GPO
is conducted
in compliance with
GMP and other regulation
in order to delivery
of quality, safe and
effective products
to our consumers.

“สรางสรรค์ยาคุณภาพ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และการผลิตตามมาตรฐานสากล”
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องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวสาหกิจจัดอยูในสาขาสังคม เทคโนโลยี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตังขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมดำาเนินงานตามภารกิจทีจ่ ะสนองนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศ
โดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพือ่ สนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพือ่ เป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ์สาำ รองไวยามฉุกเฉินเพือ่ ความมันคงของชาติ
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.

วสัยทัศน์ Vision
เปนองค์กรหลัก
เพือ่ ความมันคงทางยา
และเวชภัณฑ์ของประเทศ
ทีท่ นั สมัยและยังยืน

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

พันธกิจ Mission
1. ผลิต จำาหนายและบรการยาและเวชภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาทีจ่ าำ เป็นและสำารองยาในยามฉุกเฉิน
เพือ่ ความมันคงของชาติ รวมถึงยาทีม่ ี
ความจำาเป็นตอระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ดำาเนินธุรกิจใหมีศกั ยภาพในการแขงขัน
ในอาเซียน และสามารถพึง่ ตนเองได
และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ทจ่ี าำ เป็นตอ
สังคมไทย เพือ่ ประชาชนสามารถเขาถึงได
5. สรางนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหมๆ
รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการและความจำาเป็นตอสังคมไทย

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.

วัตถุประสงค์ในการจัดตังตาม พรบ องค์การเภสัชกรรม 2509
Objectives for the founding of GPO accordance
with the GPO Act B E 2509
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. สงเสรมใหมีการศึกษาและวจัยการผลิตยาและ
เวชภัณฑ์
3. สงเสรมการวเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทัง
วัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น และใหซึง่ ยาและเวชภัณฑ์
5. ดำาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการผลิตยาและ
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.

คานิยม Core Value

ธรรมาภิบาลมุงมัน
Good Governance
The
Government
Pharmaceutical
Organization
(GPO)

ใหเกียรติตอกัน
People Trust
รวมเปนเจาของ
Ownership

สารจากประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรมทุ มเทการทำางานเพื่อสนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการคลัง มุงสูวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักเพื่อความ
มั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน” โดยตระหนักถึง
ความสำา คั ญ ในการดำา เนิน งานดวยความโปรงใส ยึ ด หลักธรรมาภิบ าล
พรอมกาวนำา เทคโนโลยี การผลิต เพื่ อ พั ฒ นาอุต สาหกรรมยา สมุน ไพร
และชี ววัต ถุ ดวยมาตรฐานในระดั บ สากลและสามารถพึ่ ง พาตนเองได
สรางการเขาถึงยา สอดคลองกับบริบทของการสาธารณสุขของประเทศไทย
และของโลก ตลอดจนสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยางรวดเร็ ว และฉั บ พลั น
ในลักษณะของ Digital Disruption พรอมตอบสนองตอความตองการในการ
ปองกันและบำาบัดรักษาโรคของประชาชนผานระบบสาธารณสุขของประเทศ
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
ดานผลประกอบการในปงบประมาณ 2562 มียอดจำาหนายยาและ
เวชภัณฑรวมมูลคาทั้งสิ้น 17,928.86 ลานบาท เพิ่มสูงจากปที่ผานมามูลคา
1,277.47 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.61 และเปนไปตามเกณฑ
การประเมินผลการดำาเนินงานกับกระทรวงการคลังของรัฐวิสาหกิจ 3 ดาน
หลักๆ ไดแก การดำาเนินงานตามนโยบาย ผลการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
และการบริหารจัดการองคกร โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 3.9223 เพิ่มขึ้นจาก
ป 2561 รอยละ 17.6
โดยมี ผ ลงานเด นในการนำ า กั ญ ชามาพั ฒ นาเป นสารสกั ด กั ญ ชา
ทางการแพทย สนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสูตรตำารับใน
รูปแบบนำ้ามันกัญชาหยดใตลิ้น (Sublingual drop) โดยผานการศึกษาความ
คงสภาพ และไดกระจายผลิตภัณฑสูเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
พรอมกอสรางอาคารและสถานที่สำาหรับเพาะปลูกเพิ่มเติม รวมถึงการรวมมือ
กับเครือขายภาครัฐเพื่อพัฒนาสายพันธุกัญชาทางการแพทย และเพื่อเพิ่ม
กำาลังการผลิตสูระดับอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกลนี้
โรคอุ บั ติ ใ หมนั บ เปนอี ก หนึ่ ง ภารกิจ สำา คั ญ องคการเภสั ช กรรมได
ดำาเนินการผลิต จัดหา สำารองยาและเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย สำาหรับ
การรักษาผูปวย และอุปกรณปองกันรางกายสำาหรับบุคลากรทางการแพทย
พรอมกันนั้น ไดมีการวิจัย พัฒนานวัตกรรมรองรับความตองการของประเทศ
ในสถานการณของโรคตางๆ
ขอขอบคุณบุค ลากรทางการแพทย ประชาชน รวมถึงพนักงานและ
ผูบริหารทุกทานที่รวมกันสรางความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศ
และทำ า ให องค การเภสั ช กรรมเป นองค กรหลั ก ด านยาและเวชภั ณ ฑ
ของประเทศ เพื่อสุขภาพดีของประชาชนชาวไทย

Message from the Chairman of the Board

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

ชั้นสูง

คณะผูบรหารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers
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โครงสรางผูถือหุน

โครงสรางการจัดการและการกำากับดูแลกิจการ
Management and Supervision Structure
โครงสรางการจัดการและการกำากับดูแลกิจการของ
องคการเภสัชกรรม ในปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการดานกฎหมาย คณะ
กรรมการกิจการสัมพันธ คณะกรรมการติดตามและ
กำากับโครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2
คณะกรรมการเพื่ อ บู ร ณาการเรื่ อ งสมุ น ไพรไทยใน
ภาพรวมของประเทศ คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงขององคการเภสัชกรรม
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม คณะกรรมการการติดตามและพัฒนา
ดานวัคซีนและชีววัตถุ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
ทำางานดานบริหารการตลาด ดังตอไปนี้

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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:

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2560 : Reappointment on October 24, 2017
นพ.โสภณ เมฆธน / Dr. Sopon Mekthon
ประธานกรรมการ / Chairman
นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk
กรรมการ / Committee member
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข / Dr. Boonchai Somboonsook
กรรมการ / Committee member
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต / Mrs. Yajai Pattanasukwasun
กรรมการ / Committee member
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai
กรรมการ / Committee member
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ / Miss. Pongpun Gearaviriyapun
กรรมการ / Committee member
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen
กรรมการ / Committee member
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya
กรรมการ / Committee member
รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam
กรรมการ / Committee member
นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน / Mr. Songpol Chevapanyaroj
กรรมการ / Committee member
นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย / Dr. Witoon Danwiboon
กรรมการและเลขานุการ /
Committee member & Secretary

คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมีหนาที่กำาหนด
นโยบายและทิศทางขององคการเภสัชกรรม และกำากับ
ควบคุมดูแลใหมีการบริหารงานเปนไปตามนโยบาย
ที่กำาหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไป
ตามกฎหมาย วั ต ถุ ประสงค และขอบั ง คั บองคการ
เภสัชกรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
องคการเภสั ช กรรมไดกำ า หนดใหมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการองคการเภสั ช กรรม เดื อ นละ 1 ครั้ ง
โดยจะสงวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมพิจารณาลวงหนากอน
วันประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อใหมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบ โดยในปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรมมีการประชุมรวม จำานวน 13 ครั้ง
มีคณะกรรมการเขารวมประชุมในแตละครั้งดังนี้

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

1.
2.

29 ตุลาคม 2561 / 29 October 2018
26 พฤศจิกายน 2561 / 26 November 2018

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

จำานวนกรรมการ (ทาน)
Numbers of the
committee members

11
11

จำานวนผูเขา
ประชุม (ทาน)
Number of Attendee

11
10

หมายเหตุ : เนื่องจาก นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการองคการเภสัชกรรม
ขอลาออกจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561
Note: Miss. Sopawadee Lertmanaschai, Committee Member, resigned from the Board of Directors on 1 December 2018

14 ธันวาคม 2561 / 14 December 2018
24 ธันวาคม 2561 / 24 December 2018
25 มกราคม 2562 / 25 January 2019
25 กุมภาพันธ 2562 / 25 February 2019
18 มีนาคม 2562 / 18 March 2019
25 มีนาคม 2562 / 25 March 2019
29 เมษายน 2562 / 29 April 2019

10
10
10
10
10
10
10

10
9
8
10
9
8
10

27 พฤษภาคม 2562 / 27 May 2019
24 มิถุนายน 2562 / 24 June 2019
22 กรกฎาคม 2562 / 22 July 2019
21 สิงหาคม 2562 / 21 August 2019

9
9
9
9

9
9
7
9

หมายเหตุ : เนื่องจาก นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการองคการเภสัชกรรม
ขอลาออกจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
Note: Mr. Songpol Chevapanyaroj, Committee Member, resigned from the Board of Directors on 6 May 2019

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 : Reappointment on December 6, 2018
นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk
ประธานกรรมการ / Chairman
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต / Mrs. Yajai Pattanasukwasun
กรรมการ / Committee member
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya
กรรมการ / Committee member
นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย / Dr. Surachet Satitniramai
กรรมการ / Committee member
พลโท สุชาติ วงษมาก / Lt. Gen. Suchart Wongmark
กรรมการ / Committee member
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai
กรรมการ / Committee member
ผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Managing Director
กรรมการ / Committee member
รองผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Deputy Managing Director
เลขานุการ / Secretary
ผูอำานวยการสำานักอำานวยการ / Director of the Of ce of the Managing Director ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary

โดยใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ดังนี้
1. ใหคำาปรึกษา ขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำาคัญ
ตอกลยุทธองคกร แผนการลงทุน งบประมาณ การ
จัดสรรทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
2. ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาองคการเภสัชกรรมในอนาคต การ
พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจ
และหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม ประเทศชาติ ใน
ดานยาและเวชภัณฑ
3. ติดตาม กำากับการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
และระบบการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ขององคการ
เภสัชกรรม
4. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบขอบังคับที่กำาหนด
5. พิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทรวมทุน
พรอมขอเสนอแนะ
6. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แตงตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 : Reappointment on December 18, 2018
นพ.โสภณ เมฆธน / Dr. Sopon Mekthon
ประธานกรรมการ / Chairman
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ / Miss. Pongpun Gearaviriyapun
กรรมการ / Committee member
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข / Dr. Boonchai Somboonsook
กรรมการ / Committee member
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai
กรรมการ / Committee member
ผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Managing Director
กรรมการ / Committee member
รองผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Deputy Managing Director
เลขานุการ / Secretary
ผูอำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร /
ผูชวยเลขานุการ /
Director of the Of ce of Strategic Management
Assistant Secretary

โดยใหคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหนาทีด่ งั นี้
1. พิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ สำ า คั ญ ขององค การ
เภสัชกรรม และจัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญๆ
3. ติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง
พิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคที่พบ
4. รายงานความเสี่ยงที่สำาคัญและผลการบริหาร
ความเสี่ยงใหคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมทราบ
เปนระยะๆ

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตำาแหนง / Position

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.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 : Reappointment on January 31, 2018
นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk
ประธานกรรมการ / Chairman
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen
กรรมการ / Committee member
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya
กรรมการ / Committee member
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ / M.L. Phuntalik Samiti
กรรมการ / Committee member
พล.ต.ท.ชัยวัฒน เกตุวรชัย / Pol. Lt. Gen. Chaiwat Kedvarachai
กรรมการ / Committee member
นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช / Mr. Sakchai Yotwanit
กรรมการ / Committee member
นายสุระ วิเศษศักดิ์ / Mr. Sura Visaetsak
กรรมการ / Committee member
รองผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Deputy Managing Director
เลขานุการ / Secretary
ผูอำานวยการสำานักอำานวยการ /
ผูชวยเลขานุการ /
Director of the Of ce of the Managing Director
Assistant Secretary
ผูอำานวยการกองพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน /
ผูชวยเลขานุการ /
Director of the Sustainability Development Division
Assistant Secretary

โดยให คณะกรรมการการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มีอำานาจหนาที่ดังนี้
1. พิจารณากำา หนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) และ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social
Responsibility: CSR)
2. ใหคำาปรึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนของ
การพัฒนาองคกรในการดำาเนินการดานธรรมาภิบาล (CG)
และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
3. พิ จ ารณากำ า หนดหรื อ กลั่ น กรองแผนงานหรื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายดานธรรมาภิบาล (CG)
และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
4. กำากับติดตามประเมินผลการดำาเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายดานธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
รวมถึงรายงานผลแกคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
5. อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการองคการเภสั ช กรรม
มอบหมาย

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2561 : Reappointment on January 4, 2018
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต / Mrs. Yajai Pattanasukwasun
ประธานกรรมการ / Chairman
รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam
กรรมการ / Committee member
นายชนิสร คลายสังข / Mr. Chanis Klaisang
กรรมการ / Committee member
นางสินี สังขขาว ภมรกูล / Mrs. Sinee Sungkaw Pamornkul
กรรมการ / Committee member
น.ส.ทักษอร สมบูรณทรัพย / Miss. Taksaon Somboonsub
กรรมการ / Committee member
นายเรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์ / Mr. Raeungrut Buasumrid
กรรมการ / Committee member
รองผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Deputy Managing Director
เลขานุการ / Secretary
ผูอำานวยการสำานักอำานวยการ / Director of the Of ce of the Managing Director ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary
ผูอำานวยการกองกฎหมาย / Legal Division
ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary

โดยใหคณะกรรมการทีป่ รึกษาดานกฎหมาย มีหนาทีด่ งั นี้
1. กลั่นกรองหรือเสนอแนะขอกฎหมายและใหความ
เห็นทางกฎหมายแกคณะกรรมการองคการ
2. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปญหาขอกฎหมายที่ มี ค วาม
สำาคัญอันเกี่ยวกับภารกิจหรือการดำาเนินงานขององคการ
เภสัชกรรม
3. ใหขอเสนอแนะหรื อ ขอคิ ด เห็ น ด านกฎหมาย
รวมทัง้ ดานอืน่ ๆ อันเปนประโยชนตองานองคการเภสัชกรรม
4. เชิญ ผู ที่เ กี่ย วของมาใหขอมูล เพื่อประกอบการ
พิจารณา
5. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการองค 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.

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งใหมวันที่ 31 ตุลำคม 2561 : Reappointment on October 31, 2018
รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam
ประธานกรรมการ / Chairman
ภก.พิพัฒน นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn
กรรมการ / Committee member
ภก.จักกฤษณ ประไพพิทยาคุณ / Mr. Chakkrit Prapaipittayakhun
กรรมการ / Committee member
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit กรรมการ / Committee member
นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล / Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul
กรรมการ / Committee member
ภก.พิศาล อัสนี / Mr. Pisan Asanee
กรรมการ / Committee member
ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห / Miss. Dontree Katesuwansing
กรรมการ / Committee member
นายรังษี ปดลี / Mr. Rangsee Patlee
กรรมการ / Committee member
นายสุทัศน มีสารภี / Mr. Sutush Meesarapee
กรรมการ / Committee member
นายประกิตติ แกวศิริ / Mr. Prakitti Kaewsiri
กรรมการ / Committee member
นางอารายา แกวประดับ / Mrs. Araya Kaewpradub
กรรมการ / Committee member
นายวิสิทธิ์ วังหนองโพน / Mr. Visit Wunghnongpone
กรรมการ / Committee member
นายวิบูลยชัย คุมคลองโยง / Mr. Wiboonchai Koomklongyonge
กรรมการ / Committee member
นางปราณี ปานแมน / Mrs. Pranee Panmaen
กรรมการ / Committee member
น.ส.โสรยา ชมขวัญ / Miss. Soraya Chomkwan
กรรมการ / Committee member
นายศิวเรศวร ปานเนียม / Mr. Siwarat Panniem
กรรมการ / Committee member
นายนพพร ชีพเมืองแมน / Mr. Nopporn Cheepmaungman
กรรมการ / Committee member
นายชวัลวัฒน กุลนี / Mr. Chawanwat Kulnee
กรรมการ / Committee member

โดยใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธ มีอำานาจหนาที่
ตามนั ย ของมาตรา 23 แหงพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กลาวคือ
1. พิ จ ารณาให ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ
2. หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจ
นัน้
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทำางาน
อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคำารองทุกขของ
ลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งใหมวันที่ 24 ธันวำคม 2561 : Reappointment on December 24, 2018
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต / Mrs.Yajai Pattanasukwasun
ประธานกรรมการ / Chairman
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข / Dr. Boonchai Somboonsook
กรรมการ / Committee member
นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน / Mr. Songpol Chevapanyaroj
กรรมการ / Committee member
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai
กรรมการ / Committee member
พันเอก ยลเทพ ธีระชัยชยุติ / Colonel Yollatep Teerachaichayuti
กรรมการ / Committee member
ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี / Mrs. Achara Eksaengsri
กรรมการ / Committee member
ภก.พิพัฒน นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn
กรรมการ / Committee member
ภก.จักกฤษณ ประไพพิทยาคุณ / Mr. Chakkrit Prapaipittayakhun
กรรมการ / Committee member
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit กรรมการและเลขานุการ /
Committee member & Secretary

โดยใหคณะกรรมการติ ด ตามและกำ า กั บ โครงการ
กอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะทีส่ อง มีอาำ นาจหนาทีด่ งั นี้
1. กำากับโครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะ
ที่สอง
2. ติดตาม เรงรัด และกำากับการดำาเนินงานใหเปนไป
ตามแผนการดำาเนินงาน และงบประมาณที่ไดรับ
3. รายงานผลการดำ า เนิ น งานใหคณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรมทราบเปนระยะๆ
4. มีอำานาจในการเรียกใหทุกหนวยงานในองคการ
เภสัช กรรมสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามและกำากับโครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่สอง
5. อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการองคการเภสั ช กรรม
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งใหมวันที่ 19 กันยำยน 2561 : Reappointment on September 19, 2018
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข / Dr. Boonchai Somboonsook
ประธานกรรมการ / Chairman
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya
กรรมการ / Committee member
อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกหรือผูแทน /
กรรมการ / Committee member
Director-General of the Department of Thai Traditional and
Alternative Medicine (or representative)
นายสุวิทย ธีรกุลชน / Mr. Suwit Teerakulchon
กรรมการ / Committee member
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน / Director General of the
กรรมการ / Committee member
Department of Medical Science (or representative)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูแทน / Secretary General of the กรรมการ / Committee member
Food and Drug Administration (or representative)
ศ.ดร.สุรพจน วงศใหญ / Prof. Dr. Surapote Wongyai
กรรมการ / Committee member
นางรุงเพ็ชร สกุลบำารุงศิลป / Mrs. Rungphet Sakulbumrungsil
กรรมการ / Committee member
ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล / Dr. Vichien Keeratinijakal
กรรมการ / Committee member
ภก.พิพัฒน นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn
กรรมการ / Committee member
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit กรรมการ / Committee member
นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล / Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul
กรรมการ / Committee member
ผูอำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
ผูชวยเลขานุการ /
Director of the Research and Development Institute
Assistant Secretary
ผูรับผิดชอบกลุมวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ /
ผูชวยเลขานุการ /
Head of the Natural Product Research Group
Assistant Secretary

โดยใหคณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทย
ในภาพรวมของประเทศ มีหนาที่ดังนี้
1. ดำาเนินการใหมีการบูรณาการรวมกันดานสมุนไพร
เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
2. พัฒนาโมเดลตนแบบในการมุงเนนความมั่นคงใน
ระบบยาดานสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยการ
อนุรักษ สงเสริม และพัฒนาภูมิปญญาสมุนไพรเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
3. คัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อเปน
ทางเลือกในการปองกันหรือรักษาควบคูหรือทดแทนยาแผน
ปจจุบัน
4. กำ า หนดยุ ท ธศาสตร/กลยุ ท ธดานสมุ น ไพรของ
องคการเภสัชกรรม

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.

5. ติด ตาม ประสาน สนับสนุน และเรงรัดการ
ดำา เนิ น การของหนวยงานที่เ กี่ ย วของทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองคการเภสั ช กรรม เพื่ อ ใหสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตรดานสมุนไพรขององคการเภสัชกรรม
6. มีอาำ นาจในการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพิม่ เติม
7. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
มอบหมาย

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งใหมวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 : Reappointment on June 4, 2019
นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข / Dr. Jedsada Chokdumrongsuk
ประธานกรรมการ / Chairman
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข / Dr. Boonchai Somboonsook
กรรมการ / Committee member
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต / Mrs.Yajai Pattanasukwasun
กรรมการ / Committee member
รองผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Deputy Managing Director
เลขานุการ / Secretary
ผูอำานวยการฝายทรัพยากรบุคคล /
ผูชวยเลขานุการ /
Director of the Human Resources Department
Assistant Secretary
ผูอำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร /
ผูชวยเลขานุการ /
Director of the Of ce of Strategic Management
Assistant Secretary

โดยใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูบริหารระดับสูงขององคการเภสัชกรรม มีหนาที่
1. พิจารณาแผนงานและกำาหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำาเนินงาน (KPI) ของผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม
2. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และกำาหนดหลัก เกณฑคาตอบแทนเพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจำาปของผูอำานวยการองคการ
เภสัชกรรม
3. ประมวลผลและพิจารณาขึ้นคาตอบแทนราย
เดือนและคาตอบแทนพิเศษของผูอำานวยการองคการ
เภสัชกรรม
4. พิ จ ารณาเสนอแนะและกลั่ น กรองผลการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและข อเสนอการเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนประจำาปของผูบริหารระดับ 10-11
5. นำาเสนอใหคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
พิจารณาใหความเห็นชอบ

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.

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งใหมวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 : Reappointment on November 23, 2018
ผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Managing Director
ประธานกรรมการ / Chairman
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Miss. Sopawadee Lertmanaschai
กรรมการ / Committee member
รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท /
กรรมการ / Committee member
Assoc. Prof. Dr. Noppamas Soonthornchareon-non
นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร / Dr. Pravich Tanyasittisuntorn
กรรมการ / Committee member
พลโท สุชาติ วงษมาก Lt. Gen. Suchart Wongmark
กรรมการ / Committee member
รศ.ดร.ภก.มนัส พงศชัยเดชา / Assoc. Prof. Dr. Manus Pongchaidecha กรรมการ / Committee member
นพ.ณัฐพงศ วงศวิวัฒน / Dr. Nattapong Wongwiwat
กรรมการ / Committee member
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล / Prof. Dr. Orapan Poachanukoon
กรรมการ / Committee member
ดร.ภก.อนันตชัย อัศวเมฆิน / Dr. Anunchai Assawamakin
กรรมการ / Committee member
รองผูอำานวยการฯ หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษที่กำากับดูแลสถาบันวิจัยฯ
เลขานุการ / Secretary
Deputy Director or Senior Expert supervising the Research and
Development Institute
ผูอำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary
Director of the Research and Development Institute
รองผูอำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary
Deputy Director of the Research and Development Institute
รับผิดชอบกลุมสนับสนุนงานวิจยั / Director of the Research Support Group ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary

โดยใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีอำานาจตามระเบียบองคการ
เภสัชกรรมวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2561 ขอ 11
ดังตอไปนี้
1. กำาหนดนโยบายและแผนการใหทุนสนับสนุน
การวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และการรับถายทอด
เทคโนโลยี
2. กำาหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการสนับสนุน
การวิจัยของนักวิจัย
3. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนา การ
สรางนวัตกรรม และการรับถายทอดเทคโนโลยี
4. พิจารณาใหมีคำาสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารกองทุน
5. พิ จ ารณาให ทุ น การวิ จั ย ตามหลั ก เกณฑ 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.

6. กำ า กั บ และประเมิ น ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ดรั บ การ
สนับสนุน
7. กำาหนดมาตรการเผยแพร และการถายทอด
ผลงานการวิจัย
8. กำาหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนของ
งานวิ จั ย พั ฒ นา นวั ต กรรม และการรั บ ถ ายทอด
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
9. แตงตั้งคณะทำางานผูประเมินโครงการวิจัย
10. ดำาเนินการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสนับสนุนและ
การสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยพัฒนา การ
สรางนวัตกรรม และการรับถายทอดเทคโนโลยี
11. เสนอรายงานประจำาปตอคณะกรรมการองคการ
เภสัชกรรม

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งใหมวันที่ 11 กุมภำพันธ 2562 : Reappointment on February 11, 2019
นพ.โสภณ เมฆธน / Dr. Sopon Mekthon
ประธานกรรมการ / Chairman
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen
กรรมการ / Committee member
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya
กรรมการ / Committee member
พลโท สุชาติ วงษมาก / Lt. Gen. Suchart Wongmark
กรรมการ / Committee member
นพ.ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน / Dr. Supamit Chunsuttiwat
กรรมการ / Committee member
นพ.ศุภชัย ฤกษงาม / Dr. Suppachai Lerkngam
กรรมการ / Committee member
ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล / Prof. Dr. Prasert Auewarakul
กรรมการ / Committee member
ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา / Prof. Dr. Teerawat Hemachuta
กรรมการ / Committee member
ผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Managing Director
กรรมการ / Committee member
รองผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม / Deputy Managing Director
เลขานุการ / Secretary
นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒนผล / Mr. Kittisak Poopipatpol
กรรมการและเลขานุการ /
Committee member & Secretary
ผูอำานวยการฝายชีววัตถุ / Director of the Biological Products Department ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary
รับผิดชอบกลุมวิจัยชีววัตถุ / Director of the Biological Research Group ผูชวยเลขานุการ / Assistant Secretary

โดยใหคณะกรรมการติดตามและพัฒนาดานวัคซีน
และชีววัตถุ มีหนาที่ดังนี้
1. ประสานงานดานการผลิต การจำาหนาย และ
การกระจายวัคซีนในประเทศ
2. กำากับติดตามการสรางโรงงานผลิตวัคซีนของ
องคการเภสัชกรรม

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.

3. พัฒนาการผลิตและชีววัตถุขององคการเภสัชกรรม
4. ประสานงานสรางความรวมมือกับองคกรภาครัฐ
และเอกชนดานการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.

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.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งใหมวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 : Reappointment on November 8, 2017
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ / Miss. Pongpun Gearaviriyapun
ประธานกรรมการ / Chairman
ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ / Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen
กรรมการ / Committee member
รศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม / Assoc. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam
กรรมการ / Committee member
ผูอำานวยการตรวจสอบภายใน / Director of Internal Audit
เลขานุการ / Secretary

โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจหนาที่ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
11 ขอดังตอไปนี้
1. จัด ทำา กฎบั ตรวาดวยการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขตความรับ
ผิดชอบในการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำากับดูแลทีด่ ี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3 สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงิน
อยางถูกตองและนาเชื่อถือ
4. สอบทานการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะ
รัฐมนตรี ประกาศหรือคำาสั่งที่เกี่ยวของกับการดำาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ
5. สอบทานใหรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ร ะบบการตรวจสอบ
ภายในที่ ดี และพิ จ ารณาความเป นอิ ส ระของหน วย
ตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบตอการปฏิบตั งิ านของรัฐวิสาหกิจ
7. เสนอขอแนะนำาตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใน
การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหนง และ
ประเมินผลงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

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.

8. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูสอบ
บัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นวาจำาเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
9. รายงานผลการดำา เนินงานเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน
60 วันนับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวนรายงาน
ผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่ 4 ใหจัดทำาเปนรายงาน
ผลการดำาเนินงานประจำาป พรอมทั้งสงรายงานดังกลาว
ใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวง
การคลังเพื่อทราบภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี
การเงินของรัฐวิสาหกิจ
10. ประเมินผลการดำาเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย ปบัญชี
การเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
11. เปดเผยรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีในรายงานประจำาปของรัฐวิสาหกิจ
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด หรือ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

ชื่อ / Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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.

ตำาแหนง / Position

แตงตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2561 : Reappointment on March 13, 2018
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / Dr. Somruedee Srichanya
ประธานกรรมการ / Chairman
ดร.ตอเกียรติ นอยสำาลี / Dr. Torkiat Noisumlee
กรรมการ / Committee member
นางวรรณี ลีลาเวชบุตร / Mrs. Wannee Leelavetchaboot
กรรมการ / Committee member
นายพิชิตพล วิชาพร / Mr. Pichitpol Wichapon
กรรมการ / Committee member
นายฤทธิณรงค กุลประสูติ / Mr. Ridnarong Koolprasut
กรรมการ / Committee member
ดร.สุรชัย พรหมพันธุ / Dr. Surachai Prompan
กรรมการ / Committee member
นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ / Mrs. Pattira Aeauchookiat
กรรมการ / Committee member
ศ.ดร.สุรพจน วงศใหญ / Prof. Dr. Surapote Wongyai
กรรมการ / Committee member
ภก.พิพัฒน นิยมการ / Mr. Pipat Niyomkarn
เลขานุการ / Secretary
ภญ.อมรรัตน สืบบุญเชิญวงศ / Ms. Amornrut Seauboonchernwong
ผูชวยเลขานุการ /Assistant Secretary
น.ส.ปาริชาติ แคลวปลอดทุกข / Miss. Parichart Klaewplodtoog
ผูชวยเลขานุการ /Assistant Secretary

โดยใหคณะทำางานดานบริหารการตลาดองคการ
เภสัชกรรมมีหนาที่ดังนี้
1. เพื่อพัฒนา ติดตามงาน ตรวจสอบ ประเมิน
ผลงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตรใหคำ า ปรึ ก ษา ขอเสนอแนะ
ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงงานดานบริหารการตลาด
รวมถึงภาพลักษณองคกร เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารทราบและพิจารณาดำาเนินการ
2. ดำาเนินการงานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย
3. ปฏิบัติตามคำาสั่งนี้จนกวาองคการเภสัชกรรม
จะมีคำาสั่งเปนอยางอื่น
4. ใหหนวยงานในองคการเภสัชกรรมสนับสนุน
การดำาเนินงานของคณะทำางานของกรรมการบริหาร
เมื่อไดรับการรองขอ
5. การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบ
ขององคการเภสัชกรรม

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.

รายงานการเขาประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
และคณะกรรมการชุดตางๆ ประจำาปงบประมาณ 2562

ลำาดับ

รายนาม

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool)
1. นายโสภณ เมฆธน
13/13
2/2
12/12
กรรมกำรในบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool)
2. นายบุญชัย สมบูรณสุข
13/13
11/11 5/5
4/4
3. น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย
1/2
1/2
4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน 7/7
7/7
3/7
กรรมกำร
5. นายเจษฎา โชคดำารงสุข
12/13 10/10
8/8
5/5
6. น.ส.ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ 11/13
9/10
16/16
7. ผศ.ดร.นพ.ชูศกั ดิ์ โอกาศเจริญ 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
กรรมกำรที่เปนผูแทนกระทรวงกำรคลัง
10. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต
12/13 10/12 6/6
11/11 4/4
กรรมกำรและผูอ�ำนวยกำร
11. นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย
12/13 12/12
10/10
8/12
จำานวนครั้งในการประชุมทั้งป
13
12
6
10
8
12
11
5
4
16
12

ลำาดับ 3 (น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองคการเภสัชกรรม ตั้งแต 1 ธันวาคม 2561
ลำาดับ 4 (นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองคการเภสัชกรรม ตั้งแต 6 พฤษภาคม 2562

8/8
8

ลำาดับ

รายชื่อ

ตำาแหนง

เบี้ยประชุม (บาท)
กรรมการ
กรรมการ
องคการ
ชุดยอย
เภสัชกรรม

คาเบี้ย
ประชุมรวม
(บาท)

คา
ตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

โบนัส
กรรมการ
ป 2561
รับในป

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

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.
3.
4.

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข กรรมการ
น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ
นายทรงพล
กรรมการ
ชีวะปญญาโรจน

180,000.00

207,500.00

387,500.00

120,000.00

84,435.48

591,935.48

10,000.00

45,000.00

55,000.00

20,000.00

84,435.48

159,435.48

60,000.00

127,500.00

187,500.00

71,666.66

84,435.48

343,602.14

กรรมกำร
5.
6.
7.
8.
9.

นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข
น.ส.ผองพรรณ
เจียรวิริยะพันธ
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์
โอกาศเจริญ
น.ส.สมฤดี ศรีจรรยา
ผศ.ดร. คนึงนิจ
ศรีบัวเอี่ยม

กรรมการ
กรรมการ

160,000.00

262,500.00

422,500.00

120,000.00

84,435.48

626,935.48

180,000.00

240,000.00

420,000.00

120,000.00

84,435.48

624,435.48

กรรมการ

180,000.00

282,500.00

462,500.00

120,000.00

84,435.48

666,935.48

กรรมการ
กรรมการ

150,000.00

255,000.00

405,000.00

120,000.00

84,435.48

609,435.48

180,000.00

330,000.00

510,000.00

120,000.00

84,435.48

714,435.48

120,000.00

84,435.48

656,935.48

กรรมกำรที่เปนผูแทนกระทรวงกำรคลัง
10. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต กรรมการ

180,000.00

272,500.00

452,500.00

กรรมกำรและผูอ�ำนวยกำร
11. นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย
12. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
เลขานุการ

160,000.00

245,000.00

405,000.00

120,000.00

20,322.59

545,322.59

-

-

-

-

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) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองคการเภสัชกรรม ตั้งแต 1 ธันวาคม 2561
ลำาดับ 4 (นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน) หนังสือขอลาออกจากกรรมการองคการเภสัชกรรม ตั้งแต 6 พฤษภาคม 2562
ลำาดับ 12 (นายนพพร ชื่นกลิ่น) พนวาระจากการดำารงตำาแหนงผูอำานวยการและกรรมการองคการเภสัชกรรม เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561

คาตอบแทน
ของผูบรหารระดับสูง
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย คาตอบแทนของผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม และคาตอบแทนของผูบริหาร
ระดับสูงองคการเภสัชกรรม (รองผูอำานวยการและผูเชี่ยวชาญพิเศษ) มีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู บริหารระดับสูงขององคการเภสัชกรรม จะพิจารณาจากความเหมาะสมของ
คาตอบแทนกับหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการโดยรวมขององคการเภสัชกรรม ทั้งนี้
ผูอำานวยการองคการเภสัชกรรมตองเสนอแผนงานที่ดำาเนินงานเปนการลวงหนากอนสิ้นปงบประมาณ โดยแผนงานดังกลาวตองมี
เนื้อหาสาระที่เปนการแสดงถึงวิสัยทัศนและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงแผนงานดานตางๆ เชน
การพัฒนาธุรกิจการพัฒนาองคกร และการพัฒนาบุคลากร เปนตน และตองกำาหนดเปาหมายอันพึงวัดผลได สำาหรับการดำาเนินงาน
ตามแผนงานดังกลาวดวย

ผู อำ า นวยการองคการเภสั ช กรรม จะมอบหมายภารกิ จ บทบาทหนาที่ และสวนงานภายใตการกำ า กั บ ดู แ ล ใหกั บ รอง
ผูอำานวยการ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวของ

เงินเดือน
เงินเพิ่มเต็มขั้น
คาตอบแทน
คาเบี้ยประชุม
โบนัส

12.77
0.21
3.75
0.26
1.34

การบรหารความเสี่ยงองค์การเภสัชกรรม
GPO Risk Management
องคการเภสัชกรรมไดมีการจัดทำา ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรที่มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองคกร Enterprise Risk
Management-Integrating with Strategy and
Performance ของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
และ ISO 31000 : 2018 Risk Management-Guidelines
ซึ่งสอดคลองกับคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ป 2562 ตามที่สำานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
กำาหนด โดยดำาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรในการระบุ ประเมิน การจัดการ และการ
ติ ด ตามความเสี่ ย งเพื่ อ ปองกั น และลดผลกระทบจาก
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ครอบคลุมความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ ดานการเงิน และดานกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำาเนินงานขององคกร ตลอดจน
จัดทำาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
องคการเภสัชกรรมกำาหนดโครงสรางการบริหารความ
เสี่ยงองคกร เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจในแตละระดับดำาเนินการไดอยาง
มีประสิทธิผล มีความครบถวนในทุกๆ กิจกรรมหลัก และ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำา หนาที่กำาหนด
นโยบาย กำา กับ ดู แ ล และติด ตามผลการบริหารความเสี่ยง
ขององคการเภสัชกรรม

คณะกรรมการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (RM & IC Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
ระดับสูงขององคการเภสัชกรรม ทำาหนาที่กำาหนดขอบเขต
และกระบวนการดำ า เนิ น งานและสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ระบบงานและควบคุมภายในใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร พิจารณาปจจัยเสี่ยง รวมทั้งกำาหนดแนวทาง
การประเมินผลการควบคุมภายในขององคการเภสัชกรรม
คณะทำางานบริหารความเสีย่ งประจำาฝาย (Security
Of cer) ซึ่งมีหนาที่ในการรายงานความเสี่ยงและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน 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).

คืบหนาของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยง
ทุกดาน จัดทำา รายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหรือ KRI
ประเมินความเสี่ยงและควบคุมดวยตนเอง (Risk and
Control Self-Assessment หรือ RCSA)
องคการเภสั ช กรรมมี ก ารทบทวน/ปรั บ ปรุ ง การ
บริ หารความเสี่ ย งเพื่อ ใหสอดรั บ กั บสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกองคกรที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
สมำา่ เสมอ เพือ่ ใชเปนแนวปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งระดับองคกรและระดับหนวยงาน รวมทั้ง
แสดงความเชื่ อมโยงระหวางการบริ หารความเสี่ ย ง
กับกระบวนงานอืน่ ๆ และเผยแพรภายในองคกรผานทาง
เว็บไซตของกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงสำาคัญขององคกร
ใหสอดคลองกับสถานการณและปจจั ยที่อาจสงผล
กระทบตอการดำาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้องคการเภสัชกรรมไดมีแผนการดำาเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง BCP (Business Continuity Plan) มีการ
ทบทวน ซอมแผน และปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได นอกจากนี้ องคการเภสัชกรรม
ไดมี ก ารติ ด ตามและทบทวนความเสี่ ย งสำ า คั ญ ของ
องคกรใหสอดคลองกับสถานการณและปจจัยที่อาจสง
ผลกระทบตอการดำาเนินธุรกิจ โดยจำาแนกความเสี่ยง
เปน 4 ประเภท ดังนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
แมวาปจจุบันปริมาณการใชยาและรายไดของ
องคการเภสัชกรรมจะยังคงเพิ่มขึ้น แตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใชยาของผูบริโภค ดังนั้นเพิ่มชองทางการ
หารายได เชน เพิ่มยอดจำาหนายภาคเอกชนใหสูงขึ้น การ
ผลิตผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย การเรงการผลิต
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ เปนตน ในขณะที่องคการ
เภสัชกรรมยังคงตองลงทุนสรางโรงงานแหงใหม หรือมี
คาใชจายในการบำารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอยาง
ตอเนือ่ ง สงผลใหอัตราการเติบโตของกำาไรมีแนวโนมลดลง
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงิน และการเติบโต
ขององคกรในอนาคต ดังนั้นองคการเภสัชกรรมจึงไดให
ความสำาคัญกับการลงทุนเพื่อใหเกิดความคุ มคาและ
ประโยชนสู งสุ ด รวมทั้ง เพิ่ม มาตรฐานการผลิต และ
บริการใหมีคุณภาพเหนือคู แขงหรือเปลี่ยนคู แขงเปน
พั นธมิ ต รเพื่ อรัก ษาฐานลูก คา เพิ่ม ศัก ยภาพกิ จ การ
Retail เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการแขงขันการซื้อ

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

ขายยาและเวชภัณฑรูปแบบใหมในอนาคต ตลอดจน
พัฒนาธุรกิจโดยสรางผลิตภัณฑและบริการใหมเพื่อหา
โอกาสในการสรางรายได นอกจากนี้ ไดศึก ษาและ
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยภายใน/ภายนอก และ
Disruptive Technology เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจสำาหรับการบริหารภายในองคกร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
การจั ด ตั้ ง คณะทำ า งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจำาฝาย (Security Of cer) โดยทำาหนาที่ดังนี้
1. รวบรวม วิเคราะหการจัดการความรู ระบบการ
รายงานความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง
ของแตละหนวยงาน
2. ติดตามความคืบหนาของแผนปฏิบัติการเพื่อ
ลด/จัดการความเสี่ยงทุกดาน จัดทำารายงานดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง หรือ KRI
3. การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk and
Control Self-Assessment หรือ RCSA)
4. จั ด ทำ า รายงานขอมู ล ความเสี่ ย งทุ ก ดานตอ
ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. จั ด การข อมู ล เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งและ
สรุปผลเปนรูปแบบรายงานความเสี่ยงดานตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจ และนำาขอมูลจัดเปนฐานขอมูลเพือ่ ให
สามารถปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุ ม ถึ ง ปจจั ย ที่ เ กี่ ย วของกั บ กระบวนการ
อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน
ที่ อ าจส งผลกระทบต อการดำ า เนิ น งานขององค กร
อันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติของ
บุคลากร ระบบ หรือกระบวนการตางๆ เชน ขาดบุคลากร
ที่มีคุณภาพ การกอการราย อุทกภัย วินาศภัย ฯลฯ
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเต็มประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
หากปริมาณธุรกรรมหรือปริมาณธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิตและการคาปกติขององคการเพิ่มขึ้น
ทำาใหความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนความเสี่ยงที่กิจการ
ทุกกิจการตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการดวยตนเอง
ใหเพียงพอและเหมาะสมโดยเฉพาะ เชน การปฏิบัติงาน
ทางดานการแลกเปลี่ยนคืนยา และการบริหารความ
เสี่ยงทางดานลูกหนี้ค างชำาระขององคการเภสัชกรรม
ที่มีจำานวนมากนั้น

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.

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.

สำาหรับป 2562 องคการเภสัชกรรมจึงกำาหนดเครือ่ งมือ
ที่มุ งจะคนหาประเด็นที่จะเปนความลมเหลวของการ
ดำาเนินกระบวนการ ดวยการระบุความเสีย่ งดวยเครือ่ งมือ
ทีเ่ รียกวา Operations Analysis และเครือ่ งมือ “What If”
Tool Analysis หาประเด็นที่บงชี้วาเหตุการณความเสี่ยง
ในอนาคตที่เกิดจาก worst-case อันจะทำาใหองคกรลด
ความเสี่ยงทางดาน Operation Risk ใหมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ระบบในกระบวนการปฏิบตั งิ านขององคการเภสัชกรรม
ป 2562 องคการเภสัชกรรมไดนำาแนวทางในการ
ประเมินและคัดกรองความเสีย่ งในเบือ้ งตนดวยเครือ่ งมือ
CARVER เพื่อการคัด กรองและจัด ลำา ดับเหตุ การณ
ความเสี่ยงของระดับหนวยงานในเบื้องตน (Prioritize
Risk) เครือ่ งมือ CARVER เปนเครือ่ งมือทีส่ ามารถใชในการ
ระบุ จุ ด ออนของคู แขงหรื อ เปนการประเมิ น จุ ด ออน
ของตนเองได และสามารถเปนเครื่องมือในการควบคุม
และตรวจสอบภายในไดเปนอยางดี เปนเครื่องมือสวน
หนึ่งในการประเมินความเสี่ยง คัดกรอง และเชื่อมโยง
กับระบบการประเมินความเสี่ยงขององคกรใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว ทำาใหองคการเภสัชกรรมตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในการดำาเนินงานใหทันสมัย โดยนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชเพิ่มขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกและ
สรางความพึงพอใจแกลูกคา สงผลใหเพิ่มโอกาสในการ
เกิดความเสี่ยงเรื่องการจูโจมความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นองคการเภสัชกรรม
จึงตองมีการเตรีย มความพรอมอยางตอเนื่อง โดยมี
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ เพิ่มมาตรการปองกันการถูก
โจมตีทั้งทางไซเบอรและทางกายภาพ
ความเสี่ยงดานการเงิน
มีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
ดำาเนินงานและการเบิกจายเงินจากงบลงทุนเปนไปตาม
แผนงานที่ กำา หนดไว โดยมี ก ารมอบหมายใหมี ก าร
ติดตามโครงการลงทุนในภาพรวม ในระดับสายงาน/
หนวยงานเปนผูบริหารติดตามงบลงทุนใหเปนไปตามแผน
และมีการรายงานผลในการประชุมระดับสายงานและ
ผู บริหารเปนประจำาทุกเดือน รวมทั้งเรงการเบิกจาย
โครงการลงทุ น ที่ ส ามารถเลื่ อ นการลงทุ น ใหเร็ ว ขึ้ น

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,

เพื่ อ ชดเชยโครงการที่ มี ป ญหา ตลอดจนปรั บ ปรุ ง
กระบวนการงบประมาณและแกไขหลักเกณฑองคการ
เภสัชกรรม ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางเพื่อลดระยะ
เวลาการจัดซื้อจัดจาง
ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ
การทุจริตในองคกร
การทุจริตในองคกรตางๆ อาจเกิดขึ้นไดจากหลาย
สาเหตุ เชน ความลาชา/ยุงยากของขั้นตอนในการดำาเนิน
งาน การใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ความไมเขมงวด
ของการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบ ขาดความ
โปรงใสและตรวจสอบไดยาก ขาดกลไกการกำากับดูแล
กิจการ/การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เปนตน องคการ
เภสัชกรรมมุงมัน่ ในการสรางวัฒนธรรม “Zero Tolerance
ไมทนตอการทุจริต” เพื่อปองกันและจัดการความเสี่ยง
ดานการทุจริต โดยมุงเนนการบริหารจัดการใหเปนไป
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จัดใหมีการประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมดวยตนเองสำาหรับกระบวนงาน
ที่มีความเสี่ยงใหครอบคลุมความเสี่ยงดานการทุจริต
ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรั ป ชั น รายงานความขั ด แยงทางผลประโยชน
รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง ศู น ยปฏิ บั ติ ก ารตอตานการทุ จ ริ ต เพื่ อ
รับเรื่องรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของพนักงาน ตลอดจนสื่อสาร
และใหความรู เพื่ อ สรางความตระหนั ก แกพนั ก งาน
ทุกระดับในองคกร
องคการเภสัชกรรมไดตระหนักถึงความเสี่ยง โดยได
มีการติดตาม รายงาน และประเมินผลทุกเดือนใหคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบถึงความเสี่ยง
ตางๆ ในแตละดาน ทั้ง 4 ดาน

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.
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ดานการเง�น

ความเสี่ยง
ดานกฎระเบียบ
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Operational Risk
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การควบคุมภายใน
Internal Control
องคการเภสัชกรรมใหความสำาคัญกับระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลั ง วาดวยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ
ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสำ า หรั บ หนวยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 สอดคลองกับมาตรฐานสากล (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission : COSO)
ผลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของ
องคการเภสัชกรรมในป 2562 สรุปไดวา ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ ปฏิบตั ติ ามอยางตอเนือ่ ง
และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลัก เกณฑปฏิบัติก ารควบคุม ภายใน
สำาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ครอบคลุมทั้ง 5 องค
ประกอบ ไดแก
สภาพแวดลอมของการควบคุม
(Control Environment)
มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานอยางซื่อสัตย
โปรงใส ตรวจสอบได สรางวัฒนธรรมในการดำาเนินงาน
อยางมีธรรมาภิบาลผานคานิยม Good Governance
ธรรมาภิบาลมุ งมั่น ซึ่ง มีก ารสรางความชัดเจนจูงใจ
พนักงานมีจิตสำานึกในการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม
ดวยการกำ า หนดความกาวหนาในสายอาชี พ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีการสั่งการและ
ติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
องคการเภสัชกรรมมีการกำาหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ในการควบคุมภายในทางดานการปฏิบตั งิ าน (Operation)
ทางดานความเชือ่ ถือของรายงานทางการเงิน (Financial)
และดานการปฏิบัติตามกฎระเบีย บ (Compliance)
ทีส่ ะทอนกิจกรรมขององคกร โดยมีการระบุและวิเคราะห
ความเสี่ยงอยางครอบคลุมรวมกันทุกระดับ ประเมินนัย
สำ า คั ญ ของความเสี่ ย งตามมาตรฐานดวยเครื่ อ งมื อ
CARVER ในการจัดลำาดับความเสี่ยง โดยใชขอมูลปจจัย
ภายในและภายนอกมากำาหนด การตอบสนองความ
เสี่ยงภายใตความเสี่ยงทางดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
ความเสีย่ งทางดานการเงิน (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

เสี่ยงทางดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance
Risk) ทั้งนี้ Risk Owner ไดมีการติดตามและประเมิน
ป จจั ย ภายในและภายนอกที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ
มาตรการควบคุมภายใน และมีการปรับเปลีย่ นมาตรการ
ควบคุมภายในใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณปจจุบัน
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหนาที่ติดตาม
ความกาวหนาในการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
Risk Owner อยางตอเนื่องและสมำ่าเสมอโดยผานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหขอแนะนำาใน
การแกไขปญหาอุปสรรค มีตวั ชีว้ ดั ความเสีย่ ง (KRI : Key
Risk Indicator) ของแตละปจจั ย เสี่ ย งดวยสถานะ
สีเขียว/สีเหลือง/สีแดง เปนประจำาทุกเดือน
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information & Communication)
องคการเภสัชกรรมไดมีการนำาระบบ SAP มาใช
เชื่อมโยงขอมูลของแตละหนวยงาน เพื่อใหการทำางาน
ไดอยางตอเนื่ องมี ประสิท ธิ ภาพและมี Security ที่
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องคการเภสัชกรรมไดมีการประชุมผูบริหารระดับสูง
ทุกสัปดาห เพื่อติดตามงานและแกไขปญหา รวมถึงวาง
แนวทางกิจกรรมการควบคุม เพือ่ ใหงานบรรลุวตั ถุประสงค
พรอมจัดทำาเปนคำาสั่ง/ระเบียบฯ หรือขอบังคับเพื่อให
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามตอไป
รวมถึงมีสำานักตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระ
ในการตรวจสอบและสอบทานหนวยงานตางๆ ในองคกร
และกำากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคำา
แนะนำาและขอคิดเห็นอยางสมำ่าเสมอ

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.

องค การเภสั ช กรรมมี ก ารดำ า เนิ น การเรื่ อ งการ
ควบคุมภายในอยางเปนระบบครบทั้ง 5 องคประกอบ
และไดจัดทำาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององคการเภสัชกรรม ป 2562 (แบบ ปค.1)
รายงานตอกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการองคการ
เภสัชกรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียบรอย
แลว (ภายใน 90 วัน หลังสิ้นป ตามระเบียบ คตง.วาดวย
การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544)

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
องคการเภสัชกรรม (อภ.) มีกระบวนการทบทวน
แผนวิสาหกิจเปนประจำาทุกป (Rolling Strategic Plan)
เพื่ อปรับ เปลี่ ย นกลยุ ทธขององคกรใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริบทตางๆ และ
สภาพแวดลอมจะสงผลกระทบตอการดำาเนินงานของ
อภ. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ จึงมีสวน
สำาคัญอยางยิ่งในการทำาใหองคกรปรับเปลี่ยนกลยุทธ
และแผนการดำาเนินงาน เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุ
ทิศทาง เปาหมาย สามารถสงมอบผลงานสูสังคมและ
ประเทศไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
โดยปงบประมาณ 2562 อภ. ยึดมั่นในทิศทางมุงสู
วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและ
เวชภัณฑของประเทศทีท่ นั สมัยและยัง่ ยืน” ภายใตพันธกิจ
จากฐานพระราชบัญญัติ อภ. พ.ศ. 2509 คือ ผลิต
จำ า หน ายและบริ ก ารยาและเวชภั ณ ฑที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล ผลิตยาที่จำาเปนและสำารองยาในยาม
ฉุก เฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ รวมถึง ยาที่ มีค วาม
จำาเปนตอระบบสาธารณสุขของประเทศ ดำาเนินธุรกิจให
มีศักยภาพในการแขงขันในอาเซียนและสามารถพึ่ง
ตนเองไดและมีธรรมาภิบาล รักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑที่จำาเปนตอสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถ
เขาถึงได สรางนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑใหมๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความจำาเปนตอสังคมไทย โดยมีแผนงาน/โครงการที่
สำาคัญเพือ่ ตอบสนองนโยบายและทิศทางในอนาคต 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
สามารถในการผลิ ต ใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนอง
นโยบายภาครัฐและนโยบายแหงชาติดานยา
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Portfolio :
ยาและวั ค ซี น ) วิ จั ย และสรางนวั ต กรรมเพื่ อ ใหได
ผลิตภัณฑทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของประเทศ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ตรงกับความ
ตองการของตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาด
การจำาหนาย และบริการ โดยใช Digital Technology
การสรางคลังยาและเวชภัณฑแหงใหม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส การสำารองและกระจาย
สินคาตามหลักเกณฑมาตรฐานที่ดี
พัฒนาระบบการบริหาร Digital นำาเทคโนโลยี
ตางๆ มาทดแทนการทำางานโดยใชเอกสาร
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร Core Value สูการ
ปฏิบัติ (Good governance, Ownership, People
Trust)
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดใหความสำาคัญ
ในเรื่องสมุนไพรไทย โดยไดยกระดับเรื่องการพัฒนา
สมุนไพรไทยขึน้ มาเปนยุทธศาสตรขององคการเภสัชกรรม
ตัง้ แตป 2560 โดยมุงเนนการดำาเนินงานตั้งแตการวิจัย
และพัฒนา การผลิต และการตลาด ตลอดจนการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) เพื่อสรางความ
เขาใจและความเชื่ อมั่น ของสมุ นไพรดวย 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.
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องคการเภสัชกรรมเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข การดำา เนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยมุ งเนนการใหประชาชน
สามารถเขาถึงยาอยางทัว่ ถึง ทันการณ ในราคาทีเ่ หมาะสม
สงเสริ ม ใหมี ก ารใชยาอยางสมเหตุ ผ ลของบุ ค ลากร
ทางการแพทยและประชาชน พัฒนาระบบการควบคุม
ยาของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
ยา ชีววัตถุ และสมุนไพรใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
ในขณะเดียวกันระบบประเมินผลการดำาเนินงาน
ขององคการเภสั ช กรรมขึ้ น อยู กั บ กระทรวงการคลั ง
โดยกระทรวงการคลังทำาบันทึกขอตกลงการประเมินผล
การดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement)
เปนบั น ทึ ก ขอตกลงระหวางรั ฐ บาลกั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพื่อกำาหนดตัวแปรและเปาหมายในการดำาเนินการของ
รัฐวิสาหกิจในแตละป และกำาหนดสิทธิและหนาที่ของ
ทั้งสองฝายอยางชัดเจน โดยในการเจรจาตอรองเพื่อให
ไดมาซึ่งบันทึกขอตกลงฯ จะเปนไปอยางอิสระและเปน
ธรรม และเปนการวัดผลการดำาเนินงานที่อยูภายใตการ
ควบคุมของผูบริหารรัฐวิสาหกิจเทานั้น
นอกจากนี้ เพือ่ ใหการประเมินผลการดำาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจเปนไปในแนวเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ
รัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะธุรกรรมคลายคลึงกันได จึงมีการ
พิจารณาจัดกลุ มรัฐวิสาหกิจออกเปนสาขา โดยคณะ
กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ไดแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการจัดทำาบันทึกขอตกลงและประเมินผลการ
ดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ เปนผูรับผิดชอบในแตละสาขา
องคการเภสัชกรรมจัดอยูในกลุมสาขาที่ 8 คือ สาขาสังคม
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 8 th eld, this being the social and
technology eld.

ระบบประเมิ นผลการดำา เนิ นงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใน
ปจจุ บั น จะกำ า หนดตั ว แปรเพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ดาน หลักๆ ดังนี้

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:

ตัวแปรการประเมินผลงานที่กำาหนดขึ้น ประมาณ
ไมเกิน 10 ตัวแปร มีความสำาคัญตอผลการดำาเนินงาน
ไมเทากัน จึงจำาเปนตองกำาหนดนำา้ หนักความสำาคัญของ
แตละตัวแปรในระดับที่แตกตางกัน โดยตัวแปรที่สำาคัญ
จะมีนำ้าหนักมากกวา
การกำ า หนดนำ้ า หนั ก หรื อ ความสำ า คั ญ ของ
ตัวแปร
จะทำาใหผูบริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถบริหารให
สอดคลองกับความตองการของรัฐบาล โดยรัฐวิสาหกิจ
ทีด่ าำ เนินการเชิงพาณิชย จะเนนกำาไรมากกวารัฐวิสาหกิจ
ประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งตองคำานึง
ถึงการดำาเนินการในดานอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะคุณภาพ
ของการใหบริการ
การกำ า หนดเปาหมายในการดำ า เนิ น งาน
สำาหรับแตละตัวแปร (Criterion Value)
ในแตละตัวแปรจะมีก ารกำา หนดเปาหมายการ
ดำาเนินงานออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับ 1 ถึงระดับ 5
เปาหมายระดับ 5 จะเปนเปาหมายที่สูงกวาเปาหมายที่
กำาหนดไวตามแผนวิสาหกิจประจำาป รัฐวิสาหกิจที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีเทานั้นที่จะสามารถบรรลุเปาหมายใน
ระดับ 5 ได เปาหมายระดับ 3 เปนเปาหมายที่กำาหนดไว
ตามแผนวิสาหกิจ และเปาหมายระดับ 1 เปนเปาหมาย
ที่ตำ่ากวาเปาหมายที่กำาหนดไวตามแผนวิสาหกิจมาก
ในการกำาหนดเปาหมายในแตละป ผูแทนฝายรัฐจะ
พิจารณาจากการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ผานมา
เปนฐาน และจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานการดำาเนิน
งานของภาคเอกชนและมาตรฐานสากล เพื่ อ ที่ จ ะ

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

พยายามผลักดันใหรัฐวิสาหกิจปรับปรุงการดำาเนินงาน
ใหสามารถเทียบเคียงไดกับภาคเอกชน ถึงแมวาการ
ปรับปรุงมาตรฐานอาจจะทำาไมไดภายในปเดียว แตการ
ผลักดันเปาหมายใหสูงขึ้นทุกๆ ป จะเปนการผลักดันให
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
องคการเภสัชกรรมไดนำาแนวนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและการวัดผลการดำาเนินงานของกระทรวง
การคลังขางตนมาเปนกรอบในการดำาเนินงานภายใต
แผนยุทธศาสตรที่สำาคัญ 4 ดาน ดังนี้

1
ยุทธศาสตรดานการผลิตและ
จัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ
Strategy on the production,
procurement and
research of medicines
and medical supplies

2
ยุทธศาสตรดาน
การตลาดและบริการ
Strategy on marketing
and services

1. ยุทธศาสตรดานการผลิตและจัดหา วิจัยยา
และเวชภัณฑ
1.1 ดานการผลิตและจัดหา
1.1.1 องคการเภสัชกรรมมีโรงงานผลิตยาที่ได
รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา 2 แหงคือโรงงานผลิตยาพระรามหก และโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 เพื่อผลิตยาตอบสนองความตองการดาน
ยาของประเทศ ใหประชาชนสามารถเขาถึงยาอยาง
ทั่วถึง ลดการนำาเขายาจากตางประเทศ สามารถผลิตยา
ในรูปแบบยาเม็ดและแคปซูล ซึ่งมีการผลิตทั้ง 2 โรงงาน
รวมประมาณ 6,200 ลานเม็ดตอป และเมื่อการกอสราง
สายการผลิต ที่ 5 ของโรงงานรังสิต 1 แลวเสร็จ จะ
สามารถขยายกำาลังการผลิตไดอีก 2,100 ลานเม็ดตอป
1.1.2 โครงการกอสรางโรงงานผลิต วัค ซีน
ไขหวัดใหญ (Flu Vaccine) องคการเภสัชกรรมดำาเนินการ
กอสรางโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญแลวเสร็จ ผลการ
ดำาเนินงานป 2562 ไดวัคซีนพรอมสำาหรับการศึกษา
ทางคลินกิ (Clinical Trial Phase 3) ซึ่งจะนำาไปทดลอง
ใหวัคซีนแกอาสาสมัครประมาณ 4,000 คน ในป 2563

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:

3

4

ยุทธศาสตรดาน
ยุทธศาสตรดาน
บริหารจัดการองคกร
การพัฒนาสมุนไพร
Strategy on organizational Strategy on the development
management
of medicinal herbs

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

และจัดทำารายงานผลการทดสอบการกระตุนภูมิคุมกัน
ในอาสาสมัคร พรอมทั้งรายงานผลดานความปลอดภัย
ในอาสาสมั ค รหลั ง จากได รั บ วั ค ซี น เพื่ อ ที่ จ ะยื่ น
ขึ้นทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ องค การเภสั ช กรรมได รั บ อนุ มั ติ ท ะเบี ย น
จากสำ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาแล ว
จะสามารถผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาล
ไดปละ 2 ลานโดส สูงสุด 10 ลานโดส
1.1.3 โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาระยะ
ที่ 2 ทีร่ งั สิต องคการเภสัชกรรมไดจางบริษทั เพาเวอรไลน
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (PLE) เปนผูรับจางกอสราง
โรงงานรังสิตระยะที่ 2 ผลการดำาเนินงานป 2562 ได
ดำาเนินการเคลียรพื้นที่ สรางสำานักงานสนามและทำารั้ว
ชั่วคราวแลวเสร็จ กิจกรรมที่อยูระหวางดำาเนินการ ไดแก
ทบทวนแผน Master Schedule ตอกเสาเข็มไดประมาณ
30% การปรับระดับดินเพื่อเตรียมทำาถนนชั่วคราวใน
โครงการ คาดวาการกอสรางโรงงานจะแลวเสร็จภายใน
ป 2565 จะสามารถขยายกำาลังการผลิตไดอีกมาก
1.2 ดานการวิจัยยาและเวชภัณฑ
องคการเภสั ช กรรมมี แ ผนการวิ จั ย ยาและ
พัฒนายาในบัญชียาหลักแหงชาติ ยาที่สำาคัญจำาเปนตอ
สาธารณสุข ยาสมุนไพร และยากลุมเปาหมายที่เปน
First Generic ในป 2562 องคการเภสัชกรรมสามารถ
ผลิ ตผลิต ภัณฑใหมเพื่ อออกจำา หนายไดจำา นวน 12
รายการ ครอบคลุมยาทีส่ าำ คัญจำาเปนตอสาธารณสุข เชน
ยาตานไวรัสเอดส (Tenevir 300 mg, Ribavirin GPO
200 mg), ยาตานการแข็งตัวของเลือด (Clopidogrel
GPO 75 mg) เปนตน นอกจากนี้ องคการเภสัชกรรม
สามารถดำ า เนิ น การยื่ น ขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ ถ ายทอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑใหม Success Products จำานวน 5
รายการ เปนยาสมุนไพร (Curcuminoids 50 mg), ยา
รักษาโรคสมาธิสั้น (Methylphenidate GPO 10 mg),
ยาตานจุลชีพ (Doripenem 500 mg for injection)
เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงการใชยาไดมาก
ยิ่งขึ้นในราคาที่เหมาะสม ในดานการวิจัยยารักษาโรค
มะเร็งมีแผนงานระยะยาว เริ่มตั้งแตการศึกษาความ
เปนไปไดในการกอสรางโรงงานผลิต และการหาความ
รวมมือในการนำาเขาเพื่อจำาหนาย การออกแบบและการ
กอสรางโรงงาน การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การขึ้น
ทะเบียนและการผลิตเพื่อจำาหนาย

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. ยุทธศาสตรดานการตลาดและบริการ
องคการเภสัชกรรมมียอดจำาหนายยาและเวชภัณฑ
ในปงบประมาณ 2562 มูลคารวมทั้งสิ้น 17,910.99 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมามูลคา 1,277.33 ลานบาท
คิดเปนเพิม่ ขึน้ รอยละ 7.31 แบงเปนยอดจำาหนายยาและ
เวชภัณฑองคการฯ ผลิต 7,221.97 ลานบาท และยอด
จำาหนายยาผูผลิตอื่น 10,689.02 ลานบาท ยอดจำาหนาย
ยาเพิ่มขึ้นเนื่องจากองคการฯ ไดตอบสนองนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขในการผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ
เพื่อใหประชาชนเขาถึงยาไดมากขึ้น

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 manufacturers 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. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการองคกร
3.1 องค การเภสั ช กรรมมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำางานอยางตอเนือ่ งตัง้ แตกระบวนการผลิต
ตามแนวทาง Toyota Production System (TPS) เพื่อ
ลดการสูญ เสีย ในกระบวนการผลิต โดยในป 2562
สามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตยา 4 รายการ
คิดเปนมูลคา 945,604 บาท และสามารถนำาวิธีนี้ไป
ดำาเนินการสำาหรับยารายการอื่นๆ ตอไปเพื่อใหสามารถ
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เปนการลดตนทุนได
ตอไป
3.2 องค การฯ ยั ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการ Supply Chain เพื่อลดจำานวนยาในบัญชี
ยาหลักขาดจำาหนายได โดยในเดือนกันยายน 2562 มี
จำา นวนรายการในบัญชียาหลักขาดจำา หนายเพียง 2
รายการ นอกจากนี้ องคการฯ ยังบริหารจัดการองคกร
โดยมีแผนการปรับผังโครงสรางองคกร เพื่อใหรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเพื่อใหการบริหารมี
ความคลองตั ว มากขึ้ น โดยในป 2562 มี ก ารเสนอ
โครงสร างองค กรระดั บ มหภาคต อที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการองคการแลวเสร็จ ตอไปก็จะสื่อสารรูปแบบ
โครงสรางองคกรระดับมหภาคใหมใหผู บริ หารและ
พนักงานในองคกรทราบโดยทั่วกัน
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสมุนไพร
องคการฯ มุงเนนใหเกิดการพัฒนาสมุนไพรอยาง
ครบวงจร ตั้งแตตนนำ้าจนถึงปลายนำ้า โดยเริ่มตั้งแตการ
ปลูก/การจัด หาแหลงสมุนไพร การคั ดเลือกวั ตถุดิ บ
สมุนไพร การเตรียมสารสกัด (วิจัยพัฒนาเอง/รับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากหนวยงานภายนอก) การพัฒนา
สูตรตำารับออกมาเปนผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพ
ของวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ และการผลิ ต
ผลิตภัณฑเพื่อใชในการศึกษาทางคลินิก ตลอดจนรวม
ใหคำาปรึกษาดานการวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสนับสนุน
และใหความรวมมือในการดำาเนินการพัฒนารูปแบบ
ระบบกระจายยาสมุนไพรในบัญชีย าหลักแหงชาติสู
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใหเกิดความคลองตัว
ทั่ ว ถึ ง มี ค วามเปนธรรมในดานราคา เหมาะสมกั บ
คุณภาพ เพียงพอกับความตองการ ในป 2562 การนำา
กัญชามาเปนยามีการกลาวถึงกันอยางมาก องคการฯ
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

วั ต ถุ ดิ บ และสารสกั ด พั ฒ นาสู ต รตำ า รั บ ในรู ป แบบ
Sublingual Drop ผลิตผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาระดับ
ห องปฏิ บั ติ ก ารและนำ า เข าศึ ก ษาความคงสภาพ
และกระจายผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาเพื่อรักษาโรค
ใหเขตสุขภาพ 12 เขต
องคการฯ เริ่มกอสรางสถานที่สำา หรับเพาะปลูก
กัญชา เพื่อพัฒนาสายพันธุ กัญชาและเพื่อเพิ่มกำาลัง
การผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต
องคการฯ ทุมเทการทำางานเพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ผลการ
ดำาเนินงานขององคการฯ ป 2562 ตามเกณฑการวัดผล
การดำาเนินงานของกระทรวงการคลัง เปรียบเทียบกับผล
การดำาเนินงานในป 2561 องคการฯ มีผลการดำาเนินงาน
ที่ดีขึ้น 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.

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
สอดคลองกั บ แนวทางของคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ของสำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง
การคลัง และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสอบทานและผลักดันใหองคการเภสัชกรรมปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจ
สอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนน
กระบวนการทำางานขององคกรอยางเปนระบบ มีความ
โปรงใส และพัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายใน
รวมถึ ง จั ด ใหมี ก ารประชุ ม รวมกั บ ผู บริ ห ารระดั บ สู ง
ขององคการเภสัชกรรม ผูบริหารและเจาหนาทีส่ าำ นักงาน
การตรวจเงิน แผนดิน ผู บริห ารและเจาหนาที่ สำา นั ก
ตรวจสอบภายใน ผู บริหารองคการเภสัชกรรมที่ดำารง
ตำาแหนงกรรมการบริษัทรวมทุน รวมถึงประชุมรวมกับ
ผูบริหารของหนวยงานและบริษัทรวมทุน เพื่อใหบรรลุ
ประสงคขององคกรควบคูไปกับการมีจริยธรรมในการ
ดำาเนินกิจการ
สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ องคการเภสัชกรรม ในภาพรวมไดดังนี้
1. การพิ จ ารณาผลการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ของสำา นัก งานการตรวจเงิน แผนดิน
(สตง.) คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญเจาหนาที่ สตง.
เขารวมประชุม หารือเพื่ อสอบถามประเด็น ที่ จะมีผล
กระทบตองบการเงินของ อภ. รวมทัง้ หารือกับผูบริหารดาน
บั ญ ชี ก ารเงิ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการดำ า เนิ น งานตาม
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม/กำาหนด
ใหม คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการ
องค การเภสั ช กรรม แต งตั้ ง คณะทำ า งานส งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลของกระบวนการควบคุ ม
ภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในขององคการ
เภสัชกรรม เพื่อใหคำาปรึกษาและขอเสนอแนะการสอบ
ทานประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลของกระบวนการ
ควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
ใหองคการเภสัชกรรมมีการรายงานทางการเงินอยาง
ถูกตองและนาเชือ่ ถือ ซึง่ ไดรับการแตงตัง้ วันที่ 4 มกราคม
2561 โดยเปนผู ที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณดานบัญชีและการเงิน รวมในคณะทำางาน
จำานวน 3 ทาน 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:

1
นางสาวจงจิตต หลีกภัย
Miss. Jongjit Hleekpai

ประธานคณะทำางาน / Committee Chairman

2
นางวราภรณ อุนปติวงษา
Mrs. Varaporn Ounpitivongsa
รองประธานคณะทำางาน /
Committee Vice Chairman

ขอคิดเห็นจากคณะทำางานสงเสริมประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการควบคุ ม ภายใน และ
กระบวนการตรวจสอบภายในขององคการเภสัชกรรม
จะช วยสนั บ สนุ น คณะกรรมการตรวจสอบในการ
สอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งใชขอมูลจากการ
สอบทานรายงานทางการเงินเปนเครื่องบงชี้ถึงขอจำากัด
และความเสีย่ ง ในการดำาเนินงานขององคการเภสัชกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมกับคณะทำางานสงเสริม
ประสิทธิภาพฯ ฝายบริหารองคการเภสัชกรรม ฝาย
บัญชีและการเงิน สำานักตรวจสอบภายใน และสำานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ในการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจำาป การปรับปรุงรายการ
บั ญ ชี ที่ สำ า คั ญ การประมาณการทางบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผ ล
กระทบตองบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ
บันทึกบัญชี การเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน
เพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินไดจัดทำาขึ้น
เปนไปตามขอกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีความเชื่อถือได การเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอและเปนประโยชนตอผูบริหารและผูทีใ่ ชงบการเงิน
ในปงบประมาณ 2562 งบการเงินเฉพาะหนวยงาน
ที่จัดทำาเพิ่มเติมสำาหรับการบริหารจัดการและไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ไดแก
งบการเงินของโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ งบการเงิน
ของโครงการผลิตสารสกัดตนแบบกัญชาทางการแพทย
และงบการเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องคการ
เภสัชกรรม
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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.

2. การสอบทานเพื่อใหมั่นใจวา อภ. มีระบบ
การกำา กับ ดูแ ลกิจการที่ ดี เพื่อ ใหการดำาเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการ
ปฏิบัติ งานของ อภ. ใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
กั บ การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ และใหความเห็ น ตอรายงาน
การประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
รวมถึงจัดทำาโครงการกำากับและสงเสริมการประกอบ
กิจ การที่ดี เพื่อเยี่ยมชมและประชุม รวมกับผู บริหาร
ประจำาพื้นที่ โดยในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดเยีย่ มชมหนวยงานและบริษทั รวมทุน จำานวน 5 แหง ดังนี้

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:

1. โรงงานรังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Rangsit 1 Manufacturing Plant,
Thanyaburi District, Pathum Thani Province
2. การประกันคุณภาพ โรงงานรังสิต 1
Quality Assurance Department, Rangsit 1 Manufacturing Plant,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Thanyaburi District, Pathum Thani Province
3. ฝายเภสัชเคมีภัณฑ คลังยา
Chemicals Department Warehouse, Thanyaburi District,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Pathum Thani Province
4. ฝายผลิตยา องคการเภสัชกรรม พระรามที่ 6 Production Department, Rama VI Manufacturing Plant,
Bangkok
5. บริษัท สมุนไพรไทย จำากัด อ.วังนอย
Thai Herbal Products Company Limited, Wangnoi District,
จ.พระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon si Ayutthaya Province
คณะกรรมการตรวจสอบรับฟงปญหาอุปสรรคการ
ดำาเนินงานใหความเห็น ขอเสนอแนะ ในดานตางๆ แก
หนวยงานที่เยี่ยมชม ไดนำาเสนอรายงานการเยี่ยมชมให
ผู อำานวยการองคการเภสัชกรรม และคณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรมรับทราบ พรอมทั้งมอบหมายให
ผูบริหารองคการเภสัชกรรมนำาขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดำ า เนิ น การสำ า หรั บ โครงการกำ า กั บ และสงเสริ ม การ
ประกอบกิ จ การที่ ดี เป นวิ ธี ห นึ่ ง ในการประเมิ น
ประสิทธิผลของระบบการกำากับดูแล
3. การกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ภายในและการบริ ห ารจั ด การภายในของสำ า นั ก
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
และอนุมัติแผนงานตรวจสอบเชิงกลยุทธและแผนงาน
ตรวจสอบประจำาป ใหความเห็นชอบแผนปรับปรุงงาน
ตรวจสอบภายใน สอบทานและใหขอคิดเห็น ขอสังเกต
ขอแนะนำาตอรายงานผลการตรวจสอบเปนประจำาทุกครัง้

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

ที่มีการนำาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานรายงานความคืบหนาในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
เปนรายไตรมาส สอบทานรายงานประจำาปของสำานัก
ตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติกฎบัตร คูมือการ
ตรวจสอบภายในของสำานักตรวจสอบภายใน พิจารณา
ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลของสำานักตรวจสอบ
ภายใน สนับสนุนใหมีการสรรหาบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ
ในดานตางๆ มาทำางานในสำานักตรวจสอบภายในเพื่อ
ใหการตรวจสอบภายในสามารถครอบคลุมทุกกิจกรรม
ที่สำาคัญขององคการเภสัชกรรมได สนับสนุนการเตรียม
บุคลากรทดแทนตำาแหนงที่มีความสำาคัญ สงเสริมและ
เรงรัดใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในดานการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำา ระบบเทคโนโลยี
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ การพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรประจำาปงบประมาณ 2563
คณะกรรมการตรวจสอบไดมุ งเนนสงเสริ ม ให
พนั ก งานในสำ า นั ก ตรวจสอบภายในได มี ค วามรู
ความเชี่ ย วชาญในสายวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเห็นชอบใหมีการ
จางที่ปรึกษาใน “โครงการรวมพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อการตรวจสอบการทำางานและ
กระบวนการธุรกิจในระบบ SAP ปงบประมาณ 2562”
และติ ด ตามความคื บ หน าของโครงการทุ ก เดื อ น
สงพนัก งานเขารับ การอบรมในหลัก สู ต รที่ เ กี่ ย วของ
โดยมีเปาหมายใหพนักงานที่เขารับการอบรมสอบผาน
ไดรับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนสงบุคลากรของสำานัก
ตรวจสอบภายในเขารวมประชุมหรืออบรมตางๆ เพื่อให
มีความรู ในระดับสากล กาวทันตอธุรกิจและกระแส
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันใหกับองคการเภสัชกรรม รวมถึง
สนับสนุนใหสำานักตรวจสอบภายในดำาเนินการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับระบบประเมินผล
การดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในขององคการ
เภสัชกรรมเปนไปอยางอิสระเพียงพอ รวมทั้งขอเสนอ
แนะจากการตรวจสอบภายใน ผู บริ ห ารองค การ
เภสัชกรรม รับไปปฏิบัติตามความเหมาะสม ทำาใหเปน
ประโยชน ในการสร างมู ล ค าเพิ่ ม ให กั บ องค 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. การสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการ
ควบคุมภายใน ไดสอบทานระบบควบคุมภายในรวมกับ
สำานักงานการตรวจเงินแผนดิน และสำานักตรวจสอบ
ภายใน ทั้งในดานการดำาเนินงาน การใชทรัพยากร การ
ดูแลทรัพยสิน การปองกันและลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การสิน้ เปลืองหรือการทุจริต ความเชือ่ ถือไดของ
รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี โดยพิจารณารายงานการ
สอบทานการประเมิ น การควบคุ ม ภายในของสำา นั ก
ตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบภายใน การสอบทาน
รายงานทางการเงิน รวมถึงขอสังเกต ความเห็นของ
สำานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามหลักเกณฑกระทรวง
การคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติก าร
ควบคุมภายในสำา หรับหนวนงานของรัฐ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได เยี่ ย มชม
หนวยงานเพื่อใหเขาใจในระบบการทำา งาน ปญหา
และขอจำากัด รวมทั้งไดใหขอแนะนำาที่เปนประโยชน
ตอระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง ไดสอบทาน
ประสิ ท ธิ ภ าพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมรวมกับผู บริหารที่
รับผิดชอบกำากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง ผูบริหารทีเ่ ปน
กรรมการบริษัทรวมทุนและผูบริหารระดับสูงและงาน
ตรวจสอบ โดยใชหลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป 2555
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑการปฏิ บั ติ ก ารบริ หารจั ด การความเสี่ ย ง
สำาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธขององคกร
และการจัดการความเสี่ยงในเชิงปองกันอยางเปนระบบ
เพื่ อ ใหมั่ น ใจวาการบริ ห ารความเสี่ ย งขององคการ
เภสัชกรรมในดานตางๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
6. การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวของ ไดมีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของจากงานตรวจสอบ การเขารวม
สังเกตการณของสำานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งใหขอ

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

เสนอแนะตอฝายบริหาร โดยในปงบประมาณ 2562 ใน
วาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพบผูบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบไดมุ งเนนใหผู บริหารกำาชับ
ติดตาม ควบคุมดูแลใหหนวยงานตางๆ ที่ทำาหนาที่แบบ
เดียวกัน ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จัดตั้งหนวยงานที่
กำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ใ หเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบ (Compliance Unit) เรงรัดใหมีการทบทวน
กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อ ใหมั่ น ใจวา
องคการเภสัชกรรมไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ขอ
กำาหนดขององคกรกำากับดูแล และตามระเบียบองคการ
เภสัชกรรม

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. การรั ก ษาคุ ณ ภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำาทุกป มีการประเมิน
ความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และทั ก ษะที่ ยั ง ไมเพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง านอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งมีก ารประเมินตนเองเปนรายบุค คล
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กำาหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาในภาพรวม
งบการเงิน อภ. แสดงขอเท็จจริงในสวนทีเ่ ปนสาระสำาคัญ
ครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี อภ. มีการ
พัฒนาดานการกำากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในที่เหมาะสม
การตรวจสอบภายในเป นไปตามหลั ก เกณฑและ
แนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งกำาหนดโดยกระทรวงการคลัง

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.

…………………..……………………
(นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ)
(Miss. Pongpun Gearaviriyapun)
ประธานกรรมการตรวจสอบ องคการเภสัชกรรม
Committee Chairman
The Government Pharmaceutical Organization

รายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
Report on Operations in Accordance with the Policy
of Good Corporate Governance
องคการเภสัชกรรมไดดำาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมุงมั่นเจตนารมณ
การตอตานการทุจริตและการกาวสู องคกรคุณธรรม
ซึ่งในปงบประมาณ 2562 มีการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ผู อำานวยการ
ผู บริ ห ารทุ ก ระดั บ และพนั ก งาน รวมกั น ประกาศ
เจตนารมณการตอตานการทุจริตและการกาวสูองคกร
คุณธรรม เพื่อสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และรวม
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ จนเกิดเปนวัฒธรรมที่ดี
ขององคการเภสัชกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบดวย
1. การประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต
ของ อภ. และการกาวสูองคการคุณธรรม
2. นิทรรศการการตอตานการทุจริตและการกาวสู
องคกรคุณธรรม
3. วี ดิ ทั ศ นการประกาศเจตนารมณการกาวสู
องคกรคุณธรรมของแตละหนวยงานใน อภ.
4. กิจกรรมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม

องคการเภสัชกรรมไดเล็งเห็นความสำาคัญของการ
ใหความรู เรื่องธรรมาภิบาลและการตอตานการทุจริต
โดยตองสรางความเขมแข็ง จากภายในและปลูก ฝง
วั ฒ นธรรมที่ ดี ใ นการตอตานการทุ จ ริ ต โดยมี ก ลุ ม
เปาหมายคือผูปฏิบัติงานที่บรรจุใหม เพื่อปลูกจิตสำานึก
และสรางความตระหนักถึงความสำาคัญของการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
พาเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑตานโกง 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.

จัดทำา ขึ้นเพื่อใหผู ปฏิบัติงานเกิดการรับรู และรับ
ทราบการดำา เนิ น งานดานธรรมาภิบ าลขององคการ
เภสัชกรรม และแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และการ
ไมรับสินบนตางๆ อันจะนำาไปสูการพัฒนาองคกรอยาง
ยั่งยืน โดยมีการจัดอบรมใหกับผูปฏิบัติงานจำานวน 7 รุน
จั ด ทำ า ขึ้ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง ตั ว แทนด านการส งเสริ ม
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม (CG & CSR
Agent) และเพื่อสรางเครือขายในการรวมกิจกรรมดาน
CG & CSR เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการ
รวมกันพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรในรูปแบบเครือขาย
อยางเปนรูปธรรม ทั้งดานจริยธรรม คุณธรรม และ
กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีกิจกรรมดังนี้
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑตานโกง สำานักงาน
ป.ป.ช.
เขาเยี่ยมชมเรือนจำากลางนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
เพื่ อ เป นการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห กั บ ผู ปฏิ บั ติ ง านที่
ทำาความดีโดยไมหวังสิ่งตอบแทน องคการเภสัชกรรมได
มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรความดีใหกับผูปฎิบัติงาน
ในวันคลายวันสถาปนาองคการเภสัชกรรม

องคการเภสัช กรรมไดเขารวมโครงการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดำ า เนิ น งานของ

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.

หนวยงานภาครัฐของสำานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 จนถึงปจจุบัน ซึ่งการประเมิน ITA
เปนการประเมิ น ที่ มี จุ ด มุ งหมายที่ จ ะกอใหเกิ ด การ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาดานคุ ณ ธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐ ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมิน
ITA เปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ทีห่ นวยงาน
ภาครัฐทั่ว ประเทศจะตองดำาเนินการ โดยมุ งหวั งให
หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน ไดรับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำาเนินงานไดอยางเหมาะสม
ในปงบประมาณ 2562 สำานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการ
พัฒนาเครือ่ งมือการประเมิน ITA โดยมุงเนนการออกแบบ
การขับเคลื่อนการประเมินอยางเปนระบบ เพื่อลดภาระ
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ลดการใชจายงบประมาณ และ
เพิม่ ประสิทธิภาพของการปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยได
พัฒนารูปแบบการประเมินเปน “ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดำาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment System:
ITAS)” และปรับเปลี่ ยนเกณฑการประเมิ นทั้งหมด
เพือ่ เพิม่ ความเขมขนขึน้
ปงบประมาณ 2562 องคการเภสัชกรรมไดเขารวม
ฟงคำาชี้แจงหลักเกณฑและกรอบการประเมิน ITA เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการเตรี ย มความพรอมกอนการ
ประเมิน ณ สำานักงาน ป.ป.ช. โดยหลังจากนั้นไดมีการ
ทำา Gap Analysis และประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่
เกีย่ วของกับการตอบแบบประเมิน ITA จำานวน 6 หนวยงาน
ไดแก สำานักตรวจสอบภายใน สำานักบริหารยุทธศาสตร
สำานักอำานวยการ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ ฝาย
การตลาดและการขาย และฝายทรัพยากรบุคคล เพือ่ เตรียม
ความพรอมในการดำ า เนิ น งานตามขอกำ า หนดของ
สำานักงาน ป.ป.ช. และในระหวางการเตรียมการประเมิน
องคการเภสั ช กรรมไดเขารวมโครงการคลิ นิ ก ITA
เพื่อเขารวมฟงคำาชี้แจงและตอบขอสงสัย ทั้งนี้ องคการ
เภสัชกรรมไดดำาเนินการสงขอมูลการตอบแบบประเมิน
ITA ใหสำานักงาน ป.ป.ช. เปนทีเ่ รียบรอยแลว
โดยองคการเภสัชกรรมไดรับคะแนนประเมิน 85.07
ซึ่งอยูในระดับ A (ระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
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

การปองกันการทุจริต
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1. การปฏิบัติหนาที่
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2. การใชงบประมาณ
Budget misallocation
3. การใชอำานาจ
Power distortion
4. การใชทรัพยสินของราชการ
Asset misappropriation
5. การแกไขปญหาการทุจริต
Anti-corruption improvement
6. คุณภาพการดำาเนินงาน
Service quality
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
Communication ef ciency
8. การปรับปรุงระบบการทำางาน
Procedure improvement
9. การเปดเผยขอมูล
Open data
10.การปองกันการทุจริต
Anti-Corruption practice
คะแนนภาพรวม Total Score
ระดับผลการประเมิน
Results Level
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โครงการสำาคัญ
Important Projects
ในป 2550 องคการเภสัชกรรมไดรับอนุมัติจากคณะ
รัฐ มนตรีในโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัค ซีนปองกัน
ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก และตลอดระยะเวลาที่ผานมา
องคการเภสัชกรรมไดดำาเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ไขหวัดใหญจากตนนำ้าถึงปลายนำ้า รวมทั้งดำาเนินการ
ผลิตที่โรงงานตนแบบ (Pilot scale) อยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน นอกจากนี้ ไดเรงรัดการกอสรางโรงงานผลิต
(วัคซีน) ชีววัตถุ ที่จังหวัดสระบุรี จนแลวเสร็จ พรอมทั้ง
ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและตรวจสอบความถูกตอง
เรียบรอยในชวงกลางป 2561
ในป 2562 องคการเภสัชกรรมเริ่มขยายกำาลังผลิต
วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายจากระดับ
โรงงานตนแบบ (Pilot scale) เปนระดับอุตสาหกรรม
(Industrial scale) ซึ่งดำาเนินการที่โรงงานผลิต (วัคซีน)
ชีววัตถุ อำาเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี โดยไดดำาเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับเครื่องจักร
ขนาดใหญ ระดับอุตสาหกรรม และตรวจสอบความ
สมำ่าเสมอของกระบวนการผลิต (Process validation)
เพือ่ ประกันคุณภาพมาตรฐานของวัคซีนทีผ่ ลิต นอกจากนี้
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ไดผานการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิต GMP สำาหรับการผลิตยาวิจัยโดย
สำ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวั ค ซี น
ปองกันโรคไขหวัดใหญซึ่งผลิตในระดับอุตสาหกรรมนี้
ผานมาตรฐานดานคุณภาพตามเกณฑที่กำาหนดไว และ
ไดนำาไปศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพื่อศึกษาความ
สามารถในการกระตุนภูมิคุมกันและประสิทธิภาพใน
การปองกันการเกิดโรคจากไวรัสไขหวัดใหญในอาสา
สมัครผูใหญสุขภาพดี จำานวน 4,284 คน ซึ่งคาดวาจะ
แลวเสร็จในป 2563 และองคการเภสัชกรรมจะดำาเนิน
การยื่นขออนุมัติทะเบียนจากสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตอไป

องคการเภสัชกรรมเปนองคกรหลักในการดำาเนิน
การวิจัยพัฒนา สายพันธุ /การปลูก/การผลิตสารสกัด
และผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อพัฒนาใหไดสายพันธุกัญชาไทยที่สมบูรณแข็งแรง
และมีปริมาณสารสำาคัญที่ใชเปนยาสูง 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.

ผลิ ต ยาจากกั ญ ชาเพื่ อ ใชในการรั ก ษาโรคที่ ย าแผน
ปจจุบันรักษาไมได ทดแทนการนำาเขายาแผนปจจุบัน
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากพืชสมุนไพร
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยแบง
การดำาเนินการเปน 3 ระยะ
โครงการระยะที่ 1 เปนการดำาเนินการวิจัยและ
ผลิ ต ในระดั บ หองปฏิ บั ติ ก าร องค การเภสั ช กรรม
ปลูกกัญชาทางการแพทยถูกตองตามกฎหมายตนแรก
ในอาเซียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 โดยเปนเกรด
มาตรฐานทางการแพทย หรือ Medical Grade ซึ่งปลูก
ในอาคาร (Indoor) ดวยเทคโนโลยี ร ะบบรากลอย
(Aeroponics) บนพื้นที่ 100 ตารางเมตรขององคการ
เภสัชกรรม อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยคำานึงถึง
ความปลอดภัย (Safety) สารสกัดมีสารสำาคัญที่ใชใน
การออกฤทธิ์สมำ่าเสมอในทุกรุนการผลิต (Consistency)
และมีประสิทธิภาพ (Ef cacy) มีการควบคุมมาตรฐาน
การปลูก ใหเปนไปตาม GAP (Good Agricultural
Practice) องคการเภสัชกรรมไดดำาเนินการปลูกกัญชา
3 สายพันธุ คือ High THC, High CBD และ THC:CBD
1:1 และผลิตสารสกัดกัญชา แลวนำาสารสกัดทีไ่ ดไปผลิต
ผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาแบบหยดใตลิ้น 3 สูตรคือ
สูตร THC สูง, สูตร CBD สูง และ สูตร THC:CBD (1:1)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 องคการเภสัชกรรมได
สงมอบผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาแบบหยดใตลิ้น สูตร
THC สูง ขนาด 5 ml ล็อตแรก จำานวน 4,500 ขวด ใหแก
กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ใหผูปวยทีล่ งทะเบียนตามระบบ
กับโรงพยาบาลศูนยทุกเขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 1 แหง
รวม 12 แหง และสงมอบใหกรมการแพทยเพือ่ ดำาเนินการ
ศึกษาวิจัยดังนี้ สูตร THC สูง เพื่อใชในการรักษาแบบ
ประคับประคองในผูปวยมะเร็ง, สูตร CBD เพือ่ ใชในผูปวย
โรคลมชัก และสูตร THC:CBD (1:1) เพื่อศึกษาวิจัย
คุณภาพชีวิตในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
โครงการระยะที่ 2 เปนการปรับปรุงพัฒนาสาย
พันธุกัญชาใหผลิตสารสำาคัญปริมาณสูงและสามารถ
ปลูกลงแปลงได รวมทั้งขยายกำาลังการผลิตสารสกัดใน
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่ปลูกแบบ Indoor และ
Greenhouse สำา หรับปรับปรุงสายพันธุ ทั้งพันธุ ไทย
และพันธุลูกผสมเพื่อใหไดสารสำาคัญที่เหมาะสมและ
สามารถปลูก ในสภาพอากาศของไทยได ซึ่ง คาดวา
จะดำาเนินการปลูกไดในป 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 THCdominant 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 เปนการขยายพื้ น ที่ ก ารปลู ก
และกำา ลังการผลิต สารสกัด กัญชาสู ระดับอุต สาหกรรม
โดยใชพื้น ที่ ขององคการเภสั ช กรรม อำา เภอหนองใหญ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ตอไป รวมถึ งการสรางความรวมมื อกับวิสาหกิจ ชุม ชน
องคกรและหนวยงานอื่นๆ ใหกวางขวางมากขึ้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ใหแพทยและผู ใชยามั่ น ใจถึ ง คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัย องคการเภสัชกรรมดำาเนิน
การปลูก ผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย
ตามแนวทางของผูผลิตกัญชาทางการแพทยชั้นนำาของโลก
ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพ 7 G ดังนี้
- GAP : Good Agricultural Practices
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติดานการเพาะปลูกที่ดี
- GLP : Good Laboratory Practices
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติดานหองปฏิบัติการที่ดี
- GMP : Good Manufacturing Practice
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ดี
- GCP : Good Clinical Practice
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตั ดิ านการวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี
- GDP : Good Distribution Practices
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติดานการจัดสงยาที่ดี
- GSP : Good Security Practices
หลักเกณฑ์มาตรฐานดานการปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยที่ดี
- GIP : Good Information Practices
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติขอมูลสารสนเทศที่ดี

องคการเภสัชกรรมไดเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ
สรางความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองดานยาของประเทศ
จึงไดเริ่มดำา เนินโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งในป
2561 โดยการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการกอสราง
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งรวมกับบริษัท ปตท. จำากัด
(มหาชน) พบวาโครงการมีศักยภาพ ในป 2562 องคการ
เภสัชกรรมและบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ไดเพิ่มขอบเขต
ความรวมมือในการพัฒนาโครงการกอสรางโรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการพัฒนาศักยภาพในการดำาเนินกิจการ เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งเปนความรวมมือตอเนื่องจากการ
ดำาเนินการศึกษาความเปนไปไดของการสรางโรงงานผลิต
ยาโรคมะเร็ง และขยายขอบขายไปสู งานดานอื่นๆของ
องคการเภสัชกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำาเนินงานของ
องคการเภสัชกรรม

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 :
- GLP :
- GMP :
- GCP :
- GDP :
- GSP :
- GIP :

Good Agricultural Practices
Good Laboratory Practices
Good Manufacturing Practice
Good Clinical Practice
Good Distribution Practices
Good Security Practices
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 องคการเภสัชกรรม ไดรวมมือกับสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ และ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เพื่อการนำา
ไปใชประโยชนระหวางบันทึกขอตกลงความรวมมือการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑชีววัตถุ จัดทำาโดยมีการลงพระนาม
และลงนาม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ องคการเภสัชกรรม และ
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยความรวมมือของทั้งสาม
ฝายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มุงเนนที่การวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑชีววัตถุซึ่งเปนกลุ มผลิตภัณฑที่ต องใช
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต รวมถึงตองใชระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัย และงบประมาณสูง โดยที่ยากลุ มนี้มีความ
จำ า เปนตอการรั ก ษาโรคมะเร็ ง แนวทางใหม ชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษา ลดอาการขางเคียงในการใชยา
ทำา ใหผู ปวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ผู ปวย
ไมสามารถตอบสนองตอการรักษาดวยยามาตรฐาน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนทางเลือกแนวทาง
การลงทุนที่มีประโยชนสูงสุด องคการเภสัชกรรมไดให
บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ดำาเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางตลาดของยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุมการผลิต
ไดแก ยาเคมี บำา บั ด (Chemotherapy) และยารั ก ษา
แบบจำาเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง (Targeted therapy)
ทั้งยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีด รวมถึงยาชีววัตถุคลายคลึง
และวิเคราะหแนวทางในการลงทุนกอสรางโรงงานทีเ่ หมาะสม
รวมทั้ง ความเปนไปไดในการดำา เนิ นการออกแบบและ
กอสรางโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งดังกลาวในพืน้ ทีน่ คิ ม
อุตสาหกรรมเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) และ
พื้นที่ขององคการเภสัชกรรมเอง ในอำาเภอทับกวาง จังหวัด
สระบุรี และอำาเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
องคการเภสัชกรรมมีแผนดำา เนินการออกแบบและ
กอสรางโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งดังกลาว โดยรับ
ถายทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต จากบริ ษั ท ผู ผลิ ต ที่ ไ ดรั บ
มาตรฐานการผลิตระดับสากล และคาดวาจะสามารถเริ่ม
ผลิตยารักษาโรคมะเร็งเพื่อจำาหนายไดในป 2570 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นคงดานยาที่เปนเปาหมาย
สำาคัญของแผนการปฏิรปู ดานสาธารณสุขของประเทศ และ
เพื่อใหประชากรไทยมียาจำาเปนเพียงพอกับความตองการ
(Availability) มีเสถียรภาพ (Stability) และสามารถเขาถึง
ได (Accessibility)
ห องปฏิ บั ติ ก ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาองค การ
เภสัชกรรม ไดรับการรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน

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 จากสำานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยในป 2552 สำาหรับการวิเคราะห
ยาเม็ด Atenolol ในหัวขอ Assay และไดขอขยายขอบขาย
การวิเคราะหสมุนไพร หัวขอการทดสอบ Capsaicinoids
content ในผลพริ ก แหงในป 2554 และการทดสอบ
Curcuminoids content ใน Curcuminoids capsules และ
การทดสอบยาเม็ด ในป 2556 Losartan ในหัวขอ Assay,
Uniformity of Dosage Units, Dissolution และ Impurities
ในป 2561 โดยหองปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได
ดำ า เนิ น การตามนโยบายคุ ณ ภาพและพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เอกสารระบบคุณภาพใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ในการทำางานอยางตอเนื่องตลอดมา
ทั้งนี้ องคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองหอง
ปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation
Cooperation : ILAC) ไดเปลี่ยนแปลงขอกำาหนดมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จาก Version ISO/IEC 17025: 2005 เปน
Version ISO/IEC 17025: 2017 โดยมี 3 ประเด็นสำาคัญที่
เพิ่มเติม ดังนี้
1. โอกาสในการเกิดความเสีย่ ง การวิเคราะหความเสีย่ ง
และการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมในหองปฏิบัติการ
2. การควบคุมขอมูลและการบริหารสารสนเทศ
3. ความเปนกลางและการรักษาความลับของลูกคา
(Impartiality and Con dentiality)
หองปฏิ บั ติ ก ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จึ ง ไดปรั บ
เปลี่ยนขั้นตอนการดำาเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025: 2017 และผานการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน
เปนหองปฏิบัติการที่ผานการรับรองความสามารถดานการ
ทดสอบยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 จากสำานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติก าร กรมวิท ยาศาสตรการแพทย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถือเปนการยกระดับมาตรฐาน
หองปฏิบัติการสูระดับสากลอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังทำาให
สามารถเชื่อมั่นไดวาผลการทดสอบที่ดำาเนินการโดยหอง
ปฏิบตั กิ ารสถาบันวิจยั และพัฒนามีความถูกตอง สอบกลับได
และสามารถใชใบรายงานผลการทดสอบที่มีสัญลักษณ
International Laboratory Accreditation Cooperation :
ILAC ยื่ น ประกอบการขึ้ น ทะเบี ย นทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ โดยไมจำาเปนตองดำาเนินการทดสอบเพิ่มเติม
ถือเปนการยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการและพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันขององคการเภสัชกรรมสูระดับสากล

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.

สรางสรรค์งานคุณภาพเพื่อสังคมไทย
Create Quality Work for Thai Society
สมเด็จเจำฟำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน
วรขัตติยรำชนำรี ทรงลงพระนำม
“ขอตกลงควำมรวมมือกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑชีววัตถุ”

Her Royal Highness Princess Chulabhorn
Krom Phra Srisavangavadhana signing
of a memorandum of cooperation to
research and develop biological products

สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ
พระตำาหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ทรงลงพระนาม “ขอตกลงความ
รวมมือการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑชีววัตถุ เพือ่ การนำาไปใชประโยชน” ระหวาง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ, บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และองคการเภสัชกรรม
ซึ่งจากความสำาเร็จของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ภายใตการนำาของสมเด็จ
เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการศึกษาวิจยั และพัฒนา
ยาชีววัตถุไดเองภายในประเทศตั้งแตขั้นแรก คือ การเตรียมดีเอ็นเอเพื่อการ
พัฒนาเซลลที่ใชในการผลิตยาชีววัตถุ ไปจนถึงกระบวนการผลิตระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม ในชื่อ “ทราสทูซูแมบ” ยาชีววัตถุคลายคลึงที่ใชในการรักษา
โรคมะเร็งเตานม
โดยในขั้นตอนตอไป ตองทำาการศึกษาทดลองในสัตวและมนุษย อันจะ
นำาไปสูการขึ้นทะเบียนตำารับยา และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ที่ตอง
ใชเทคโนโลยีและงบประมาณการลงทุนสูง จึงทรงเห็นชอบใหแสวงหาความ
รวมมือกับทั้ง 2 หนวยงาน ซึ่งความรวมมือครั้งนี้มีแผนพัฒนาและผลิตยา
รักษาโรคมะเร็งเพื่อทดแทนการนำาเขาและการสรางความมั่นคงดานยาของ
ประเทศ เปนความหวังของผูปวยที่จะไดใชยาที่ผลิตในประเทศโดยคนไทย
ในราคาที่ผูปวยสามารถเขาถึงได

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 semiindustrial 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.

สมเด็จพระสังฆรำชประทำนผำไตรอุปสมบทหมู
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำอยูหัว

The Supreme Patriarch bestowed Monk’s robes for
a group ordination event in honor of His Majesty the King.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานวโรกาสใหเจาคณะจังหวัด
กรุง เทพฯ ทั้งมหานิก ายและธรรมยุต ผู วาราชการจั งหวัด ทั่ว
ประเทศ และหนวยงานที่เขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เขาเฝารับประทานผาไตร เพือ่ อัญเชิญไปประกอบพิธี ทัง้ นีอ้ งคการ
เภสัชกรรม โดย ภก.พิศาล อัสนี รองผู อำานวยการเขารวมพิธี
ดังกลาว 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

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.

องคกำรเภสัชกรรมปลูกกัญชำทำงกำรแพทยที่ถูกตองตำมกฎหมำยแหงแรกของอำเซียน
GPO cultivated the first legalized medical cannabis in ASEAN

องคการเภสัชกรรมเริ่ม ปลู กกัญชาทางการแพทยที่ถูกตองตาม
กฎหมายแหงแรกของอาเซีย น เพื่อใชผลิต สารสกั ดตนแบบกัญชา
ทางการแพทย ซึ่ ง เมล็ ด พั น ธุ กั ญ ชาที่ ใ ชปลู ก ครั้ ง นี้ เ ปนเมล็ ด จาก
สายพันธุลูกผสม ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุสูง ปลูกในอาคาร (Indoor) ดวย
เทคโนโลยี ร ะบบรากลอย (Aeroponics) ซึ่ ง เป นระบบหนึ่ ง
ในระบบการปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย หรือ Medical
Grade บนพืน้ ที่ 100 ตารางเมตร ขององคการเภสัชกรรม อำาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะทำาใหไดสารสกัดตนแบบกัญชา ที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณและสัดสวนของสารสำาคัญที่ใชในการออกฤทธิ์
คือ THC และ CBD เปนไปตามความตองการใชของแพทยในแตละโรคที่จะทำาการศึกษาวิจัย
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.

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

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีช วยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข นายแพทยสุขมุ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธาน
บอรดองคการเภสัชกรรม ผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม รวมกัน
แถลงขาว “การสงมอบสารสกั ด นำ้ า มั นกั ญชามาตรฐานทาง
การแพทย ล็อตแรก สูระบบบริการกัญชาทางการแพทยในสถาน
พยาบาลและโครงการวิจัย”
กระทรวงสาธารณสุ ข ได รั บ มอบสารสกั ด นำ้ า มั น กั ญ ชา
มาตรฐานทางการแพทยล็อตแรกจากองคการเภสัชกรรม แบบ
หยดใตลิ้น ชนิด THC สูงขนาด 5 ml จำานวน 4,500 ขวด ซึ่งจะ
ทยอยสงใหกับโรงพยาบาลศูนยทุกเขตสุขภาพ สุขภาพละ 1 แหง
รวม 12 แหง และผูปวยในโครงการวิจัย 2 ประเภท ไดแก การ
ศึกษาวิจัย และการรักษากรณีจำาเปนสำาหรับผูปวยเฉพาะราย เพื่อ
ใหผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยวิธีมาตรฐานแลวไมไดผล เขาถึง
การรักษาดวยสารสกัดนำ้ามันกัญชา ไดแก ภาวะคลื่นไสอาเจียน
ในผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำาบัด โรคลมชักที่รักษายากและที่ดื้อตอ
ยารักษา ภาวะกลามเนื้อหดเกร็งในผูปวยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
ภาวะปวดประสาทที่รักษาดวยวิธีอื่นไมไดผล และใชในการ
ควบคุมอาการโรคพารกินสัน อัลไซเมอรและการดูแลผูปวยระยะ
ประคับประคองสำาหรับผูปวยในมะเร็งระยะสุดทาย เปนตน

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.

รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
มอบนโยบำยใหองคกำรเภสัชกรรม สรำงควำมมั่นคงดำนยำ
ใหกับประเทศอยำงยั่งยืน

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

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข และคณะ รับฟงผลการดำาเนินงานของ
องคการเภสัช กรรม พรอมมอบนโยบายการทำา งานแกคณะ
ผู บริหารองคการเภสัชกรรม (อภ.) ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยา
รังสิต 1 ความกาวหนาโครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิต 2
โครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย และใหสัมภาษณวา ชื่นชม
องคการเภสัชกรรมที่พัฒนากาวหนาทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพ
กำาลังการผลิต เปนที่พึ่งของประชาชน สนองนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะในยามที่ประเทศเกิด ภัย พิบัติ ไดสนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ ชวยบำาบัดทุกข บำารุงสุขประชาชน ไดใหองคการเภสัชกรรม
ตั้งงบประมาณรองรับการผลิตเปนการตอบแทนสังคม (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

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.

องคกำรเภสัชกรรม (อภ.) ลงนำมขอตกลงคุณธรรมและสัญญำจำง เดินหนำกอสรำงโรงงำนผลิตยำแหงใหม
มำตรฐำนคุณภำพและเทคโนโลยีระดับโลก (World-Class Quality & High Technology)
ชวยคนไทยเขำถึงยำที่จ�ำเปนมำกขึ้น ลดกำรน�ำเขำยำจำกตำงประเทศ

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

องคการเภสัชกรรมลงนามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และลงนาม
สัญญาจางกอสรางและควบคุมงาน โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่ 2 เปนโรงงานผลิตยาคุณภาพมาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
ระดับสากล (World-Class Quality & High Technology) มีศักยภาพปริมาณ
และกำาลังการผลิตสูง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทำาใหขยายกำาลังผลิตยาเพิ่มขึ้น
จากปจจุบัน ชวยใหคนไทยเขาถึงยาไดมากขึ้น ลดการนำาเขายาจากตางประเทศ ประหยัดคายาใหรัฐเพิ่มขึ้น สรางความมั่นคงทางยา
สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถสงออกได
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.

องคกำรเภสัชกรรมจับมือ 3 หนวยงำน สรำงเครือขำยวิจัย พัฒนำ
และผลิตสำยพันธุกัญชำและกัญชงครบวงจร เนนพันธุ ไทยใหไดมำตรฐำนเมดิคัลเกรด เทียบเทำตำงประเทศ

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

องคการเภสัชกรรม กรมการแพทย มหาวิทยาลัย แมโจ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมลงนามบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุกัญชาและกัญชง
เพื่อใชทางการแพทย ซึ่งจากความรวมมือดังกลาว เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของสายพันธุ กับสภาพแวดลอมและระบบการปลูกของ
ประเทศไทย เพื่อใหไดพืชกัญชาและกัญชงที่มีสัดสวนสารสำาคัญ
เหมาะสม สามารถใชประโยชนทางการแพทยและนำามาใชในการ
รักษาผูปวยตอไปได
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.
องคกำรเภสัชกรรมจับมือกรมกำรแพทยแผนไทยและกำรแพทยทำงเลือก และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร สรำงเครือขำยวิจัยและพัฒนำกัญชำสำยพันธุ ไทย
ใหไดมำตรฐำนเมดิคัลเกรด เพื่อน�ำไปใชทำงกำรแพทย

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.

องคการเภสั ช กรรม กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลื อก และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมลงนาม
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือวิจัย
และพั ฒ นาสายพั น ธุ กั ญ ชาเพื่ อ ใชทาง
การแพทย ซึง่ ความรวมมือในครัง้ นีจ้ ะรวมกัน
พัฒนาวิธีการปลูก และวิจัยพัฒนากัญชา
สายพันธุไทย เพื่อใหไดสายพันธุกัญชาที่มี
คุณภาพ มีปริมาณสารสำาคัญที่มีสัดสวน

คงที่ สมำ่ า เสมอ ไดมาตรฐาน ไมมี สาร
ปนเปอนใดๆ พรอมทั้งวิจัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีเภสัชกรรมใหไดผลิตภัณฑทีใ่ ชใน
การวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผล
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ และ
สำาหรับการรักษาดวยชองทางพิเศษ หรือ
Special Access Scheme (SAS) เปนการ
รักษาผู ปวยควบคูการเก็บขอมูลการวิจัย
รวมถึงการรักษาดวยชองทางอื่นดวย

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.

องคกำรเภสัชกรรมมอบเหงำพันธุขมิ้นชันคุณภำพแก
เกษตรกร เพื่อขยำยแหลงเพำะปลูกในกำรผลิตสำรสกัด
ขมิ้นชัน เตรียมขยำยตลำดตำงประเทศ
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

องคการเภสัชกรรม (อภ.) สงมอบเหงาพันธุขมิ้นชันคุณภาพ
ใหกั บ กลุ มเกษตรกรที่ มี ศั ก ยภาพในการปลู ก ตามมาตรฐาน
Organic farming หรือ GAP (Good Agricultural Practice)
ที่ผานมาองคการฯ ไดมีการลงนามสัญญาจะซื้อจะขายขมิ้นชัน
คุณภาพที่มีสารสำาคัญเคอคูมินอยดสูงกวา 9% กับกลุมเกษตรกร
จำานวน 5 กลุม คือ 1. กลุมวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย
ไรทหารสานประชา อำาเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสงเสริมเพาะเห็ดอินทรียบานสวนมะเดื่อ อำาเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี 3. กลุมวิสาหกิจชุมชนรักษสมุนไพรไทย อำาเภอลำา
สนธิ จังหวัดลพบุรี 4. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูก
รักษ อำาเภอแมระมาด 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.

องคกำรเภสัชกรรมรวมจัดนิทรรศกำรในงำนกำรประชุม
วิชำกำรและนิทรรศกำร ครั้งที่ 10 ทรัพยำกรไทย :
ชำวบำนไทยไดประโยชน

GPO jointly organized an exhibit for the 10th
Academic Conference and Exhibition of Thai
Resources: Thai Villagers Benefit

องคการเภสัชกรรมรวมจัดนิทรรศการในงานการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทย
ไดประโยชน ซึ่งเปนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดำ า ริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจา กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โดยองคการเภสัชกรรมไดจัดนิทรรศการใหความรูและโชว
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพรตางๆ เรื่องกัญชาทางการแพทย
ขมิ้นชัน พรหมมิ และเถาวัลยเปรียง เปนตน นอกจากนี้ มีการนำา
ตนสมุนไพรมาโชวเพื่อการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
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

องคกำรเภสัชกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร Medical Cannabis
Clinical Education Workshop เสริมสรำงควำมรูดำนกัญชำ
ทำงกำรแพทย

GPO organized a Medical Cannabis
Clinical Education Workshop to promote
knowledge on medical cannabis

นายแพทยวิฑรู ย ดานวิบลู ย ผูอำานวยการ
องคการเภสัชกรรม เปนประธานเปดการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “Medical Cannabis
Clinical Education Workshop”
ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากนายแพทยสมภพ
แสงกิตติไพบูลย ที่ปรึกษากรมการแพทย
และนายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป ปาฐกถา
พิ เ ศษ หั ว ขอ ทิ ศ ทาง Good Clinical
Practice ในประเทศไทย โดยมี Dr. Jürgen
Fleisch แพทยผู เชี่ ย วชาญดานการใช
กัญชาทางการแพทย จาก The Leiden
University Medical Centre ประเทศ
เนเธอรแลนด Mr. Martin Woodbridge
ผู เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาบริษัท Woodbridge Research Ltd. นายแพทยสหภูมิ
ศรี สุ ม ะ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และเรือเอกนายแพทย

อารยะ อดุลพันธุ นายแพทยชำานาญพิเศษ
กลุมงานเคมีบำาบัด สถาบันมะเร็งแหงชาติ
กรมการแพทย รวมเปนวิ ท ยากร เพื่ อ
เป นการเสริ ม สร างความรู ด านกั ญ ชา
ทางการแพทยแกบุคลากรทางการแพทย
ใหมีแนวทางการวินิจฉัยโรคเพื่อใชดูแล
ผูปวยที่เหมาะสม
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

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.

องคกำรเภสัชกรรม ควำ 2 รำงวัลคุณภำพ
อย.ควอลิตี้ อวอรด ป 2562
GPO won 2 FDA Quality Awards in 2019

องคการเภสัชกรรมรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ประจำาป
2562 ดานยา ที่องคการเภสัชกรรม พระรามที่ 6 และดานยาและ
วั ต ถุ อั น ตรายที่ โ รงงานผลิ ต ยารั ง สิ ต 1 อำา เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด
ปทุมธานี จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจัดขึ้นโดย
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งรางวัลนี้ตอกยำ้าถึง
การดำาเนินงานขององคการเภสัชกรรม ที่เปนองคกรที่มุงมั่นพัฒนา
คุ ณ ภาพอยางตอเนื่ อ ง คงไวซึ่ ง การรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐาน

โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 องคกำรเภสัชกรรม ไดรับประกำศนียบัตรพรอม
โลเกียรติยศ ในฐำนะไดรับรอง “คำรบอนฟุตพริน้ ทและชดเชยคำรบอน 100%”

The Rangsit 1 Manufacturing Plant, GPO, received a certificate
with an honor shield after being certified as “Carbon Neutral”

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอำานวยการองคการเภสัชกรรม เขารับ
รางวัลประกาศนียบัตร พรอมโลเกียรติยศ ในการรับรองเปนโรงงานผลิตยาแหงแรก
ที่มีการจัดการ “คารบอนฟุตพริ้นทและชดเชยคารบอน 100%” จากนายธเนศพล
ธนบุณยวัฒน เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในงาน “รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ประจำาป 2562 จัดโดยองคการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
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

การผลิตในระดับสากลตามหลัก GMP PIC/S ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิ ต พรอมหองปฏิ บัติก ารที่ไดมาตรฐาน
ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ควบคูกับการ
ดูแลสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 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

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).

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.

กองคลังส�ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
เขำรอบ 13 ทีมสุดทำยในกำรประกวดกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือขำยโลจิสติกสและโซอุปทำน

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

พนักงำนองคกำรเภสัชกรรมรับเข็มเชิดชูเกียรติ
“เพชรพัสดุ” ประจ�ำป 2562

A GPO staff member received an honorary
pin at the “Diamond Commodity” Awards 2019

นายเมธี พรศิริเลิศกิจ หัวหนาแผนกแผนงานและจัด
ซื้อผลิตภัณฑผูผลิตอื่น ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
องคการเภสัชกรรม ไดรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชร
พัสดุ” ประจำาป 2562 จากนางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งจัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย เพือ่ เปนการยกยองเชิดชูเกียรติและเผย
แพรเกียรติคุณ
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.

ภญ.นิธิวดี กีรติกรพิสุทธิ์ หัวหนาแผนกงานคลังสำารอง
วัตถุดิบ กองการคลังสำารอง ภญ.เจนจิรา นิสะโสกะ หัวหนา
แผนกงานวางแผนการผลิ ต กองการคลั ง สำา รอง และ
ภญ.วรรณภา สงสมบูรณ เจาหนาที่พัสดุ 6 แผนกงานคลัง
สำารองวัตถุดิบ กองการคลังสำารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
รับรางวัล Supply Chain Management Development
Excellence Awards 2019 จากการประกวดกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือขายโลจิสติกสและโซอุปทาน ผลงาน “การ
Forecast ที่ ไ ว งาย ดี เชื่ อ มตอกั บ วิ ธี จั ด การ Invent
ตามพฤติกรรมการใช” จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
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.

การดำาเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิงแวดลอม
Corporate Social Responsibility Operations

องคการเภสัชกรรมดำาเนินงานดวยความรับผิดชอบ
ตอสั ง คมและสิ่ ง แวดลอมมาอยางตอเนื่ อ ง โดยนำ า
มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม คือ ISO
26000 ซึ่ ง เปนมาตรฐานระหวางประเทศที่ กำ า หนด
โดยองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน
(International Organization for Standardization: ISO)
มาเปนแนวทางในการดำาเนินงาน และไดกำาหนดเปน
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหการดำาเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
เพื่อใหองคการเภสัชกรรมดำาเนินภารกิจหลักขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดวยการ
ผลิต จำาหนายและบริการยาและเวชภัณฑ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล รวมถึงการผลิตยาที่จำาเปนและสำารอง
ยาในยามฉุก เฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ ที่มีความ
จำาเปนตอระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ยังรักษา
ระดับราคายาและเวชภัณฑที่จำาเปนตอสังคมไทยเพื่อ
ประชาชนสามารถเขาถึงได
นอกจากนี้ องคการเภสัชกรรมไดใหความสำาคัญใน
การดำ า เนิ น งานดานความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล อมในทุ ก กระบวนการของกิ จ การ (CSR
in-process) ตั้งแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
การควบคุมคุณภาพ และตลอดจนการใหบริการลูกคา
และ CSR after-process ซึ่งเปนการดำาเนินงานเพื่อ
สังคมหลังกระบวนการ เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน
และใหความชวยเหลือแกสังคมและชุมชน
สำาหรับโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่ ง แวดล อม หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมขององค การ
เภสัช กรรม ผลการดำา เนินงานรอบ 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:

CSR in-process

1

วิจัยและพัฒนำยำเพื่อสังคม
ลงนามขอตกลงความรวมมื อ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑชี ว วั ต ถุ ร ะหวางสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณกั บ
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และองคการเภสัชกรรม
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.

2

ผลิตยำ จัดหำ และส�ำรองยำที่มีคุณภำพไดมำตรฐำน
องคการเภสัชกรรมผลิตยากวา 200 รายการ เมื่อรวมการจัดหายาสำาหรับการจำาหนาย ทำาใหมีมากกวา 300
รายการ มีการสำารองยา และกระจายยาไปสูโรงพยาบาลและรานยาทัว่ ประเทศ จัดสงนำ้ายาลางไตถึงบานผูปวย
นอกจากนี้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เชน ภัยธรรมชาติ องคการเภสัชกรรมพรอมสงยาเรงดวนตลอด 24 ชั่วโมง และ
ยังสำารองยาจำาเปนไวใชหากเกิดสงครามซึ่งอาจเกิดภาวะการขาดแคลนยา
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.

3

ส�ำรองและจัดสงยำตำนพิษ ยำที่มีควำมจ�ำเปนเรงดวนในสภำวะฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
องคการเภสัชกรรมสำารองยาตานพิษใหกับศูนยพิษวิทยาและโรงพยาบาลตางๆ พรอมจัดสงยาตานพิษตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อชวยชีวิตผูปวยในภาวะฉุกเฉิน โดยในปที่แลว ไดรับการประสานจากองคการอนามัยโลก จัดสง
ยาตานพิษ “โบทูลนิ มั ” ไดภายใน 3 วัน ชวยผูปวยไนจีเรียได 2 ราย ทำาใหในป 2562 นี้ เกิดโครงการความรวมมือ
ในอาเซียนสำารองยากำาพราและยาตานพิษ iCAPS โดยไทยรับเปนศูนยกลางในการดำาเนินการ
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.

4

จัดสงน�้ำยำลำงไตถึงบำนผูปวย
องคการเภสัชกรรมจัดสงนำ้ายาลางไตใหกับผูปวยโรคไตที่รักษาดวยวิธีลางไตผานทางชองทอง (CAPD) โดยได
จัดสงถึงบานผูปวย เพื่อลดภาระของผูปวยในการมารับนำ้ายาลางไตที่โรงพยาบาล
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.

CSR after-process
5

โครงกำรอุปสมบทหมูและถือศีลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช
2562
จัดกิจกรรมอุปสมบทหมูใหกับผูปฏิบตั งิ านชาย จำานวน 19 คน
และกิจกรรมถือศีลสำาหรับผูปฏิบัติงานหญิง 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.

6.1

6.2

6.3

6.4

6

โครงกำร จีพีโอ เพื่อผูประสบภัย
6.1 มอบตูยาพรอมยาและเวชภัณฑ และอุปกรณการเรียนแกนักเรียนในพื้นที่ประสบวาตภัยภาคใต
(พายุปาบึก) จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือผูประสบวาตภัยภาคใต (พายุปาบึก) ผานสำานักนายกรัฐมนตรี
6.3 มอบหนากาก N95 ชวยผูประสบภัยหมอกควันไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ จำานวน 5,000 ชิ้น
6.4 สนับสนุนยา เวชภัณฑ และของใชที่จำาเปน มอบใหแกสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่
มอบของใชที่จำาเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำาบลบุงมะแลง อำาเภอสวางวีระวงศ 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.
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โครงกำร GPO Kids
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จำานวน 4
แหง ไดแก 1) องคการเภสัชกรรม ถนน
พระรามที่ 6 2) โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3) เทศบาลเมืองทับกวาง ตำาบลทับกวาง
อำาเภอแกงคอย 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.
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โครงกำร GPO Fight Flu
จัดกิจกรรมใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแกประชาชนในพื้นที่ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแกงคอย
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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โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำใหแกบุตรผูปฏิบัติงำน
มอบทุนการศึกษาแกบุตรของผูปฏิบัติงานที่กำาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
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.
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โครงกำรสำนฝน ปนน�้ำใจ ใหสังคม
มอบทุ น การศึ ก ษาแกนั ก ศึ ก ษาคณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยของรัฐ 13 มหาวิทยาลัย จำานวน 24 ทุนๆ
ละ 30,000 บาท และจัดกิจกรรมสานสัมพันธสำาหรับ
ผูรับทุนการศึกษาจากองคการเภสัชกรรม
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.
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โครงกำรจัดอบรมใหควำมรูเรื่องกำรใชยำและกำรดูแลสุขภำพอนำมัย
แกครูประจ�ำหองพยำบำลโรงเรียน
จัดอบรมใหความรูเรื่องการใชยาที่ถูกวิธีและการดูแลสุขภาพแกบุคลากรครูที่ดูแลหองพยาบาลโรงเรียนในสังกัด
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.
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โครงกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระดมสมอง The Needs & Wants Analysis
เพือ่ กำรขับเคลือ่ นกัญชำทำงกำรแพทยของสำธำรณสุขไทย
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากแพทย เภสัชกร ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชา
สังคม เพื่อรวมกันกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานดานการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทยขององคการเภสัชกรรม
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.
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โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Medical Cannabis
Clinical Education Workshop เสริมสรำงควำมรู
ดำนกัญชำทำงกำรแพทย
จัดอบรมใหความรูเรือ่ งการใชกัญชาทางการแพทยเพือ่ รักษา
โรคแกบุคลากรทางการแพทย จำานวน 2 รุน 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.

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงน
Auditor’s Report

รายงานของผูสอบบัญชี
สำานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขององคการ
เภสัชกรรม ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
30 กันยายน 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลีย่ นแปลงสวนของทุนทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสียและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดที่แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส วนไดเสียและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สำาหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
สำานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการขององคการเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 ผลการดำาเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและ
ผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
สำานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผนดินได
กลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส วนไดเสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของสำานักงานการตรวจเงินแผนดิน สำานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระจากองคการเภสัชกรรม ตามหลัก
เกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่กำาหนดโดยคณะ
กรรมการตรวจเงิ น แผ นดิ น และข อกำ า หนดจรรยาบรรณของ
ผู ประกอบวิ ชาชีพ บัญ ชีที่ กำา หนดโดยสภาวิ ช าชีพ บั ญ ชีใ นสวนที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และสำา นักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปน
ไปตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ย วกับ การตรวจเงิน แผนดิน และ
ขอกำา หนดจรรยาบรรณเหลานี้ สำา นัก งานการตรวจเงิน แผนดิน
เชื่อวาหลัก ฐานการสอบบั ญ ชีที่ สำา นัก งานการตรวจเงิน แผนดิน
ไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพือ่ ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของสำานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย
ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำาป แตไมรวมถึงงบการเงินที่แสดง
เงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส วนไดเสี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจำาปนั้น ซึ่งผูบริหารจะ
จัดเตรียมรายงานประจำาปใหสำานักงานการตรวจเงินแผนดินภาย
หลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม
ครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และสำานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดให
ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผนดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมี
ความขัดแยงที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจาก
การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือปรากฏวา
ขอมูลอืน่ มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำาคัญหรือ
ไม
เมือ่ สำานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจำาป หาก
สำานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผนดินตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำากับดูแล

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จำาเปน เพื่อใหสามารถจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำาคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ
ผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถขององคการเภสัชกรรมในการดำาเนินงานตอเนือ่ ง เปดเผยเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใช
เกณฑการบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกองคการเภสัชกรรมหรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม
สามารถดำาเนินงานตอเนื่องตอไปได

ผู มี ห น าที่ ใ นการกำ า กั บ ดู แ ลมี ห น าที่ ใ นการกำ า กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินขององคการเภสัชกรรม

การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุ น ตามวิ ธีส วนไดเสี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำาคัญหรือ
ไม ไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผนดินอยู
ดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต
ไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำาคัญที่มีอยูไดเสมอไป
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและ
ถือวามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่
ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลัก
เกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการ
สอบบัญชี สำานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสำาคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
สำานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสำาคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำาความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคการเภสัชกรรม
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผูบริหาร

สรุป เกี่ย วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบั ญ ชี
สำาหรับการดำาเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยว
กับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสำาคัญตอความสามารถขององคการเภสัชกรรมในการดำาเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาสำานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผนดินตอง
กลาวไวในรายงานของผู สอบบั ญ ชีของสำานั กงานการตรวจเงิน
แผนดินโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ
หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลางไมเพียงพอ ความเห็นของสำานักงาน
การตรวจเงิน แผนดิน จะเปลี่ย นแปลงไป ขอสรุป ของสำา นัก งาน
การตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผนดิน
อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
องคการเภสัชกรรมตองหยุดการดำาเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนำาเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
รวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทำาใหมีการนำาเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
สำานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการ
กำากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากสำานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางสาวพรกมล พรหมเทา)
ผูอำานวยการสำานักตรวจสอบการเงิน
และบริหารพัสดุที่ 23

(นายสมชาย พิทยวรเจริญ)
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชำานาญการพิเศษ

สำานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 10 มีนาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงน / Balance Sheets

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019
หนวย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสวนไดเสีย

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5.1

4,414,687,980.40

3,586,496,576.86

เงินลงทุนชั่วคราว

5.2

302,698,772.02

851,427,867.46

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

5.3

7,210,615,607.40

7,012,654,783.89

สินคาคงเหลือ

5.4

2,934,242,477.02

2,798,573,593.57

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

5.5

109,164,769.37

70,458,897.91

14,971,409,606.21

14,319,611,719.69

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

5.6

675,960,666.00

621,635,812.47

เงินใหกูยืมระยะยาว

5.7

105,983,651.36

106,441,927.05

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

5.8

4,402,908,018.06

4,261,366,434.69

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

5.9

593,220,413.69

306,582,675.20

952,821,812.69

380,098,798.23

6,730,894,561.80

5,676,125,647.64

21,702,304,168.01

19,995,737,367.33

สินทรัพยระหวางดำาเนินการ
รวมสินทรัพย์ ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ) / Balance Sheets (Cont )

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019

หนวย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสวนไดเสีย

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
รายไดแผนดินรอนำาสง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรู
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5.10
5.11

5.12
5.13
5.14

3,545,379,974.47
772,645,900.00
921,584,389.24

2,651,582,399.47
970,159,000.00
699,208,515.17

5,239,610,263.71

4,320,949,914.64

880,512,335.05
1,394,784,666.00
74,500,000.00

976,584,113.75
1,177,449,008.00
74,500,000.00

2,349,797,001.05

2,228,533,121.75

7,589,407,264.76

6,549,483,036.39

48,041,467.48
3,018,502.04
3,526,548.46
54,586,517.98

48,041,467.48
3,018,502.04
3,526,548.46
54,586,517.98

49,914,409.60
14,008,395,975.67

49,914,409.60
13,341,753,403.36

14,112,896,903.25

13,446,254,330.94

21,702,304,168.01

19,995,737,367.33

สวนทุน
ทุน
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ
กำาไรสะสม
รวมสวนทุน
รวมหนี้สินและสวนทุน

5.16

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

(นายวิฑูรย ดานวิบูลย)
ผูอำานวยการองคกรเภสัชกรรม

(นางสาวรำาไพ สมจิตรมูล)
ผูอำานวยการฝายบัญชีและการเงิน

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ) / Balance Sheets (Cont )

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019

หนวย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5.1

4,414,687,980.40

3,586,496,576.86

เงินลงทุนชั่วคราว

5.2

302,698,772.02

851,427,867.46

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

5.3

7,210,615,607.40

7,012,654,783.89

สินคาคงเหลือ

5.4

2,934,242,477.02

2,798,573,593.57

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

5.5

109,164,769.37

70,458,897.91

14,971,409,606.21

14,319,611,719.69

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

5.6

335,060,000.00

335,060,000.00

เงินใหกูยืมระยะยาว

5.7

105,983,651,36

106,441,927.05

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

5.8

4,402,908,018.06

4,261,366,434.69

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

5.9

593,220,413.69

306,582,675.20

952,821,812.69

380,098,798.23

6,389,993,895.80

5,389,549,835.17

21,361,403,502.01

19,709,161,554.86

สินทรัพยระหวางดำาเนินการ
รวมสินทรัพย์ ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ) / Balance Sheets (Cont )

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / As September 30th, 2019

หนวย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
รายไดแผนดินรอนำาสง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรู
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนทุน
ทุน
ทุนประเดิม
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ
กำาไรสะสม
รวมสวนทุน
รวมหนี้สินและสวนทุน

5.10
5.11

5.12
5.13
5.14

5.16

3,545,379,974.47
772,645,900.00
921,584,389.24

2,651,582,399.47
970,159,000.00
699,208,515.17

5,239,610,263.71

4,320,949,914.64

880,512,335.05
1,394,784,666.00
74,500,000.00

976,584,113.75
1,177,449,008.00
74,500,000.00

2,349,797,001.05

2,228,533,121.75

7,589,407,264.76

6,549,483,036.39

48,041,467.48
3,018,502.04
3,526,548.46
54,586,517.98

48,041,467.48
3,018,502.04
3,526,548.46
54,586,517.98

49,914,409.60
13,667,495,309.67

49,914,409.60
13,055,177,590.89

13,771,996,237.25

13,159,678,518.47

21,361,403,502.01

19,709,161,554.86

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

(นายวิฑูรย ดานวิบูลย)
ผูอำานวยการองคกรเภสัชกรรม

(นางสาวรำาไพ สมจิตรมูล)
ผูอำานวยการฝายบัญชีและการเงิน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ / Profit & Loss Statement

สำาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019
หนวย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสวนไดเสีย

รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ

5.17

รายไดจากคารับจางทำาของ
รายไดอื่น

5.18

รวมรายได

17,910,983,229.73

16,633,660,758.68

17,876,627.11

17,728,248.63

276,195,470.58

185,43,618.12

18,205,055,327.42

16,836,802,625.43

14,508,863,194.13

13,163,883,740.75

คาใชจาย
ตนทุนขายและรับจางทำาของ
คาใชจายในการขาย

5.19

506,675,479.80

497,253,992.68

คาใชจายในการบริหาร

5.20

1,835,755,043.48

1,571,809,963.21

258,126,656.24

29,938,848.78

17,109,420,373.65

15,262,886,545.42

1,095,634,953.77

1,573,916,080.01

60,496,853.53

101,895,853.31

1,156,131,807.30

1,675,811,933.32

คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจาย
กำาไรจากการดำาเนินงาน
สวนแบงกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป

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

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) / Profit & Loss Statement (Cont )

สำาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019
หนวย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ

5.17

รายไดจากคารับจางทำาของ
รายไดอื่น

5.18

รวมรายได

17,910,983,229.73

16,633,660,758.68

17,876,627.11

17,728,248.63

282,367,470.58

190,233,618.12

18,211,227,327.42

16,841,622,625.43

14,508,863,194.13

13,163,883,740.75

คาใชจาย
ตนทุนขายและรับจางทำาของ
คาใชจายในการขาย

5.19

506,675,479.80

497,253,992.68

คาใชจายในการบริหาร

5.20

1,835,755,043.48

1,571,809,963.21

258,126,656.24

29,938,848.78

รวมคาใชจาย

17,109,420,373.65

15,262,886,545.42

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป

1,101,806,953.77

1,578,736,080.01

คาใชจายอื่นๆ

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

งบกระแสเงนสด / Statement of Cash Flows

สำาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019
หนวย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสวนไดเสีย

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป

1,156,131,807.30

1,675,811,933.32

533,661,844.38

461,569,537.92

3,475,182.76

1,979,747.31

ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินคา

21,649,424.18

2,088,309.20

สินคาเสื่อมสภาพ

29,156,339.50

18,336,876.46

หนี้สูญรับคืน

(1,077,740.48)

(68,732.04)

(60,496,853.53)

(101,895,583.31)

(2,214,900.22)

(372,882.40)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

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

ลูกหนี้การคา

(197,633,780.78)

(850,133,851.08)

สินคาคงเหลือ

(186,474,647.13)

(357,577,287.41)

(38,705,871.46)

8,220,725.45

เจาหนี้การคา

830,599,722.99

56,162,715.53

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

222,375,874.07

(244,677,520.56)

รายไดรอการรับรู

(98,561,249.50)

12,343,876.60

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

217,335,658.00

(22,901,211.00)

2,450,926,567.64

661,248,462.64

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำาไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำาเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำาหนาย
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย

สวนแบงกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำาไรจากการจำาหนายสินทรัพย

สินทรัพยดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำาเนินงาน

งบกระแสเงนสด (ตอ) / Statement of Cash Flows (Cont )

สำาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019
หนวย : บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสวนไดเสีย

เงินสดรับจากการจำาหนายสินทรัพย

2,708,700.00

372,884.40

รับเงินปนผล

6,172,000.00

4,820,000.00

458,275.69

(6,477,115.44)

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(591,092,365.54)

(1,664,632,336.34)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(348,028,191.60)

(76,892,053.05)

เงินสดจายสินทรัพยระหวางดำาเนินการ

(552,425,144.06)

952,936,509.55

548,729,095.44

(548,341,743.86)

(933,477,630.07)

(1,338,213,854.74)

2,489,470.80

85,345,459.69

(687,002,334.99)

(687,563,778.89)

(684,512,864.19)

(602,218,319.20)

832,936,073.38

(1,279,183,711.30)

3,586,496,576.86

4,867,457,339.42

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน

(4,744,669.84)

(1,777,051.26)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ปลายงวด

4,414,687,980.40

3,586,496,576.86

เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ
เงินสดจายรายไดแผนดินนำาสงคลัง

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

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

งบกระแสเงนสด / Statement of Cash Flows

สำาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019
หนวย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับป

1,101,806,953.77

1,578,736,080.01

553,661,844.38

461,569,537.92

3,475,182.76

1,979,747.31

ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินคา

21,649,424.18

2,088,309.20

สินคาเสื่อมสภาพ

29,156,339.50

18,336,876.46

หนี้สูญรับคืน

(1,077,740.48)

(68,732.04)

กำาไรจากการจำาหนายสินทรัพย

(2,214,900.22)

(372,882.40)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

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

ลูกหนี้การคา

(197,633,780.78)

(850,133,851.08)

สินคาคงเหลือ

(186,474,647.13)

(357,577,287.41)

(38,705,871.46)

8,220,725.45

เจาหนี้การคา

830,599,722.99

56,162,715.53

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

222,375,874.07

(244,677,520.56)

รายไดรอการรับรู

(98,561,249.50)

12,343,876.60

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

217,335,658.00

(22,901,211.00)

2,457,098,567.64

666,068,462.64

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำาไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำาเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำาหนาย
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย

สินทรัพยดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำาเนินงาน

งบกระแสเงนสด (ตอ) / Statement of Cash Flows (Cont )

สำาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 / For the year ended on September 30th, 2019
หนวย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินสดรับจากการจำาหนายสินทรัพย

2,708,700.00

372,884.40

458,275.69

(6,477,115.44)

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(591,092,365.54)

(1,664,632,336.34)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(348,028,191.60)

(76,892,053.05)

เงินสดจายสินทรัพยระหวางดำาเนินการ

(552,425,144.06)

952,936,509.55

548,729,095.44

(548,341,743.86)

(939,649,630.07)

(1,343,033,854.74)

2,489,470.80

85,345,459.69

(687,002,334.99)

(687,563,778.89)

(684,512,864.19)

(602,218,319.20)

832,936,073.38

(1,279,183,711.30)

3,586,496,576.86

4,867,457,339.42

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน

(4,744,669.84)

(1,777,051.26)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ปลายงวด

4,414,687,980.40

3,586,496,576.86

เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ
เงินสดจายรายไดแผนดินนำาสงคลัง

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

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

หมายเหตุประกอบงบการเงน

สำาหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
องคการเภสัชกรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ดังนี้

องคการเภสัชกรรม มีอำานาจกระทำาการตางๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคดังกลาว รวมถึงรวมการงานหรือสมทบกับบุคคล
หรือสวนราชการอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการขององคการเภสัชกรรม การเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใดๆ
และกู ยืม ใหกู ใหกูยืม โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย
องคการเภสัชกรรมดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหนายยาและเวชภัณฑ โดยมีสำานักงานใหญตั้งอยูที่ถนนพระราม 6 สาขาภาค จำานวน
3 แหง ไดแก

รานคาปลีก จำานวน 8 แหง ไดแก แผนกขายปลีก 1 (เขตราชเทวี) แผนกขายปลีก 2 (เขตปอมปราบฯ) แผนกขายปลีก 3
(เขตบางกอกนอย) แผนกขายปลีก 4 (เขตพระนคร) แผนกขายปลีก 5 (อ.ลำาลูกกา) แผนกขายปลีก 6 (กระทรวงสาธารณสุข) รานขายยา
อภ.สาขาเวชศาสตรเขตรอน และรานขายยา อภ.สาขาศูนยราชการ
งบการเงินไดจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึง
การตีความแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
งบการเงินนี้ไดจัดทำาขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน รายการบัญชีบางประเภท
ซึ่งใชมูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
การจัดทำางบการเงินกำาหนดใหฝายบริหารประมาณการและกำาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพย
และหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจาย
ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทำาตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจ
ในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทำาไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผลบังคับใชสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การนำาเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรือ่ ง
เรื่อง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
การรายงานทางการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพยทีอ่ าจเกิดขึน้
สินทรัพยไมมีตัวตน

องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการนำามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตน
ที่เกี่ยวของมาถือปฏิบัติ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงิน และเชื่อวาจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสำาคัญ
ตองบการเงินขององคการเภสัชกรรม เมื่อนำามาถือปฏิบัติ
ผลบังคับใชสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานรายงานทางการเงินใหขอกำาหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนรับรู การวัด
มูลคา การดอยคา และการตัดรายการ
องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินในสวนที่เกี่ยวของมาถือ
ปฏิบัติ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินในสวนการดอยคา คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งการนำามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติเชื่อวาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำาคัญตองบการเงิน เนื่องจากองคการเภสัชกรรมตั้ง
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 หมวด 1 การบัญชี ขอ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ไดนำาเสนอวิธีการบัญชีเดียวสำาหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับสิทธิการใชสินทรัพย
ที่แสดงถึงสิทธิในการใชสินทรัพยที่แสดงในการใชสินทรัพยอางอิงที่เชาและหนี้สินตามสัญญาเชาที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ผูเชาตอง
จายชำาระตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสำาหรับสัญญาเชาระยะสั้นหรือสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาตำ่า
ขณะนี้ผูบริหารกำาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
ตองบการเงิน
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่มีก ำาหนดจายไมเกิน 3 เดือน
ทั้งนี้ ไดรวมสวนของกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมและกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของ
องคการเภสัชกรรมไวดวย
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศใชเปนอัตราอางอิง ณ วันสิ้นงวด กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายทั้งจำานวน
ในงวดบัญชีนั้น

3.2 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำาซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป
3.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบสงของ และจะแสดงมูลคา ณ วันสิ้นงวดดวยจำานวนหนี้ที่เหลืออยูหักดวย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้น
จะรับรูไวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร
องคการเภสัชกรรมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2548 หมวด 1 การบัญชี ขอ 7 สำาหรับลูกหนี้ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คางชำาระเกินกวา 1 ป ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้
ถึงกำาหนดชำาระในอัตรารอยละ 100
3.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาดวยราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตำ่ากวา ราคาทุนของสินคาคงเหลือ
คำานวณตามวิธีเขากอน ออกกอน ราคาทุนประกอบดวย ตนทุนในการซื้อและตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาสำาเร็จรูป
วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ และตนทุนแปลงสภาพของสินคาคงเหลือและสินคาระหวางทางแสดงราคาทุน ณ วันที่ซื้อ
ยาในโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ องคการเภสัชกรรมไดนำามารวมในสินคาคงเหลือ เพราะสามารถนำามาหมุนเวียน
ใชได
ในการวัดมูลคาสุทธิที่จะไดรับ องคการเภสัชกรรมไดใชวิธีประเมินจากการวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือมาโดยตลอด
ในระหวางปไดมีการพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดจากสินคาเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัย และเคลื่อนไหวชา โดยตั้งเปนสำารองสินคา
เสื่อมสภาพ และคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณทุกประเภท ยกเวนที่ดินแสดงดวยราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคำา นวณจากมู ลคาเสื่อมสภาพของอาคารและอุปกรณโดยวิธีเ สนตรงตามอายุก ารใหประโยชน
โดยประมาณการของสินทรัพยแตละประเภท ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจำากัด ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
แสดงไดดังนี้
ประเภทสินทรัพย
อายุการใหประโยชน (ป)
อาคาร
10 - 40 ป
เครื่องจักรกลและเครื่องใชสำานักงาน
10 ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
5 - 10 ป
ยานพาหนะ
5ป
องคการเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใชงาน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้น
รอบปบัญชี
ในป 2562 มีการทบทวนอายุการใชงานของอาคารจากเดิม 10 - 20 ป เปน 10 - 40 ป มีผลกระทบทำาใหคาเสื่อมราคา
ลดลง ตามขอบังคับขององคการเภสัชกรรม วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน พ.ศ. 2562
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนทันที
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู ในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรู แยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความ
เหมาะสม เมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกองคการเภสัชกรรมและตนทุนดังกลาวสามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเชือ่ ถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของชิน้ สวนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนออก สำาหรับคาซอมแซมและบำารุงรักษาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
เปนประจำา องคการเภสัชกรรมจะรับรูในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ

กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิ
ที่ไดรับจากการจำาหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูไวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพยที่ซื้อมาราคารวมหนวยละไมเกิน 30,000 บาท และมีอายุการใชงานไมเกิน 2 ป ถือเปนคาใชจายทั้งจำานวน
ในปที่ซื้อ
3.6 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
3.6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ซื้อมาบันทึกเปนสินทรัพยโดยคำานวณจากตนทุนโดยตรง ในการไดมาและ
การดำาเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนำามาใชงานไดตามประสงคโดยจะตัดจำาหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุประมาณ
การใหประโยชนภายในระยะเวลา 5 ป ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของตามสัดสวนที่เหมาะสม
สินทรัพยที่บันทึกในป 2562 มีการทบทวนอายุการใชงานจากเดิม 5 ป เปน 5 - 10 ป ตามขอบังคับขององคการ
เภสัชกรรม วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน พ.ศ. 2562
คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาครั้งแรกจะบันทึกรวม
เปนตนทุนเมือ่ ไดมาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอรนัน้ คาใชจายสำาหรับการดูแลและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดขึ้น
3.6.2 สินทรัพยพัฒนาผลิตภัณฑ
องคการเภสัชกรรมโอนสินทรัพยระหวางพัฒนาผลิตภัณฑเปนสินทรัพยพัฒนาผลิตภัณฑโดยคำานวณจาก
ตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพย ประกอบดวยตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนำามาใชประโยชนไดตาม
ราคาทุน โดยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต และนำาสินทรัพยมาใชประโยชน
หรือนำามาขายได
การตัดจำาหนายสินทรัพยพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอายุการใหประโยชนจำากัดอยางมีระบบโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น
ในป 2562 มีการทบทวนอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยจากเดิมรอยละ 5 - 10 ตอป เปนอัตรา
รอยละ 5 - 20 ตอป การตัดจำาหนายสินทรัพยพัฒนาผลิตภัณฑคิดตามวงจรผลิตภัณฑของยาแตละรายการ (Product Life Cycle)
ที่คาดวาจะใหผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจโดยมีระยะเวลาของวงจรประมาณ 5 - 20 ป
3.6.3 สินทรัพยระหวางพัฒนาผลิตภัณฑ
องคการเภสัชกรรมมีสินทรัพยที่อยูในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และมีความเปนไปไดคอนขาง
แนนอนที่องคการเภสัชกรรมจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพยนั้น องคการเภสัชกรรมรับรูรายจายที่เกิด
ขึน้ สำาหรับขัน้ ตอนผลิตเปนสินทรัพยไมมีตวั ตน ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตวั ตนทีเ่ กิดขึน้ ภายในประกอบดวย รายจายทีเ่ กีย่ วของโดยตรง
ทุกรายการที่จำาเปนในการสรางสรรคเพื่อการผลิตและจัดเตรียมสินทรัพย เพื่อใหสามารถนำามาใชประโยชนตามประสงคของผูบริหาร
จะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
3.7 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานจำากัด จะมีการทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณ
บงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูง
กวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรับคืน ซึง่ หมายถึงจำานวนทีส่ งู กวาระหวางมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย
ซึ่งจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยซึ่งรับรูรายการขาดทุน
จากการดอยคาไปแลวจะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.8 เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่องคการเภสัชกรรมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำาคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่
องคการเภสัชกรรมถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนแบงกำาไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคา
ยุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนขององคการ
เภสัชกรรมในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียขององคการเภสัชกรรมในบริษัทรวม องคการเภสัชกรรมจะไม
รับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตองคการเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทรวมหรือตองจายชำาระหนี้แทนบริษัทรวม
รายการกำาไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางองคการเภสัชกรรมกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่องคการเภสัชกรรมมีสวน
ไดเสียในบริษัทรวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำานองเดียวกัน เวนแตเปนรายการที่มีหลักฐานวาสินทรัพย
ที่โอนระหวางกันนั้นเกิดการดอยคา
นโยบายการบัญชีของบริษัทรวม จะเปลี่ยนเทาที่จำาเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีขององคการเภสัชกรรม
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทรวมของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.6
3.9 รายไดรอการรับรู
รายไดรอการรับรูเปนภาระผูกพันที่เกิดจากการรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานรัฐในโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก โดยจะบันทึกสินทรัพยคูกับรายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู และทยอยรับรูรายไดเปนรายไดเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลตามสัดสวนคาเสื่อมราคาของสินทรัพย ซึ่งเกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี
ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับเงินจากหนวยงานอื่นซึ่งมีวัตถุประสงคจากบุคคลอื่น นอกเหนือจากหนวยงานภาครัฐ
โดยจะบันทึกสินทรัพยคูกับรายไดรอการรับรู และทยอยรับรูรายไดเปนรายไดจากการบริจาคตามสัดสวนคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี
ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับบริจาคสินทรัพย โดยจะบันทึกสินทรัพยที่รับบริจาคเปนสินทรัพยในแตละประเภทคูกับ
รายไดรอการรับรู และทยอยรับรูรายไดเปนรายไดจากการบริจาคตามสัดสวนคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่รับบริจาค ซึ่งเกิดขึ้นในแตละ
งวดบัญชี
3.10 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนของพนักงานขององคการเภสัชกรรม ประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งที่เปนโครงการ
สมทบเงินและโครงการผลประโยชน โครงการสมทบเงินเปนโครงการที่องคการเภสัชกรรมจายเงินสมทบใหกับกองทุนที่แยกตางหาก
ในจำานวนเงินที่คงที่
องคการเภสัชกรรมไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่ม ถึงแมกองทุน
ไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายชำาระใหพนักงานทั้งหมดสำาหรับการใหบริการของพนักงานทั้งในอดีตและปจจุบัน โครงการผลประโยชน
เปนโครงการที่ไมใชโครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำาหนดจำานวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน อายุ จำานวนปที่ใหบริการ และคาตอบแทน เปนตน
3.10.1 กองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำาเหน็จผู ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการเภสัชกรรม
พ.ศ. 2509 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหวางขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยเงินบำาเหน็จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองคการเภสัชกรรมจายสมทบใหกองทุนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้
ไดรวมรายการบัญชีตางๆ ของกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงานไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรมดวย
องคการเภสัชกรรมไดจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมขึ้น ตามขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยการ
ใหผูปฏิบัติงานกูเงิน พ.ศ. 2520 ใหใชบังคับนี้ตั้งแต 1 มกราคม 2521 โดยใหจัดสรรเงินกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุน

เงินกูองคการเภสัชกรรม ตามจำานวนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม และคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
ไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546
ใหองคการเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเขากองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมปละ 5 ลานบาท โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2548
เพื่อจายคืนเงินยืมกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงานจนกวาจะครบจำานวน 44.50 ลานบาท ทั้งนี้ไดรวมรายการบัญชีตางๆ ของกองทุนเงินกู
องคการเภสัชกรรมไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรมดวย และมติที่ประชุมคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององคการเภสัชกรรม จำานวน 30.00 ลานบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบ
เขากองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรมไดมีการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึง่ จดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผูที่เขาปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ตองเปนสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สำาหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานกอนวันที่ดังกลาวเลือกเปนสมาชิกตามความสมัครใจโดยองคการเภสัชกรรมจายสมทบใหอัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน
สำาหรับพนักงานที่มีอายุการทำางานไมเกิน 20 ป และรอยละ 10 ของเงินเดือนสำาหรับพนักงานที่มีอายุการทำางานเกิน 20 ป ตอมา
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ใหจายเงินสมทบเขากองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพเพิ่มเติมอีกรอยละ 2 สำาหรับพนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสมทบรอยละ 11 ของเงินเดือน สวนพนักงานที่มี
อายุงานเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสมทบรอยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนไป
เงินสมทบที่จายใหกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
รับรูเปนคาใชจายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.10.2 โครงการผลประโยชน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
องคการเภสัชกรรมจัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพื่อจายเงินใหแกพนักงานเปนไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย จำานวนเงินดังกลาวขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนและจำานวนปที่พนักงานทำางานใหองคการเภสัชกรรมนับถึงวันที่
สิ้นสุดการทำางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินสำาหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของ
ภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ และปรับปรุงดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยัง
ไมรับรูภาระผูกพันนี้คำานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของ
โครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต องจายในอนาคต โดยใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปน
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพันใหแกพนักงาน และวันครบกำาหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชำาระภาระผูกพัน
กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานจะรับรูในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.11 ประมาณการหนี้สิน
องคการเภสัชกรรมจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลง
ที่จัดทำาไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งการชำาระหนี้ตามภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผล
ใหองคการเภสัชกรรมตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่นาเชื่อถือของจำานวนที่ตองจาย ในกรณีที่องคการเภสัชกรรม
คาดวาประมาณการหนี้สินดังกลาวเปนรายจายที่จะไดรับคืน องคการเภสัชกรรมจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะ
ไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน
3.12 การรับรูรายได - คาใชจาย
รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รับรูเมื่อสงมอบเสร็จสิ้นแลว
รายไดจากการรับจางทำาของ วิเคราะหวิจัย รับรูเมื่องานเสร็จ
รายไดเงินอุดหนุนจากหนวยงานรัฐ เปนเงินที่หนวยงานไดรับการอุดหนุนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญ / ไขหวัดนก รับรูเมื่อไดรับเงินเพื่อไดมาซึ่งสินทรัพยจะรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนรอการรับรูและทยอยรับรูรายไดตามเกณฑ
สัดสวนคาเสื่อมราคาของสินทรัพยตลอดการใชประโยชน และรับรูคาใชจายตามจำานวนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเขารายไดเงินอุดหนุน
จากหนวยงานรัฐ

รายไดจากการบริจาคหนวยงานอื่น รับรูเมื่อไดรับเงินหรือสินทรัพย หรือตามการใชจายเงินเพื่อการไดมาซึ่งสินทรัพย
ซึ่งมีวัตถุประสงคจากบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานภาครัฐ จะรับรู เปนรายไดรอการรับรู และทยอยรับรู รายไดตามเกณฑสัดสวน
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยตลอดการใชประโยชน และรับรูคาใชจายตามที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเขารายไดจากการบริจาค
ดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
เงินปนผล รับรูเมื่อประกาศจายเงินปนผล
คาใชจายในการขายและบริการ รับรูตามเกณฑคงคาง
รายไดแผนดินรอนำาสงคลัง รับรูตามเกณฑคงคาง
การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณ
ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น ในระหวางปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 การประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญขององคการเภสัชกรรม มีดังนี้
4.1 อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากสำาหรับ อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของ
องคการเภสัชกรรม โดยสวนใหญอางอิงจากขอมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยนั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจำาหนายสินทรัพย
ที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช
4.2 ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
องคการเภสัชกรรมจัดใหมีผลประโยชนพนักงานภายหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค ำานวณโดยใชสมมติฐาน
หลายประการโดยรวมถึง อัต ราคิ ด ลด อัต ราการเพิ่ม ขึ้นของเงินเดื อนพนัก งานและอัต ราการเปลี่ย นแปลงในจำา นวนพนัก งาน
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายและหนี้สินคาตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ
4.3 การดอยคาของสินทรัพย
องคการเภสัชกรรมมีการทบทวนการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม เมื่อพบขอบงชี้ของการดอยคาตามที่ไดกลาว
ในหมายเหตุขอ 3.7 โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดคงเหลือที่สำานักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย
รวม
เงินฝากธนาคารประจำา 3 เดือน
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
0.61
0.46
19.73
(255.01)
3,774.91
3,729.13
3,795.25
3,474.58
619.44
111.92
4,414.69

3,586.50

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 3,774.91 ลานบาท องคการเภสัชกรรมสำารองไวสำา หรับโครงการสำารองยา
และเวชภัณฑตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.16 เปนเงิน 4.66 ลานบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบำาเหน็จ
ผูปฏิบัติงาน 12.03 ลานบาท กองทุนเงินกู องคการเภสัชกรรมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.14 เปนเงิน
8.01 ลานบาท และกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม 67.83 ลานบาท รวมอยูดวย
องคการเภสัชกรรมไดมีการนำาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยไปทำาขอตกลงกับธนาคารกรุงไทย 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
ขอตกลง จำานวน 200 ลานบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 ตามขอตกลงโดยดำารงไวตามเงินกู
คงเหลือของผูกูทั้งหมด วัตถุประสงคการทำาบันทึกขอตกลงเพื่อดำารงเงินฝากธนาคาร เพื่อใหพนักงานและลูกจางประจำาขององคการ
เภสัชกรรมกูเพื่อที่อยูอาศัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) มียอดหนี้คงเหลือ 128.96 ลานบาท และ
ธนาคารอาคารสงเคราะหมียอดหนี้คงเหลือ 49.14 ลานบาท และไมมีการปลอยสินเชื่อเพิ่ม
5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินฝากธนาคาร - ประจำา 6 เดือน
500.00
- ประจำา 12 เดือน
302.70
351.43
302.70
851.43
รวม
เงินลงทุนชั่วคราว จำานวน 302.70 ลานบาท เปนเงินฝากธนาคารประเภทประจำาของกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม
5.3 ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย

2562
ลูกหนี้สวนราชการ - สวนภูมิภาค
ลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ

ลานบาท
3,082.22
4,028.12
102.94
7,213.28
2.66
7,210.62

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
42.73
3,180.47
45.34
55.84
3,737.47
53.27
1.43
97.68
1.39
100.00
7,015.62
100.00
0.04
2.97
0.04
99.96

7,012.65

99.96

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง จำานวน 4,028.12 ลานบาท สวนหนึ่งเปน
ลูกหนี้โรงพยาบาลราชวิถี (โครงการพิเศษ) จำานวน 3,014.17 ลานบาท และสำานักงานประกันสังคมจำานวน 887.94 ลานบาท
รายละเอียดลูกหนี้การคาคางชำาระ
จำานวน (ราย)
ป 2556 - 2559
ลูกหนี้สวนราชการ - สวนภูมิภาค
ลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
ป 2560 - 2562
ลูกหนี้สวนราชการ - สวนภูมิภาค
ลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
รวม

จำานวนเงิน
85
2
12

160.97
34.34
1.67

936
307
969

2,921.25
3,993.78
101.27
7,213.28

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำาแนกตามประเภทและอายุหนี้ที่คางชำาระ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2562
ระยะเวลาคางชำาระ
หนี้คางชำาระไมเกิน 1 ป
หนี้คางชำาระเกิน 1 ป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ

ลูกหนี้สวนราชการ ลูกหนี้สวนราชการ
สวนภูมิภาค
สวนกลาง
1,863.25
1,218.97
3,082.22
3,082.22

3,978.33
49.79
4,028.12
4,028.12

ลูกหนี้เอกชน
และอื่นๆ
100.24
2.70
102.94
2.66

100.28

รวม
5,941.82
1,271.46
7,213.28
2.66
7,210.62

2561
ระยะเวลาคางชำาระ
หนี้คางชำาระไมเกิน 1 ป
หนี้คางชำาระเกิน 1 ป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ

ลูกหนี้สวนราชการ ลูกหนี้สวนราชการ
สวนภูมิภาค
สวนกลาง
2,061.89
1,112.28
3,174.17
3,174.17

3,558.46
185.31
3,743.77
3,743.77

ลูกหนี้เอกชน
และอื่นๆ
94.70
2.98
97.68
2.97

94.71

รวม
5,715.05
1,300.57
7,015.62
2.97
7,012.65

องคการเภสัชกรรมไดจัดทำามาตรการในการติดตามลูกหนี้การคาคางชำาระเกิน 1 ป
ทำาหนังสือแจงยอดคางชำาระ สงใหลูกหนี้การคา ทุก 3 เดือน
สงรายงานลูกหนี้คงคางใหผูแทนองคการเภสัชกรรม ประสานกับลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน
ลูกหนี้การคาคางชำาระนาน จะมีการติดตอสอบถามทางโทรศัพทอยางตอเนื่อง
5.4 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

ผลิตภัณฑสำาเร็จรูป - ผลิตภัณฑขององคการเภสัชกรรม
- ผลิตภัณฑของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑระหวางทำา
วัตถุดิบ
ภาชนะและอุปกรณการบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ
สินคาระหวางทาง
เวชภัณฑโครงการสำารองยา
หัก สำารองสินคาเสื่อมสภาพ
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
952.61
1,226.68
292.31
83.46
453.79
518.25
1,062.05
923.26
174.83
177.41
13.89
6.59
38.36
26.22
16.92
3,014.06
2,952.57
33.34
123.52
46.48
30.48
2,934.24

2,798.57

ในงวดป 2562 องคการเภสัชกรรมไดสำารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับแผนกการจำาหนายยาและเวชภัณฑของ
องคการเภสัชกรรม เพื่อใหสามารถผลิตยาไดทันตอความตองการของลูกคา
5.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้อื่นๆ
เงินจายลวงหนาคาเวชภัณฑ และอื่นๆ
เงินคางรับอื่น
ภาษีซื้อรอใบกำากับ
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
0.28
7.31
14.98
27.34
60.24
22.58
14.91
7.10
18.75
6.13
109.16

70.46

ลูกหนีอ้ นื่ ๆ จำานวน 14.98 ลานบาท สวนหนึง่ เปนลูกหนีร้ อการชดใชของบริษทั สมุนไพรไทย จำากัด จำานวน 9.14 ลานบาท
เนื่องจากชดเชยสินคาจากการสงเสริมการขายใหกับองคการเภสัชกรรมของป 2553 - 2555 จำานวน 30 รายการ ซึ่งบริษัท ผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย จำากัด จะทยอยจายเปนสินคาจำานวน 60 งวด และไดจายแลว 52 งวด คงเหลือ 8 งวด
5.6 เงินลงทุนในบริษัทรวม องคการเภสัชกรรมไดลงทุนในบริษัท ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2562
2561
สัดสวนการถือ
สัดสวนการถือ
เงินลงทุน
เงินลงทุน
หุนรอยละ
หุนรอยละ
1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จำากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำากัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จำากัด
4. บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ จำากัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร
(ประเทศไทย) จำากัด
หัก คาเผื่อการดอยคา : บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลฯ

500.66
135.00
50.39
124.91

40.00
30.00
49.00
49.00

438.55
135.00
50.23
132.86

40.00
30.00
49.00
49.00

93.60

13.00

93.60

13.00

904.56

850.24

93.60
135.00

93.60
135.00

675.96

621.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
สัดสวนการถือ
เงินลงทุน
หุนรอยละ
1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จำากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำากัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จำากัด
4. บริษัท องคการเภสัชกรรม - เมอรริเออรชีววัตถุ จำากัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร
(ประเทศไทย) จำากัด
หัก คาเผื่อการดอยคา : บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลฯ

2561
สัดสวนการถือ
เงินลงทุน
หุนรอยละ

148.86
135.00
39.20
147.00

40.00
30.00
49.00
49.00

148.86
135.00
39.20
147.00

40.00
30.00
49.00
49.00

93.60

13.00

93.60

13.00

563.66

563.66

93.60
135.00

93.60
135.00

335.06

335.06

5.6 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทรวม
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จำากัด
(มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จำากัด
บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออร
ชีววัตถุ จำากัด

30 กันยายน 2562
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของ
รวม
รวม
ผูถือหุน

30 กันยายน 2561
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของ
รวม
รวม
ผูถือหุน

1,623.66

372.02

1,251.64

1,570.22

473.85

1,096.37

129.84

27.00

102.84

143.58

41.08

102.50

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 เงินลงทุนบริษัทรวมบันทึกตามวิธีส วนไดเสีย ไดใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวม
ที่ยังไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำากัด ถูกธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) ฟองลมละลายเปนคดีหมายเลข
ดำาที่ ล 2273/2549 ตอมา บริษัท เนชั่นแนล ฟูด คอรปอเรชั่น จำากัด ไดยื่นคำารองตอศาลลมละลายกลางขอใหฟนฟูกิจการของบริษัท
เนชั่นแนล ฟูด คอรปอเรชั่น จำากัด ซึ่งศาลไดมีคำาสั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ใหฟนฟูกิจการของบริษัทตามพระราชบัญญัติลม
ละลาย (คดีหมายเลขดำาที่ ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ศาลลมละลายกลางไดมี
คำาสั่งตั้งบริษัทเปนผูทำาแผน โดยไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจาหนี้ทั้งหลายของบริษัท
จะตองยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกำาหนด 1 เดือน นับแตวันโฆษณาคำาสั่งนี้และผูทำา
แผนจะตองจัดทำาแผนฟนฟูตามที่กฎหมายกำาหนดและสงแผนใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกำาหนดเวลา 3 เดือน นับแตวัน
โฆษณาคำาสั่งแตงตั้งผูทำาแผนในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผูทำาแผนไดนำาสงแผนฟนฟูกิจการตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาวาจะยอมรับแผนหรือไมและไดมีการเลื่อนประชุมเจาหนี้
เปนวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับแผนฟนฟูกิจการและเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดนำาเสนอศาล
ลมละลายกลาง พิจารณาแผนซึ่งศาลลมละลายกลางไดมีคำาสั่งเห็นชอบแผนฟนฟู เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ปจจุบันอยูระหวาง
บริษัทบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมายจะตองดำาเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป และ
ผูบริหารแผนจะตองรายงานการปฏิบัติงานตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ทุก 3 เดือนตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกำาหนด
ตามหนังสือสำานักฟนฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจงวา จากการ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ผูบริหารแผนนำาสง ปรากฏวาไมเปนไปตามสาระสำาคัญตามแผน เนื่องจากไมสามารถ
ชำาระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 ถึงกลุมที่ 7 ไดตามขอกำาหนดของแผน องคการเภสัชกรรมไดติดตามและประสาน
กับเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อหารือถึงแนวทางดำาเนินการตอบริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำากัด ไดรับแจงในเบื้องตน
วา จะยื่นเรื่องเพื่อใหบริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำากัด ลมละลาย เนื่องจากไมมีการดำาเนินการตามแผนฟนฟูที่กำาหนด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 2 ปงบประมาณ 2556 ใหตั้ง
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำากัด เปนจำานวนเงิน 135.00 ลานบาท โดยใหปรับปรุงยอนหลัง
กับกำาไรสะสมตนปงบประมาณ 2554 เพื่อใหสามารถจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงป 2552) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม กำาหนดวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย

บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จำากัด หยุดดำาเนินกิจการ เนื่องจากบริษัทประสบปญหาขาด
สภาพคลองอยางหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของบริษัทไดมีหนังสือแจงความประสงคที่จะใหมีการดำาเนินการชำาระบัญชี
บริษัท (Voluntary Liquidation) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบใหรับรูการดอยคาของเงินลงทุน
และคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 3 ปงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหตั้ง
ดอยคา จำานวน 93.60 ลานบาทเต็มจำานวน องคการเภสัชกรรมในฐานะผูถือหุนไมตองรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเนื่องจากไดชำาระ
คาหุนครบถวนแลว (ตามกฎหมายผูถือหุนจะรับผิดจำากัดเพียงไมเกินจำานวนเงินที่ยังสงไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ)
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1096 “อันวาบริษัทจำากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยแบงทุน
เปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดชอบจำากัดเพียงไมเกินจำานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ” ดังนั้น
กรณีของ บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำากัด และ บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งองคการ
เภสัชกรรมในฐานะผูถือหุน ไดชำาระคาหุนเต็มจำานวนใหแกบริษัททั้ง 2 แหง ครบถวนเรียบรอยแลว องคการเภสัชกรรมจึงไมมีภาระ
ผูกพันใดๆ ที่ตองรวมรับผิดกับบริษัทรวมทุนดังกลาวอีก
5.7 เงินใหกูยืมระยะยาว จำานวน 105.98 ลานบาท เกิดจากกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมใหพนักงานกูยืมเงินเพื่อเปน
สวัสดิการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาของธนาคารรัฐวิสาหกิจ
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลาคม
106.44
100.03
บวก ลูกหนี้เงินกูเพิ่มขึ้นระหวางป
62.53
68.70
168.97
168.73
หัก ลูกหนี้เงินกูลดลงระหวางป
62.99
62.29
105.98
106.44
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน

5.10 รายไดแผนดินรอนำาสงคลัง
กระทรวงการคลังกำาหนดใหองคการเภสัชกรรมนำาสงเงินรายไดแผนดินในอัตรารอยละ 35 ของกำาไรสุทธิกอนหักโบนัส
กรรมการและพนักงาน โดยกำาหนดระยะเวลานำาสงรายไดแผนดินปละ 2 ครั้ง
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม
970.16
800.00
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
- ครึ่งปหลังของป 2560
246.95
- ครึ่งปแรกของป 2561
240.61
- ครึ่งปหลังของป 2561
370.16
- ครึ่งปแรกของป 2562
317.25
- ครึ่งปหลังของป 2562
172.65
ลดลงระหวางงวด
นำาสง - เพิ่มเติมของป 2558
(200.00)
- ครึ่งปหลังของป 2560
(246.95)
- ครึ่งปแรกของป 2561
(240.61)
- ครึ่งปหลังของป 2561
(370.16)
- ครึ่งปแรกของป 2562
(317.35)
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน
772.65
970.16
5.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

โบนัสคางจาย
คาใชจายคางจายอื่นๆ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินประกันสัญญา
อื่นๆ
เงินรับชำาระเกินจากลูกหนี้
ยาคางสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนำาสง
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
97.56
148.90
499.21
277.94
16.89
16.80
167.43
114.81
141.25
122.76
9.37
32.30
0.33
6.55
(10.46)
(20.86)
921.58
699.20

คาใชจายคางจายอืน่ ๆ จำานวน 499.21 ลานบาท ไดรวมอากรขาเขาของกรมศุลกากร ซึง่ เรียกเก็บอากรขาเขารอยละ 10
ยอนหลัง 3 ป จำานวน 213.90 ลานบาท (หมายเหตุขอ 6.2) และคาใชจายคางจายของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของ
องคการเภสัชกรรม จำานวน 67.59 ลานบาท รวมอยูดวย

5.12 รายไดรอการรับรู
5.12.1 รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม
บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด
หัก ลดลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
938.86
921.95
2.49
85.35
941.35
1,007.30
82.62
68.44
858.73
938.86

5.12.2 รายไดรอการรับรู มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม
บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด
หัก ลดลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
37.73
42.29
0.05
37.78
42.29
16.00
4.57
21.78
37.72
880.51
976.58

5.13 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
องคการเภสัชกรรมจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบำาเหน็จตามขอกำาหนดของพระราชบัญญัตคิ มครอง
ุ
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณหรือออกจากงาน และผลประโยชนอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ในป 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เรื่อง มาตรฐานขั้นตำ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ของสภาพการจางสำาหรับลูกจางซึ่งทำางานติดตอกันครบ 20 ป
ขึ้นไปใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำางาน 400 วันสุดทาย โดยประกาศนี้ใหมีผลใช
บังคับแกลูกจางที่ตองพนจากตำาแหนงเพราะเหตุเกษียณตามขอบังคับ ขอกำาหนด ระเบียบ หรือคำาสั่งของนายจาง ตั้งแตวันที่ 30
กันยายน 2562 เปนตนไป
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ในการประมาณการใหม องคการเภสัชกรรมตองรับรูภาระผูกพันที่เกิดขึ้นโดยถือเปนตนทุนบริการในอดีต ทำาใหภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
จำานวน 226.92 ลานบาท และองคการเภสัชกรรมตองรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในงวดป 2562
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
1,051.44
827.50
เงินบำาเหน็จ
284.04
288.88
ผลประโยชนอื่นๆ
59.31
61.07
รวม
1,394.79
1,177.45

การเปลี่ยนแปลงมูลคาในปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชนของพนักงานในงวดป สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันตนงวด
1,177.45
1,200.35
ผลประโยชนจาย
(94.55)
(107.07)
ตนทุนบริการปจจุบัน

60.37

60.33

ตนทุนบริการในอดีต

226.92

-

24.60
1,394.79

23.84
1,177.45

ตนทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันสิ้นงวด

คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบกำาไรขาดทุน แตละรายการมีดังนี้
คาใชจายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชนของพนักงานที่องคการเภสัชกรรมรับรูในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในสวนคาใชจายดำาเนินงานของงวดป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบดวย

ตนทุนบริการปจจุบัน

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
60.37
60.33

ตนทุนบริการในอดีต

226.92

-

ตนทุนดอกเบี้ย

24.60
311.89

23.84
84.17

รวม

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย มีดังนี้
รอยละตอป
2562
อัตราคิดลด
1.14 - 4.14
อัตราขึ้นเงินเดือน
5.00 - 8.00
อัตราเงินเฟอ
2.50
ป 2560
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย

2561
1.14 - 4.14
5.00 - 8.00
2.50
ป 2560

องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ซึ่ง
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหวางขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยเงินบำาเหน็จ เงินชดเชย
และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไววา ใหองคการเภสัชกรรมจายเงินสมทบเขากองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงานเปนรายเดือนในอัตรารอยละ
10 ของเงินเดือนหรือคาจางของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะจายใหพนักงานและลูกจางในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และถึงแกกรรม กองทุน
บำาเหน็จผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงสรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม
288.88
307.57
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
15.19
12.00
เงินสมทบกองทุนฯ จาย
(20.03)
(30.69)
284.04
เงินกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติ 30 กันยายน
288.88
284.04
288.88
ภาระผูกพัน
ยอดหนี้สินกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จำานวน 284.04 ลานบาท ไดแสดงเปน
สวนหนึ่งในประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
5.14 หนี้สินกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมขึ้นตามขอบังคับองคการเภสัชกรรม วาดวยการใหผูปฏิบัติ
งานกูเงิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2521 โดยกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมไดกูยืมเงินจากกองทุนบำาเหน็จ
ผูปฏิบัติงานไปจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมตั้งแตงวดป 2520 - 2547 จำานวนเงิน 44.50 ลานบาท
ในงวดป 2548 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม
2547 ใหจัดสรรเงินงบประมาณจากงบทำาการขององคการเภสัชกรรมเพื่อตัดจายใหกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมนำาไปจายคืนเงิน
กองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงานปละ 5 ลานบาท จนกวาจะครบจำานวนเงิน 44.50 ลานบาทตามที่กูยืม โดยจายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ใหรัฐวิสาหกิจ
นำาเงินจากงบทำาการไปใหพนักงานกูยืมเพื่อเปนสวัสดิการกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม มีสินทรัพยและหนี้สินสรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 5.1)

2561
8.01

5.82

ลูกหนี้เงินกู

105.98

106.44

ดอกเบี้ยคางจายองคการเภสัชกรรม

(39.49)

(37.76)

74.50

74.50

กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม

5.15 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียน
แลว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดป 2549 องคการเภสัชกรรมไดโอนเงินบำาเหน็จผูปฏิบัติงานของพนักงานที่สมัครเขาเปน
สมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จำานวน 176 คน จากเงินกองทุนบำาเหน็จผูปฏิบัติงานเปนเงิน 98.78 ลานบาท ในป 2554 ไดโอนเงิน
บำาเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จำานวน 9 คน เปนเงิน 13.41 ลานบาท
5.16 สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหองคการเภสัชกรรมกันเงินรายไดที่จะตองนำาสงกระทรวงการคลังตั้งแตป 2515 ถึง 2529
รวมเปนเงินทั้งหมด 50 ลานบาท เพื่อดำาเนินการสำารองยาและเวชภัณฑที่จำาเปนสำาหรับใชในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศ
หรือยามฉุกเฉิน และใหนำายาและเวชภัณฑดังกลาวออกหมุนเวียนใชโดยจัดหาของใหมเขามาแทนที่เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพ
ในป 2529 เกิดนำ้าทวมบริเวณองคการเภสัชกรรมทำาใหเวชภัณฑโครงการสำารองยาฯ ขององคการเภสัชกรรมเสียหายคิดเปนมูลคา
0.09 ลานบาท เงินสำารองโครงการสำารองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ลานบาท ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดนำาเงินสำารองโครงการ
สำารองยาดังกลาวไปดำาเนินกิจกรรมตาง ๆ แลว 26.22 ลานบาท คงเหลือฝากไวที่ธนาคาร 4.66 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 5.1 มีรายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
จัดสรรอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ - 1 ขนาด 24 x 32 เมตร
1.99
1.99
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง
จัดสรางอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ - 2 ขนาด 22 x 38 เมตร
4.00
4.00
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง
ตอเติมอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22 x 38 เมตร
13.04
13.04
เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร
จัดสำารองยาและเวชภัณฑ 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2561
26.22
16.92
45.25
35.95
คายาและเวชภัณฑซึ่งอยูระหวางดำาเนินการจัดหาเพื่อสำารองใหครบโครงการฯ
4.66
13.96
รวมอยูในเงินฝากออมทรัพยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 5.1
49.91
49.91
รวม
5.17 รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบดวย

ขายยาและเวชภัณฑองคการผลิต
ขายยาและเวชภัณฑผูผลิตอื่น
ขายยาและเวชภัณฑจางผลิต
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
7,139.66
6,619.54
10,656.32
9,831.45
115.00
182.67
17,910.98

16.633.66

รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑองคการเภสัชกรรมผลิต มียอดขายจากการสั่งซื้อลาชาจากป 2561 ของสำานักงาน
ประกันสังคม จำานวน 400.48 ลานบาท รวมอยูดวย
รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑจางผลิต ป 2562 และ 2561 จำานวน 115.00 ลานบาท และ 182.67 ลานบาท เปนยา
และเวชภัณฑองคการเภสัชกรรมผลิตเอง จำานวน 82.31 ลานบาท และ 164.39 ลานบาท ยาและเวชภัณฑผูผลิตอื่น จำานวน 32.69
ลานบาท และ 18.28 ลานบาท ตามลำาดับ องคการเภสัชกรรมไดจางบริษัทผลิตยาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาภายใตการกำากับดูแลขององคการเภสัชกรรม
5.18 รายไดอื่น สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบดวย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดคาขายแบบแปลน
รายไดชดใชคาเสียหาย
รายไดคาปรับ
รายไดคาตอบแทน
รายไดสำารองหนี้สูญรับคืน
กำาไรจากการจำาหนายทรัพยสิน
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดคาจัดสงยา
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายไดคาสอบเทียบ
รายไดคานายหนา
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2562
2561
27.47
26.88
1.73
1.71
4.58
9.51
0.57
0.01
10.02
2.62
97.34
41.33
0.54
0.48
1.08
0.07
2.21
0.37
18.96
0.94
0.80
16.00
4.57
82.62
72.56
0.11
0.17
12.03
24.33
276.20

185.41

5.18 รายไดอื่น (ตอ)

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
เงินปนผล
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดคาขายแบบแปลน
รายไดชดใชคาเสียหาย
รายไดคาปรับ
รายไดคาตอบแทน
รายไดสำารองหนี้สูญรับคืน
กำาไรจากการจำาหนายทรัพยสิน
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดคาจัดสงยา
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายไดสอบเทียบ
รายไดคานายหนา
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
27.47
26.88
1.73
1.71
6.17
4.82
4.58
9.51
0.57
0.01
10.02
2.62
97.34
41.33
0.54
0.48
1.08
0.07
2.21
0.37
18.96
0.94
0.80
16.00
4.57
82.62
72.56
0.11
0.17
12.03
24.33
282.37
190.23

ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร สำาหรับปสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จำานวน 27.47 ลานบาท และ 26.88 ลานบาท
สวนหนึ่งเปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม จำานวน 3.60 ลานบาท
และ 3.40 ลานบาท ตามลำาดับ
เงินปนผล สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จำานวน 6.17 ลานบาท และ 4.82 ลานบาท เปนเงินปนผล
บริษทั เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จำากัด (มหาชน) จำานวน 4.80 ลานบาท และ 3.84 ลานบาท และเงินปนผลบริษทั ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
จำากัด จำานวน 1.37 ลานบาท และ 0.98 ลานบาท ตามลำาดับ
รายไดคาปรับ สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จำานวน 97.34 ลานบาท และ 41.33 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจำานวน 56.01 ลานบาท เกิดจากผูจำาหนายสงของลาชาจากการซื้อขายเวชภัณฑสำาเร็จรูป Measles Mumps
and Rubella Vaccine (MMR) จำานวน 31.12 ลานบาท และ Trastuzumab Injection จำานวน 8.92 ลานบาท รวมอยูดวย

5.19 คาใชจายในการขาย สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบดวย

กำรขนสง
คาขนสง

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
417.27

447.68

คาพาหนะเดินตลาด

1.69

1.66

คาพาหนะเก็บเงิน

0.30

0.34

419.26

449.68

คาโฆษณา

32.54

60.04

คาใชจายโครงการรับผิดชอบสังคม

10.61

12.89

เงินสนับสนุนโครงการ

25.78

16.15

68.93

89.08

-

(62.61)

เงินรางวัลการขาย

4.33

5.49

เงินรางวัลการเก็บเงิน

0.14

0.21

คาเบี้ยเลี้ยงสงยา

0.03

0.02

13.71

14.78

คาปรับสงของลาชา

0.27

0.53

คาภาษีเรียกคืนไมได

0.01

0.01

-

0.06

18.49

(41.51)

506.68

497.25

คำโฆษณำ

คำใชจำยกำรขำยอื่นๆ
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ (โอนกลับ)

คาใชจายในการบรรจุหีบหอ

คาใชจายแลกเปลี่ยนคืนยา
รวมคำใชจำยในกำรขำย

5.20 คาใชจายในการบริหาร สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินเดือนและคำจำง
เงินเดือน
คาจางลูกจางประจำา
คาจางชั่วคราวและอื่นๆ
เงินเพิ่มพิเศษ
คาตอบแทนพิเศษ
คาครองชีพ
คาแรงลวงเวลา

503.95
17.12
9.79
2.65
4.00
7.86
58.72

501.12
17.22
4.84
2.57
3.45
3.28
58.48

604.09

590.96

3.79
34.67
0.64
0.01
0.10
145.35
6.30
7.06
23.67
2.17
2.15
5.90
0.90
102.04
0.42
3.48
0.84
6.69
346.18

3.36
36.21
0.64
0.01
0.39
28.43
7.10
5.89
25.94
0.94
4.49
1.41
163.44
0.71
3.72
3.30
8.23

สวัสดิกำร
คาเลาเรียนบุตร
คารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร
เงินชวยเหลือเลี้ยงดูบุตร
เงินชวยเหลือคาทำาศพ
เงินชดเชยและเงินทดแทน
คาที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะไปราชการ
คาใชจายในการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
คาใชจายในการมีสวนรวมของพนักงาน
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
สวัสดิการอื่นๆ
เงินรางวัล
วัสดุเครื่องแตงกาย
คารถรับ - สงพนักงาน

294.21

5.20 คาใชจายในการบริหาร (ตอ)

เงินสมทบ
เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จพนักงาน

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
6.48

4.90

54.15

54.58

60.63

59.48

คาโทรศัพท

3.54

3.87

คานำ้าประปา

6.57

5.09

82.45

81.99

92.56

90.95

คาซอมแซมโรงเรือน

1.64

0.32

คาปรับปรุงบริเวณสำานักงาน

0.65

0.43

คาซอมแซมครุภัณฑ

16.94

14.89

คาใชจายยานพาหนะ

1.27

2.06

คาซอมจักรกล

27.23

15.11

คาบริการงานซอมแซมสินทรัพย

32.98

31.71

80.71

64.52

52.68
0.07
74.54
2.88
2.23
9.50
141.90

54.36
0.09
64.59
2.30
2.15
8.76
132.25

4.93
3.50
8.43

5.48
1.35
6.83

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
สำธำรณูป โภค

คาไฟฟา
คำซอมแซมสินทรัพย

คำเชำและบริกำร
คาเชาที่ดิน
คาซักฟอก
คาจางเหมาบริการ
คาสื่อสารอื่น
คาไปรษณียโทรเลข
คาเชาสินทรัพย
คำธรรมเนียม
คาธรรมเนียมตางๆ
คาธรรมเนียมสอบบัญชี

5.20 คาใชจายในการบริหาร (ตอ)

คำตอบแทน
คาตอบแทน

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
14.05

19.10

4.00

4.15

18.05

23.25

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

7.28

8.32

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

4.41

2.38

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

0.68

0.27

วัสดุการชาง

0.09

0.03

อาหารสัตวเพื่อการวิจัย

4.05

2.67

สัตวทดลองเพื่อการวิจัย

3.27

0.17

คาวัสดุงานบาน

1.46

1.33

คาวัสดุคอมพิวเตอร

2.31

3.27

23.55

18.44

209.78

176.51

54.38

6.00

0.51

0.54

264.67

183.05

73.22
0.29
0.02
0.16
73.69

20.13
0.18
0.01
0.15
0.38
20.85

คาจางที่ปรึกษา
วัสดุ

คำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหนำย
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
คาตัดจำาหนาย
คาใชจายทรัพยสินที่ราคาไมเกิน 30,000 บาท
คำใชจำยกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยขององคกำรเภสัชกรรม
โครงการวิจัย
คาเบี้ยประชุม
คารับรอง
คาพิจารณาโครงการวิจัย
คาใชจายประชุมสัมมนา

5.20 คาใชจายในการบริหาร (ตอ)

คำใชจำยบริหำรอื่นๆ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

คาใชจายการกุศล

7.01

5.60

คาเบี้ยประกันภัย

6.76

5.89

คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5.32

5.25

คารับรอง

2.73

1.60

คาใชจายในการจัดประชุม

0.06

0.00

คาหนังสือหองสมุด

0.43

0.43

62.73

35.49

คาใชจายในการตรวจวิเคราะหเพื่อการวิจัย

2.00

3.04

คาใชจายโครงการไขหวัดใหญ

4.81

1.93

คาใชจายพัฒนาผลิตภัณฑใหม

6.49

27.79

22.96

0.00

121.30

87.02

1,835.76

1,571.81

อุปกรณการผลิตเพื่อการวิจัย

คาใชจายสินทรัพยระหวางพัฒนาผลิตภัณฑ
รวมคำใชจำยในกำรบริหำร

คาเชาที่ดิน เชาอาคารราชพัสดุอาคาร ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตรการแพทยยศเส เพื่อเปนรานคาปลีกองคการเภสัชกรรม,
เชาอาคารเลขที่ 226 (บางขุนพรหม) เพื่อเปนสถานที่จำาหนายยา, เชาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
สวนวิทยบริการชั้น 1 คณะเวชศาสตรเขตรอน เพื่อเปนรานขายยาขององคการเภสัชกรรม, เชาที่ดิน ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เพื่อเปนที่ตั้งโรงงานเคมีภัณฑทางการแพทย, เชาที่ดินพระราม 6 ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เพื่อใชในราชการเปนที่ตั้งองคการ
เภสัชกรรม และที่ดิน ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี รับมอบจากนิคมอุตสาหกรรมทับกวาง เพื่อใชประโยชนองคการเภสัชกรรม
โดยไมคิดคาเชา

6.1 คดีที่องคการเภสัชกรรมถูกฟองเรียกคาเสียหาย จำานวน 2 คดี
6.1.1 คดีปกครอง ระหวางอดีตผูบริหารรายหนึ่ง ผูฟองคดี กับองคการเภสัชกรรม และพวกรวม 5 คน ผูถูกฟอง
คดี คดีหมายเลขดำาที่ 1421/2556 เรื่อง ขอใหศาลปกครองกลาง เพิกถอนมติที่ประชุมของผูถูกฟองคดีทั้ง 5 กรณี ที่มีมติใหเลิกจางและ
มีคำาสั่งใหผูฟองคดีพนจากตำาแหนงผูบริหารและขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินทั้งสิ้นจำานวน 49.65 ลานบาท ศาลปกครอง
กลางพิพากษาใหยกฟอง และผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
6.1.2 คดีปกครอง ระหวางผูรับจางแหงหนึง่ ผูฟองคดี กับองคการเภสัชกรรม ผูถูกฟองคดี คดีหมายเลขดำาที่ 475/2559
เรื่อง ผู ถูก ฟองคดีบอกเลิก สัญญาเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย และใหผู ถูกฟองคดีชำา ระคาจางจำานวน 50.30 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนจำานวนดังกลาว นับตั้งแตวันบอกเลิกสัญญาจนกวาจะชำาระเสร็จ ขณะนี้คดีอยูในการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง
6.2 กรมศุลกากรมีหนังสือแจงขอปรับอากรยอนหลังจากการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร
องคการเภสัชกรรมไดรับหนังสือเรียกจากกรมศุลกากร ที่ กค 0514 (2)/552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ
การนำาเขาสินคายาสำาเร็จรูป สูตรผสมระหวางโลปนาเวียรและริโทนาเวียร ตั้งแต พ.ศ. 2551 - 2555 พรอมกับวัตถุดิบ โลปนาเวียรและ
ริโทนาเวียร สูตรผสม (Lopinavir/Ritonavir Premix) นำาเขามาชวง พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน จากประเทศอินเดีย เพื่อนำามาผลิตเปน
ยาตานไวรัสเอดส ซึ่งเปนยาตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการใชสิทธิตามสิทธิบัตรดานยาและเวชภัณฑ โดยใชพิกัดศุลกากรตาม
บริษัทผูสงออก คือพิกัดศุลกากรเลขที่ 3004 คิดอากรขาเขารอยละ 0 (พิกัด 3004 คือ รายการยารักษาหรือปองกันโรคที่ประกอบดวย
ผลิตภัณฑผสมหรือผลิตภัณฑไมผสม สำาหรับใชรักษาหรือปองกันโรคที่จัดทำาขึ้นเพื่อใชตามขนาดที่กำาหนด (รวมถึงของที่จัดทำาขึ้นใน
ลักษณะเพื่อใหผานทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก) ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดเสียอากรขาเขาในอัตรา
รอยละ 0 ไปแลว ตอมากรมศุลกากรแจงวา วัตถุดิบสูตรผสมรายการนี้จัดเขาพิกัดศุลกากร 3003 ตองเสียอากรรอยละ 10 (พิกัด 3003
คือ รายการยารักษาหรือปองกันโรค ที่ประกอบดวยองคประกอบตั้งแตสองชนิดขึ้นไปผสมเขาดวยกันสำาหรับใชรักษาหรือปองกันโรค
ที่ไมไดจัดทำาขึ้นเพื่อใชตามขนาดที่กำาหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก) กรณีเสียอากรไมครบถวนจะตองเรียก
เก็บอากรขาเขายอนหลัง 3 ป พรอมดอกเบีย้ นับแตวันทีไ่ ดยืน่ ใบขนสินคาแตละฉบับจนกระทัง่ ถึงวันชำาระเงินอากรขาเขา ณ กรมศุลกากร
เปนจำานวนเงิน 213.90 ลานบาท การที่ตองเสียอากรขาเขารอยละ 10 ของมูลคาวัตถุดิบสูตรผสม โลปนาเวียร ริโทนาเวียร (Lopinavir
/Ritonavir Premix) จะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตยาสำาเร็จรูปเปนอยางมาก และองคการเภสัชกรรมไดจายคาปรับอากรขาเขา
เสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการ
แสดงรายการของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่นำามาแสดงรายการเปรียบเทียบ
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กอนปรับปรุง
เงินใหกูยืมระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รายไดแผนดินรอนำาสง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายไดรอการรับรู

จัดประเภทใหม

34.65
35.81
2,645.95
-

หลังปรับปรุง

(34.65)
34.65
970.16
(1,946.74)
976.58

70.46
970.16
699.21
976.58

อัตรากำาลัง
Manpower
ลูกจำง
ชั่วครำว
Temporary

รวม
Total

12
37
2

1
-

11
38
18
171
66

98
437
77
79
150

216
10
9
7

25
-

98
678
87
88
157

174
344

24
117

8

198
469

207
19

20
-

1
-

228
19

หนวยงำน /
Organization

พนักงำน
Staff

ลูกจำงประจ�ำ

องคการเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ผูอำานวยการ / Supervision of the Director
สำานักตรวจสอบภายใน / Internal Audit Of ce
สำานักอำานวยการ / Of ce of the Managing Director
ฝายทรัพยากรบุคคล / Human Resources Department

11
26
18
133
64

ฝายบัญชีและการเงิน / Finance and Accounting Department
ฝายผลิตยา / Pharmaceutical Production Department
ฝายชีววัตถุ / Biological Product Department
ฝายเภสัชเคมีภัณฑ / Chemicals Department
ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม /
Engineering and Technology Department
ฝายการตลาดและการขาย / Marketing and Sale Department
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ /
Package and Product Management Department
ฝายประกันคุณภาพ / Quality Assurance Department
สำานักบริหารยุทธศาสตร / Of ce of Strategy Management

ลูกจำง
ชั่วครำว
Temporary

รวม
Total

21

5

68

128
163

27
191

1
39

156
393

121

33

11

165

69

4

23

96

44
2404

730

114

44
3248

หนวยงำน /
Organization

พนักงำน
Staff

ลูกจำงประจ�ำ

โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม /
Beta-lactam Antibiotics Plant
สถาบันวิจัยและพัฒนา / Research and Development Institute
โรงงานผลิตยารังสิต 1 /
Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 /
Quality Assurance Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ /
Biological Product (Vaccine) Production Plant
การประกันคุณภาพชีววัตถุ / Quality Assurance Biological Product
รวม / Total

42

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
Categorized by Education Background
รหัสผูปฏิบัติงำน
Column Labels
ตำ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ / Under-Diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / Vocational-Diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / High Vocational Certi cate
ปริญญาตรี / Bachelor’s Degree
ปริญญาโท / Master’s Degree
ปริญญาเอก / Doctorate
รวม / Total
ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2563

พนักงำน
Staff

ลูกจำงประจ�ำ
Permanent

ลูกจำง
ชั่วครำว
Temporary

รวม
Total

796
404
205
788
169
42
2404

616
48
26
37
1
2
730

106
4
4
114

1518
456
235
825
170
44
3248

องค์การเภสัชกรรม ใสใจสิงแวดลอม
โดยรวมใชหมึกพิมพ์ SOY INK
ที่รักษาสิงแวดลอม และลดการปลอย CO2
เทียบเทากับการปดไฟ 672 ดวง ใน 1 วัน
ในกระบวนการผลิตรายงานประจำาปเลมนี้

