน 1.08 0.07

กำาไรจากการจำาหน�ายทรัพย�สิน 2.21 0.37

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 18.96 -

รายได�ค�าจัดส�งยา 0.94 0.80

รายได�จากการรับบริจาค 16.00 4.57

รายได�เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี 82.62 72.56

รายได�ค�าสอบเทียบ 0.11 0.17

รายได�ค�านายหน�า 12.03 24.33

 รวม 276.20 185.41

 



 5.18 รายได�อื่น (ต�อ)

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 27.47 26.88

ดอกเบ้ียเงินให�กู�ยืม 1.73 1.71

เงินป�นผล 6.17 4.82

รายได�เบ็ดเตล็ด 4.58 9.51

รายได�ค�าขายแบบแปลน 0.57 0.01

รายได�ชดใช�ค�าเสียหาย 10.02 2.62

รายได�ค�าปรับ 97.34 41.33

รายได�ค�าตอบแทน 0.54 0.48

รายได�สำารองหนี้สูญรับคืน 1.08 0.07

กำาไรจากการจำาหน�ายทรัพย�สิน 2.21 0.37

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 18.96 -

รายได�ค�าจัดส�งยา 0.94 0.80

รายได�จากการรับบริจาค 16.00 4.57

รายได�เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี 82.62 72.56

รายได�สอบเทียบ 0.11 0.17

รายได�ค�านายหน�า 12.03 24.33

 รวม 282.37 190.23

  ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร สำาหรบัป�สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 จำานวน 27.47 ล�านบาท และ 26.88 ล�านบาท 
ส�วนหน่ึงเป�นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมขององค�การเภสัชกรรม จำานวน 3.60 ล�านบาท  
และ 3.40 ล�านบาท ตามลำาดับ

  เงินป�นผล สำาหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จำานวน 6.17 ล�านบาท และ 4.82 ล�านบาท เป�นเงินป�นผล
บรษิทั เยเนอรลัฮอสป�ตลัโปรดคัส� จำากดั (มหาชน) จำานวน 4.80 ล�านบาท และ 3.84 ล�านบาท และเงนิป�นผลบรษิทั ผลติภณัฑ�สมนุไพรไทย 
จำากัด จำานวน 1.37 ล�านบาท และ 0.98 ล�านบาท ตามลำาดับ

  รายได�ค�าปรับ สำาหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จำานวน 97.34 ล�านบาท และ 41.33 ล�านบาท  
เพิ่มขึ้นจากป�ก�อนเป�นจำานวน 56.01 ล�านบาท เกิดจากผู�จำาหน�ายส�งของล�าช�าจากการซื้อขายเวชภัณฑ�สำาเร็จรูป Measles Mumps 
and Rubella Vaccine (MMR) จำานวน 31.12 ล�านบาท และ Trastuzumab Injection จำานวน 8.92 ล�านบาท รวมอยู�ด�วย



 5.19 ค�าใช�จ�ายในการขาย สำาหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

กำรขนส�ง

 ค�าขนส�ง 417.27 447.68

 ค�าพาหนะเดินตลาด 1.69 1.66

 ค�าพาหนะเก็บเงิน 0.30 0.34

419.26 449.68

ค�ำโฆษณำ

 ค�าโฆษณา 32.54 60.04

 ค�าใช�จ�ายโครงการรับผิดชอบสังคม 10.61 12.89

 เงินสนับสนุนโครงการ 25.78 16.15

68.93 89.08

ค�ำใช�จ�ำยกำรขำยอื่นๆ

 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ (โอนกลับ) - (62.61)

 เงินรางวัลการขาย 4.33 5.49

 เงินรางวัลการเก็บเงิน 0.14 0.21

 ค�าเบ้ียเลี้ยงส�งยา 0.03 0.02

 ค�าใช�จ�ายในการบรรจุหีบห�อ 13.71 14.78

 ค�าปรับส�งของล�าช�า 0.27 0.53

 ค�าภาษีเรียกคืนไม�ได� 0.01 0.01

 ค�าใช�จ�ายแลกเปลี่ยนคืนยา - 0.06

 18.49 (41.51)

รวมค�ำใช�จ�ำยในกำรขำย 506.68 497.25



 5.20 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร สำาหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด�วย

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินเดือนและค�ำจ�ำง

เงินเดือน 503.95 501.12

ค�าจ�างลูกจ�างประจำา 17.12 17.22

ค�าจ�างชั่วคราวและอื่นๆ 9.79 4.84

เงินเพ่ิมพิเศษ 2.65 2.57

ค�าตอบแทนพิเศษ 4.00 3.45

ค�าครองชีพ 7.86 3.28

ค�าแรงล�วงเวลา 58.72 58.48

604.09 590.96

สวัสดิกำร

 ค�าเล�าเรียนบุตร 3.79 3.36

 ค�ารักษาพยาบาล 34.67 36.21

 เงินช�วยเหลือบุตร 0.64 0.64

 เงินช�วยเหลือเลี้ยงดูบุตร 0.01 0.01

 เงินช�วยเหลือค�าทำาศพ 0.10 0.39

 เงินชดเชยและเงินทดแทน 145.35 28.43

 ค�าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 6.30 7.10

 ค�าพาหนะไปราชการ 7.06 5.89

 ค�าใช�จ�ายในการศึกษา ฝ�กอบรม และดูงาน 23.67 25.94

 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการต�างประเทศ 2.17 0.94

 ค�าใช�จ�ายในการมีส�วนร�วมของพนักงาน 2.15 -

 ค�าเบ้ียประชุมกรรมการ 5.90 4.49

 โบนัสกรรมการ 0.90 1.41

 โบนัสพนักงาน 102.04 163.44

 สวัสดิการอื่นๆ 0.42 0.71

 เงินรางวัล 3.48 3.72

 วัสดุเครื่องแต�งกาย 0.84 3.30

 ค�ารถรับ - ส�งพนักงาน 6.69 8.23

 346.18 294.21



 5.20 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร (ต�อ)

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินสมทบ

 เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จพนักงาน 6.48 4.90

 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 54.15 54.58

60.63 59.48

สำธำรณูปโภค

ค�าโทรศัพท� 3.54 3.87

ค�านำ้าประปา 6.57 5.09

 ค�าไฟฟ�า 82.45 81.99

92.56 90.95

ค�ำซ�อมแซมสินทรัพย�

ค�าซ�อมแซมโรงเรือน 1.64 0.32

 ค�าปรับปรุงบริเวณสำานักงาน 0.65 0.43

 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ� 16.94 14.89

 ค�าใช�จ�ายยานพาหนะ 1.27 2.06

 ค�าซ�อมจักรกล 27.23 15.11

 ค�าบริการงานซ�อมแซมสินทรัพย� 32.98 31.71

 80.71 64.52

ค�ำเช�ำและบริกำร

ค�าเช�าที่ดิน 52.68 54.36

 ค�าซักฟอก 0.07 0.09

 ค�าจ�างเหมาบริการ 74.54 64.59

 ค�าสื่อสารอื่น 2.88 2.30

 ค�าไปรษณีย�โทรเลข 2.23 2.15

ค�าเช�าสินทรัพย� 9.50 8.76

141.90 132.25

ค�ำธรรมเนียม

 ค�าธรรมเนียมต�างๆ 4.93 5.48

 ค�าธรรมเนียมสอบบัญชี 3.50 1.35

 8.43 6.83



  5.20 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร (ต�อ)

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ค�ำตอบแทน

ค�าตอบแทน 14.05 19.10

ค�าจ�างที่ปรึกษา 4.00 4.15

18.05 23.25

วัสดุ

ค�าเครื่องเขียนแบบพิมพ� 7.28 8.32

วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 4.41 2.38

ค�าวัสดุไฟฟ�าและวิทยุ 0.68 0.27

วัสดุการช�าง 0.09 0.03

อาหารสัตว�เพื่อการวิจัย 4.05 2.67

สัตว�ทดลองเพื่อการวิจัย 3.27 0.17

ค�าวัสดุงานบ�าน 1.46 1.33

ค�าวัสดุคอมพิวเตอร� 2.31 3.27

23.55 18.44

ค�ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน�ำย

ค�าเสื่อมราคาสินทรัพย� 209.78 176.51

 ค�าตัดจำาหน�าย 54.38 6.00

 ค�าใช�จ�ายทรัพย�สินที่ราคาไม�เกิน 30,000 บาท 0.51 0.54

 264.67 183.05

ค�ำใช�จ�ำยกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยขององค�กำรเภสัชกรรม

โครงการวิจัย 73.22 20.13

ค�าเบ้ียประชุม 0.29 0.18

 ค�ารับรอง 0.02 0.01

 ค�าพิจารณาโครงการวิจัย 0.16 0.15

 ค�าใช�จ�ายประชุมสัมมนา - 0.38

73.69 20.85



 5.20 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร (ต�อ)

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ค�ำใช�จ�ำยบริหำรอ่ืนๆ

ค�าใช�จ�ายการกุศล 7.01 5.60

ค�าเบ้ียประกันภัย 6.76 5.89

ค�าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5.32 5.25

ค�ารับรอง 2.73 1.60

ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุม 0.06 0.00

ค�าหนังสือห�องสมุด 0.43 0.43

อุปกรณ�การผลิตเพื่อการวิจัย 62.73 35.49

ค�าใช�จ�ายในการตรวจวิเคราะห�เพื่อการวิจัย 2.00 3.04

ค�าใช�จ�ายโครงการไข�หวัดใหญ� 4.81 1.93

ค�าใช�จ�ายพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� 6.49 27.79

ค�าใช�จ�ายสินทรัพย�ระหว�างพัฒนาผลิตภัณฑ� 22.96 0.00

 121.30 87.02

  รวมค�ำใช�จ�ำยในกำรบริหำร 1,835.76 1,571.81

   

  ค�าเช�าที่ดิน เช�าอาคารราชพัสดุอาคาร ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�ยศเส เพื่อเป�นร�านค�าปลีกองค�การเภสัชกรรม,  
เช�าอาคารเลขที่ 226 (บางขุนพรหม) เพ่ือเป�นสถานที่จำาหน�ายยา, เช�าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป�  
ส�วนวิทยบริการชั้น 1 คณะเวชศาสตร�เขตร�อน เพื่อเป�นร�านขายยาขององค�การเภสัชกรรม, เช�าที่ดิน ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
เพื่อเป�นที่ตั้งโรงงานเคมีภัณฑ�ทางการแพทย�, เช�าท่ีดินพระราม 6 ทรัพย�สินส�วนพระมหากษัตริย� เพื่อใช�ในราชการเป�นที่ตั้งองค�การ
เภสัชกรรม และที่ดิน ต.ทับกวาง อ.แก�งคอย จ.สระบุรี รับมอบจากนิคมอุตสาหกรรมทับกวาง เพื่อใช�ประโยชน�องค�การเภสัชกรรม  
โดยไม�คิดค�าเช�า



 6.1 คดีที่องค�การเภสัชกรรมถูกฟ�องเรียกค�าเสียหาย จำานวน 2 คดี
  6.1.1 คดีปกครอง ระหว�างอดีตผู�บริหารรายหนึ่ง ผู�ฟ�องคดี กับองค�การเภสัชกรรม และพวกรวม 5 คน ผู�ถูกฟ�อง 

คดี คดีหมายเลขดำาท่ี 1421/2556 เรื่อง ขอให�ศาลปกครองกลาง เพิกถอนมติที่ประชุมของผู�ถูกฟ�องคดีท้ัง 5 กรณี ที่มีมติให�เลิกจ�างและ
มีคำาสั่งให�ผู�ฟ�องคดีพ�นจากตำาแหน�งผู�บริหารและขอให�ผู�ถูกฟ�องคดีชดใช�ค�าเสียหายเป�นเงินทั้งสิ้นจำานวน 49.65 ล�านบาท ศาลปกครอง
กลางพิพากษาให�ยกฟ�อง และผู�ฟ�องคดีได�ยื่นอุทธรณ�ต�อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู�ระหว�างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  6.1.2 คดปีกครอง ระหว�างผู�รบัจ�างแห�งหนึง่ ผู�ฟ�องคดี กบัองค�การเภสชักรรม ผู�ถกูฟ�องคด ีคดหีมายเลขดำาท่ี 475/2559 
เรื่อง ผู �ถูกฟ�องคดีบอกเลิกสัญญาเป�นไปโดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย และให�ผู �ถูกฟ�องคดีชำาระค�าจ�างจำานวน 50.30 ล�านบาท  
พร�อมดอกเบี้ยอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� ของเงินต�นจำานวนดังกล�าว นับตั้งแต�วันบอกเลิกสัญญาจนกว�าจะชำาระเสร็จ ขณะนี้คดีอยู�ในการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง

 6.2 กรมศุลกากรมีหนังสือแจ�งขอปรับอากรย�อนหลังจากการเปล่ียนพิกัดศุลกากร
  องค�การเภสัชกรรมได�รับหนังสือเรียกจากกรมศุลกากร ที่ กค 0514 (2)/552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ

การนำาเข�าสินค�ายาสำาเร็จรูป สูตรผสมระหว�างโลป�นาเวียร�และริโทนาเวียร� ตั้งแต� พ.ศ. 2551 - 2555 พร�อมกับวัตถุดิบ โลป�นาเวียร�และ
ริโทนาเวียร� สูตรผสม (Lopinavir/Ritonavir Premix) นำาเข�ามาช�วง พ.ศ. 2551 - ป�จจุบัน จากประเทศอินเดีย เพ่ือนำามาผลิตเป�น 
ยาต�านไวรัสเอดส� ซึ่งเป�นยาตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรด�านยาและเวชภัณฑ� โดยใช�พิกัดศุลกากรตาม
บริษัทผู�ส�งออก คือพิกัดศุลกากรเลขที่ 3004 คิดอากรขาเข�าร�อยละ 0 (พิกัด 3004 คือ รายการยารักษาหรือป�องกันโรคที่ประกอบด�วย 
ผลิตภัณฑ�ผสมหรือผลิตภัณฑ�ไม�ผสม สำาหรับใช�รักษาหรือป�องกันโรคที่จัดทำาข้ึนเพื่อใช�ตามขนาดที่กำาหนด (รวมถึงของที่จัดทำาข้ึนใน
ลักษณะเพื่อให�ผ�านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก) ซึ่งองค�การเภสัชกรรมได�เสียอากรขาเข�าในอัตรา
ร�อยละ 0 ไปแล�ว ต�อมากรมศุลกากรแจ�งว�า วัตถุดิบสูตรผสมรายการนี้จัดเข�าพิกัดศุลกากร 3003 ต�องเสียอากรร�อยละ 10 (พิกัด 3003 
คือ รายการยารักษาหรือป�องกันโรค ท่ีประกอบด�วยองค�ประกอบตั้งแต�สองชนิดขึ้นไปผสมเข�าด�วยกันสำาหรับใช�รักษาหรือป�องกันโรค
ท่ีไม�ได�จัดทำาข้ึนเพื่อใช�ตามขนาดที่กำาหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก) กรณีเสียอากรไม�ครบถ�วนจะต�องเรียก
เกบ็อากรขาเข�าย�อนหลงั 3 ป� พร�อมดอกเบีย้นบัแต�วนัท่ีได�ยืน่ใบขนสนิค�าแต�ละฉบบัจนกระทัง่ถงึวนัชำาระเงนิอากรขาเข�า ณ กรมศลุกากร 
เป�นจำานวนเงิน 213.90 ล�านบาท การที่ต�องเสียอากรขาเข�าร�อยละ 10 ของมูลค�าวัตถุดิบสูตรผสม โลป�นาเวียร� ริโทนาเวียร� (Lopinavir 
/Ritonavir Premix) จะส�งผลกระทบต�อต�นทุนการผลิตยาสำาเร็จรูปเป�นอย�างมาก และองค�การเภสัชกรรมได�จ�ายค�าปรับอากรขาเข�า
เสร็จสิ้นแล�ว เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2563



รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได�มีการจัดประเภทรายการใหม�เพื่อให�สอดคล�องกับการ
แสดงรายการของงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ที่นำามาแสดงรายการเปรียบเทียบ

หน�วย : ล�านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  ก�อนปรับปรุง จัดประเภทใหม� หลังปรับปรุง

เงินให�กู�ยืมระยะสั้น 34.65 (34.65) -

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 35.81 34.65 70.46

รายได�แผ�นดินรอนำาส�ง - 970.16 970.16

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,645.95 (1,946.74) 699.21

รายได�รอการรับรู� - 976.58 976.58

หน�วยงำน /
Organization

พนักงำน
Staff

ลูกจ�ำงประจ�ำ
ลูกจ�ำง

ชั่วครำว
Temporary

รวม
Total

องค�การเภสชักรรม / The Government Pharmaceutical Organization 11 - - 11

ผู�อำานวยการ / Supervision of the Director 26 12 - 38

สำานักตรวจสอบภายใน / Internal Audit Of�ce 18 - - 18

สำานักอำานวยการ / Of�ce of the Managing Director 133 37 1 171

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล / Human Resources Department 64 2 - 66

ฝ�ายบัญชีและการเงิน / Finance and Accounting Department 98 - - 98

ฝ�ายผลิตยา / Pharmaceutical Production Department 437 216 25 678

ฝ�ายชีววัตถุ / Biological Product Department 77 10 - 87

ฝ�ายเภสัชเคมีภัณฑ� / Chemicals Department 79 9 - 88

ฝ�ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม /
Engineering and Technology Department

150 7 - 157

ฝ�ายการตลาดและการขาย / Marketing and Sale Department 174 24 - 198

ฝ�ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ� /
Package and Product Management Department

344 117 8 469

ฝ�ายประกันคุณภาพ / Quality Assurance Department 207 20 1 228

สำานักบริหารยุทธศาสตร� / Of�ce of Strategy Management 19 - - 19

อัตรากำาลัง
Manpower



หน�วยงำน /
Organization

พนักงำน
Staff

ลูกจ�ำงประจ�ำ
ลูกจ�ำง

ชั่วครำว
Temporary

รวม
Total

โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ�มเบตา-แลคแตม /
Beta-lactam Antibiotics Plant

42 21 5 68

สถาบันวิจัยและพัฒนา / Research and Development Institute 128 27 1 156

โรงงานผลิตยารังสิต 1 /
Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1

163 191 39 393

การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 /
Quality Assurance Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1

121 33 11 165

โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ / 
Biological Product (Vaccine) Production Plant

69 4 23 96

การประกันคุณภาพชีววัตถุ / Quality Assurance Biological Product 44 - - 44

   รวม / Total 2404 730 114 3248

รหัสผู�ปฏิบัติงำน
Column Labels

พนักงำน
Staff

ลูกจ�ำงประจ�ำ 
Permanent

ลูกจ�ำง
ชั่วครำว

Temporary

รวม
Total

ตำ่ากว�าประกาศนียบัตรวิชาชีพ / Under-Diploma 796 616 106 1518

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / Vocational-Diploma 404 48 4 456

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / High Vocational Certi�cate 205 26 4 235

ปริญญาตรี / Bachelor’s Degree 788 37 - 825

ปริญญาโท / Master’s Degree 169 1 - 170

ปริญญาเอก / Doctorate 42 2 - 44

   รวม / Total 2404 730 114 3248

ข�อมูล ณ กุมภาพันธ� 2563

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
Categorized by Education Background



องค์การเภสัชกรรม ใส�ใจสิ�งแวดล�อม 
โดยร�วมใช�หมึกพิมพ์ SOY INK 

ที่รักษาสิ�งแวดล�อม และลดการปล�อย CO
2
 

เทียบเท�ากับการป�ดไฟ 672 ดวง ใน 1 วัน 
ในกระบวนการผลิตรายงานประจำาป�เล�มนี้




