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องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ
จัดอยู่ในสาขาสังคม เทคโนโลยี
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม
พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ ที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุข
ของประเทศ โดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์
เพื่ อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ
ในขณะเดียวกัน เพื่ อเป็นกลไกการรักษา
ระดับราคายาและเวชภัณฑ์ส�ำรองไว้ยามฉุกเฉิน
เพื่ อความมั่นคงของชาติ

The Government Pharmaceutical Organization (GPO) is a
state enterprise within the Society and Technology Sector
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.

วิสัยทัศน์ • Vision

่ คงทางยา
เป็นองค์กรหลักเพื่ อความมัน
และเวชภัณฑ์ของประเทศ
่ น
่ ร้างคุณค่าและยัง
่ ยืน
ทีม
ี วัตกรรมทีส
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.

พั นธกิจ • Mission
1. ผลิต จ�ำหน่าย และบริการยาและเวชภัณฑ์
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาที่จ�ำเป็นและส�ำรองยาในยามฉุกเฉิน
เพื่ อความมั่นคงของชาติ รวมถึงยาที่มี
ความจ�ำเป็นต่อระบบสาธารณสุข
ของประเทศ
3. ด�ำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ในอาเซียน และสามารถพึ่ งตนเองได้
และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์
ที่จ�ำเป็นต่อสังคมไทย เพื่ อประชาชน
สามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ
รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการและความจ�ำเป็นต่อสังคมไทย
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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.

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ตาม พรบ. องค์การเภสัชกรรม 2509
Objectives for the Founding of GPO Accordance
with the GPO Act B.E. 2509
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัย
การผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์
รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา
และเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่ง
ยาและเวชภัณฑ์
5. ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผลิตยาและเวชภัณฑ์

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.

ค่านิยม • Core Value

The Government Pharmaceutical Organization (GPO)

ผลิตภัณฑ์ดี | Good Product
มีจิตบริการ | Good Service
ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น | Good Governance

ให้เกียรติต่อกัน | People Trust
ท�ำงานสุขใจ | People Happiness
ใฝ่หาความรู้ | People Knowledge

ร่วมเป็นเจ้าของ | Ownership
มองโลกในแง่ดี | Optimist
มีใจเปิดกว้าง | Open-minded
ANNUAL REPORT 2021
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน ในรอบปี 2564
Financial Highlights of the Year 2021

ผลการดำ�เนินงาน
Performance

ปี 2564
Year 2021

ปี 2563
Year 2020

ปี 2562
Year 2019

ปี 2561
Year 2018

ปี 2560
Year 2017

ปี 2559
Year 2016

รายได้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical Products
and Medical Supplies
34,613.41
ค่าจ้างทำ�ของ
Revenue from Contract
31.31
รายได้อื่น
Other Revenues
266.59

18,443.82

17,910.98

16,633.66

15,881.01

15,134.32

12.14

17.88

17.73

24.54

20.58

257.39

282.37

190.23

248.17

149.62

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)
Total Expenses (Million Baht)
ต้นทุนขาย
Cost of Sales
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
Operating Expenses
กำ�ไรสุทธิ
Net Profit

28,972.40

14,819.50

14,508.86

13,163.88

12,325.80

11,846.81

2,556.57

2,344.81

2,342.43

2,069.06

1,999.59

1,949.05

2,593.99

1,426.99

1,101.81

1,578.74

1,358.97

1,471.31

1,463.60

927.41

772.65

970.16

818.75

697.89

38,048.99

22,076.79

21,361.40

19,709.16

19,036.95

18,828.86

22,022.48

7,487.54

7,589.41

6,549.48

6,598.28

6,116.74

16,026.52

14,589.25

13,772.00

13,159.68

12,438.67

12,712.11

1.57

2.95

2.86

2.70

2.61

2.94

0.91

0.84

0.84

0.84

0.84

0.80

16.19

9.78

8.00

12.00

10.93

11.57

เงินรายได้นำ�ส่งรัฐ
State on Profit Contribution
สถานะการเงิน (ล้านบาท)
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของทุน
Capital
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Times)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Assets Turnover (Times)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%)
Return on Equity (%)

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดขายยา
และเวชภัณฑ์
Sales of
Pharmaceutical
Products and Medicine
Supplies

สินทรัพย์รวม

Net Profit

Total Assets

35,000

25,000

20,000

2,000

20,000

1,500

15,000
1,426.99

1,578.74

1,358.97

15,000

2,593.99

2,500

18,443.82

25,000

17,910.98

30,000

16,633.66

3,000

15,881.01

30,000

1,000

10,000

5,000

500

5,000

0

0

0
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2564 / 2021

2563 / 2020

2562 / 2019

2561 / 2018

2560 / 2017

2564 / 2021

2563 / 2020

2562 / 2019

2561 / 2018

2560 / 2017

2564 / 2021

2563 / 2020

2562 / 2019

2561 / 2018

2560 / 2017

1,101.81

10,000

22,076.79

35,000

21,361.40

40,000

34,613.41

40,000

38,048.99

ล้านบาท
Million Baht

19,709.16

ล้านบาท
Million Baht

19,036.95

ล้านบาท
Million Baht

ก�ำไรสุทธิ
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สารจากประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Message from the Chairman of the Board

ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมได้ขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2564-2568) ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน” โดยมุ่งมั่นในการผลิตและ
ส�ำรองยาและเวชภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
และสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยผลการ
ด�ำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.80
ใน 4 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน มีการบูรณาการเพิม่
ประสิทธิภาพและปริมาณด้านการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ด้านโลจิสติกส์
ด้านคลังสินค้าในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับโรคจ�ำเป็นทางสาธารณสุขและ
โรคอุบตั ใิ หม่ รวมถึงสร้างเครือข่ายในการวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
ในฐานะคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และมีโครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 ในมาตรฐานระดับสากล รองรับความต้องการ
ใช้ยาบ�ำบัดรักษาในปริมาณที่สูงขึ้น
6
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและการบริการ มีการเพิ่มช่องทาง
การกระจายยาผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชน
ในทุกภูมภิ าค เพิม่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภาพผิว
จากสมุนไพรภูมปิ ญ
ั ญาไทย ด้วยเทคโนโลยีในห้องปฏิบตั กิ าร ปลอดภัย
สะดวกในการบริโภคและอุปโภค พร้อมสร้างความร่วมมือ G2G
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระจายยาเชิงรุกสูต่ ลาดต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวั ต กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ทัง้ ในด้านของปริมาณและคุณภาพให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อระบบ
สาธารณสุข และมุง่ เน้นลดการน�ำเข้ายาทีม่ มี ลู ค่าและความจ�ำเป็น
ในการบ�ำบัดรักษาสูง ได้แก่ ยารักษาโรคมะเร็ง ยาเพื่อความมั่นคง
ยาตามนโยบาย วัตถุดบิ ทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ รวมถึงชีววัตถุ
ที่มุ่งด�ำเนินการผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร มุง่ เน้นการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการพัฒนาองค์กร การบริหาร
พนักงาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตอย่างมีธรรมาภิบาลด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดรับกับแผนการ
บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการเตรียมย้ายโรงงาน
ผลิตยาทีพ่ ระราม 6 ไปยังโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 เพือ่ ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในระบบยาและเวชภัณฑ์ของ
ระบบสาธารณสุขในประเทศ
จากการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั้งการจัดหาวัคซีน ยารักษา
พร้อมเวชภัณฑ์ในการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนอย่าง
เพี ย งพอ รวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาวั ค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด -19
เพื่อใช้ภายในประเทศในปี 2565 แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงาน ในทางตรงกันข้าม องค์การเภสัชกรรมมีผลประกอบการ
ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทั้งทางสังคมและธุรกิจ
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการวิจยั และพัฒนายาทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับงาน
สาธารณสุข พร้อมจัดหาและส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ในการบ�ำบัดรักษา
ครอบคลุมทุกความต้องการของประชาชนอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ มีการรับรองและได้รบั รางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทัง้ ในเรือ่ งของคุณภาพ
และปริมาณ ควบคูก่ ารด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สมดัง่ วิสยั ทัศน์
ขององค์การเภสัชกรรม “เป็นองค์กรหลักเพือ่ ความมัน่ คงทางยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ ทีม่ นี วัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าและยัง่ ยืน”

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

During the fiscal year 2021, GPO successfully progressed
its 5-year strategic action plan (2021-2025) under the vision:
“To be possessed of innovative products which create value
and sustainability, in order to be the foremost organization
in the country maintaining national security in terms of
medicines and medical supplies.” GPO is determined to
produce and reserve medicines and medical supplies in
response to the National Preparedness plan and to support
the country’s public health policy. Performance results were
in accordance with the organization’s goals, attaining an
86.80% success rate within the following 4 strategies:
Strategy 1 Supply Chain Management: Integration
of supply chains has been undertaken in order to increase
the quantity and efficiency of the production of medicines
and medical supplies. Warehouse and Logistics operations
have been computerized. The research and development
of new pharmaceutical products have been performed in
order to support essential disease prevention within public
health and to react to emerging diseases. The building of
research networks, both domestically and abroad, has been
undertaken in order to obtain strategic cooperation partners.
The project for the construction of the Rangsit Manufacturing
Plant Phase 2 at an international standard, to support the
high demand for therapeutic drugs is ongoing.
Strategy 2 Marketing and Services: There has been an
increase in drug distribution through online channels, so as
to extend coverage to people in every region of the country.
The number of new dietary supplements and skin care
products derived from “Thai Wisdom” herbs, has increased.
These products are developed in the R&D laboratory and
are both safe and convenient for use. In addition, GPO is
primed to build G2G cooperation within Southeast Asia
and to proactively distribute pharmaceutical products to
foreign markets.
Strategy 3 Business Innovation: GPO has developed the
knowledge and innovation necessary to create value-added
products in terms of both quantity and quality, in order to
provide maximum benefit to the public health system. In
addition, GPO has focused on reducing the importation
of medicines of high cost, via its aim to produce, from
upstream to downstream, medicines of necessity such as
cancer drugs, medicines required to fulfill policy decisions
and ensure security, active pharmaceutical ingredients and
medical supplies, as well as biological products.

Strategy 4 Organization Management: GPO has focused
on the use of digital technology in driving its business. GPO
has developed the organization and has managed and
developed its employees to support the organizations’
future growth and its ability to respond to rapidly changing
situations, whilst incorporating good governance and social
and environmental responsibility. This is in accordance
with the business continuity management plan and is also
aimed at avoiding adversely affecting the management
of the medicines and medical supplies procedures of the
country’s public health system during the preparations to
move the operations of the Manufacturing Plant at Rama 6
to the Rangsit Manufacturing Plant Phase 2.
The management of GPO during the crisis of
the COVID-19 pandemic has included the sufficient
procurement of vaccines, medicines and medical supplies
to protect health and healthcare, as well as the research
and development of COVID-19 vaccines for domestic use in
2022. GPO’s operations have continued as normal despite
the pandemic; in fact, its operating results, both business
and social related, have seen a significant improvement
during this period.
GPO is committed to the research and development
of essential medicines for public health, as well as the
procurement and reservation of medicines and medical
supplies to cover all peoples’ medical needs thoroughly
and with equity, transparency and accountability. GPO
has received certification and awards for its quality and
quantity of manufacture, from various agencies both
domestically and abroad. GPO operates its business with
good governance in line with its vision: “To be possessed of
innovative products which create value and sustainability,
in order to be the foremost organization in the country
maintaining national security in terms of medicines and
medical supplies.”

(นายแพทย์์เกีียรติิภููมิิ วงศ์์รจิิต)
ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
ในฐานะ ประธานกรรมการองค์์การเภสััชกรรม
(Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD)
Permanent Secretary, Ministry of
Public Health, Chairman of the Board
ANNUAL REPORT 2021
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 59 ปี

Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD

Chairman of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old

ประวัติการศึกษา

• แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
กรมการแพทย์
• รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ประวัติการอบรม

• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
รุ่นที่ 6
• หลักสูตรด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร)
• หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 55)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• Senior Executive Programme,
London Business School
ประเทศอังกฤษ
• นักบริหารระดับสูงผูบ้ ริหาร
การสาธารณสุข (นบส.2) รุน่ ที่ 1
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 46 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน
• นักบริหารการแพทย์และ
สาธารณสุขระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข
• หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• Mental Health Policy and
Planning มหาวิทยาลัย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์การทำ�งาน

• อธิบดีกรมสุขภาพจิต
• อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข
• รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
ศรีธัญญา
• ผู้อำ�นวยการสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
นิติจิตเวช
• ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

• Mental Health Policy and
• Doctor of Medicine, Faculty Planning, the University of
London, England
of Medicine, Ramathibodi
Hospital, Mahidol University
Professional Experience
• Diploma in Psychiatry,
• Director General of the
Somdet Chaopraya
Department of Mental
Hospital, Department of
Health
Medical Services
•
Director General of the
• Bachelor of Public
Department of Thai
Administration, Sukhothai
Traditional and Alternative
Thammathirat Open
Medicine
University
•
Deputy Permanent
• Diploma in Preventive
Secretary of the Ministry of
Medicine, the Medical
Public Health
Council of Thailand
• Inspector General of the
Ministry of Public Health
Training
• Deputy Director General
• Electronic-Government
Program for Chief Executive of the Department of Mental
Health
Officers, Batch 6
• Managing Director of
• Urban Development and
Srithanya Hospital
Management (Metropolis)
• National Defense Program, • Managing Director of the
Galya Rajanagarindra
Batch 55, the National
Institute
Defense Studies Institute
• Managing Director of the
• Senior Executive
Forensic Psychiatric Hospital
Programme, the London
Business School, England • Assistance Director General
of the Department of Mental
• Public Health Executive
Administrator Training
Current Position
Program, Batch 1
• Senior Executive Program • Permanent Secretary,
the Ministry of Public Health
for Civil Servants,  Batch
46, the Office of the Civil
Committee Positions
Service Commission
in other Agencies
• Senior Executive in Medical • None
and Public Health, the
Ministry of Public Health
Holds Shares
• Hospital Management for (of more than 10%)
Chief Executive Officers,
in Companies /
the Faculty of Medicine,
Businesses Related
Ramathibodi Hospital,
to GPO
Mahidol University
• No
Education
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ดู แ ล สุ ข ภ า พ ค น ไ ท ย มั่ น ใ จ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ โ ป ร่ ง ใ ส มี คุ ณ ธ ร ร ม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 59 ปี

Dr. Somsak Akksilp, MD

Member of the Board of Director
Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old

ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท Master of Science ประสบการณ์การท�ำงาน
• นายแพทย์ 8 วช ด้านเวชกรรม
สาขา Public Health in
ป้องกัน ส�ำนักงานควบคุม
Developing Countries London
School of Hygiene and Tropical โรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี
• นายแพทย์ 9 วช ด้านเวชกรรม
Medicine ประเทศอังกฤษ
ป้องกัน ส�ำนักงานควบคุม
• หนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้
โรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี
ความช�ำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ • รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการ
(นายแพทย์ 8 บก) ส�ำนักงาน
ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
ควบคุมโรคติดต่อเขต 7
แพทยสภา
อุบลราชธานี
• ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงาน
ประวัติการอบรม
(นายแพทย์ 9 บส) ส�ำนักงาน
• หลักสูตรนักบริหารการแพทย์
ควบคุมโรคติดต่อเขต 7
และสาธารณสุขระดับสูง รุน่ ที่ 18
อุบลราชธานี
สถาบันพระบรมราชชนก
• รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง :
กรมควบคุมโรค
ผูน้ �ำทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และคุณธรรม
• ผูต้ รวจราชการกระทรวง
รุน่ ที่ 59 ส�ำนักงาน ก.พ.
สาธารณสุข
• หลักสูตร Strategic Leadership
•
รองปลั
ดกระทรวงสาธารณสุข
of GMS Cooperation สถาบัน
(ด้
า
นบริ
หาร)
Asia Pacific Development and
Finance Center Shanghai,  
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
People’s Republic of China
• อธิบดีกรมการแพทย์
• หลักสูตรนักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง รุน่ ที่ 1
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น
• หลักสูตรการเมืองการปกครอง
• ไม่มี
ในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 18
การถือครองหลักทรัพย์
สถาบันพระปกเกล้า
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
รุน่ ที่ 59 วิทยาลัยป้องกัน
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
• ไม่มี
ประวัติการศึกษา
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รายงานประจ�ำปี 2564

Education

Professional Experience

• Medical Physician 8,
• Doctor of Medicine,
Preventive Medicine, the
Mahidol University
Office of Communicable
• Master of Science, Public
Disease Control Region 7,
Health in Developing
Ubon Ratchathani
Countries, London School
• Medical Physician 9,
of Hygiene and Tropical
Preventive Medicine, the
Medicine, England
Office of Communicable
• Certificate of Preventive
Medicine on Epidemiology, Disease Control Region 7,
Ubon Ratchathani
the Medical Council
• Acting Director of the Office
Training
of Communicable Disease
• Medical and Public Health
Control Region 7 (Medical
Executive Administrator
Physician 8), Ubon
Training Program, Batch 18, Ratchathani
the Praboromarajchanok
• Director of the Office of
Institute
Communicable Disease
• Executive Development
Control Region 7 (Medical
Program: Visionary and
Physician 9), Ubon
Moral Leadership, Batch
Ratchathani
59, the Office of The Civil
• Deputy Director General
Service Commission
(Executive, Primary Level)
• Strategic Leadership of
of the Department of
GMS Cooperation Program, Disease Control
the Asia Pacific Development • Inspector General, the
and Finance Center,
Ministry of Public Health
Shanghai Institute, the
• Deputy Permanent Secretary,
People’s Republic of China the Ministry of Public Health
• Financial and Fiscal
(Administration)
Management Program for
Senior Executives, Batch 1, Current Position
• Director General of the
the Comptroller Generals
Department, the Ministry of Department of Medical
Services
Finance
• Politics in Democracy for
Committee Positions
Senior Executives
in other Agencies
Program, Batch 18, the
• None
King Prajadhipok’s Institute
• National Defence Program, Holds Shares
(of more than 10%)
Batch 59, the National
in Companies /
Defence College, the
Businesses Related
National Defence
to GPO
Studies Institute
• No

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 63 ปี

Dr. Jedsada Chokdumrongsuk, MD

Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 63 Years Old

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
South Western University  
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ
สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
• Fellow of the International
College of Surgeons
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Certification
Program (DCP)
รุ่น 289/2563
ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการ
ทางแพทย์เขต 12

• ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
พยาธิวิทยา
• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ราชวิถี
• รองอธิบดีกรมการแพทย์
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข
• อธิบดีกรมอนามัย
• อธิบดีกรมการแพทย์
• อธิบดีกรมควบคุมโรค
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

• ข้้าราชการบำนาญ

Education

• Doctor of Medicine,
South Western University
• Certificate of Otolaryngology,
the Medical Council
of Thailand
• Fellow of the International
College of Surgeons
• Certificate of Family
Medicine, the Medical
Council of Thailand
• Certificate of Preventive
Medicine in Community
Mental Health, the Medical
Council of Thailand
Training

• Director of Rajavithi
Hospital
• Deputy Director General
of the Department of
Medical Services
• Inspector General of the
Ministry of Public Health
• Director General of the
Department of Health
• Director General of the
Department of Medical
Services
• Director General of the
Department of Disease
Control
• Permanent Secretary of the
Ministry of Public Health

• ไม่มี

• Director Certification
Program (DCP), Batch
289/2020, Thai Institute of
Directors (IOD)

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• None
• Director of the Bureau of
Medical Services Region 12
Holds Shares
• Director of the Institute of
(of more than 10%)
Pathology

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

Current Position

• Retires Government Official

Committee Positions
Professional Experience in other Agencies

in Companies /
Businesses Related
to GPO

• No
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นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 59 ปี

Mr. Boonchai Charassangsomboon

Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old

ประวัตก
ิ ารศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• Master of Economics,
Macquarie University
Sydney, Australia
ประวัตก
ิ ารอบรม

• หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร Corporate
Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced
Management Program 183
(AMP183), Harvard
Business School
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน

• ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
• ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
12
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• กรรมการบริหารส�ำรอง
(Alternate Executive
Director) ของกลุม่ ธนาคารโลก
• ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
• อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและ
การคลัง) ส�ำนักงานทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและการคลัง ประจ�ำ
สหราชอาณาจักรและยุโรป
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักนโยบาย
ระบบการเงิน การออมและ
การลงทุน ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ต�ำแหน่งปัจจุบน
ั

• ผูต้ รวจราชการกระทรวง
การคลัง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• กรรมการธนาคารออมสิน

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

Education

• Executive Director of the
• Bachelor of Arts (Political
Macroeconomic Policy
Science), Chulalongkorn
Bureau, the Fiscal Policy
University
Office
• Master of Science in
• Minister (Economic and
Development Economics,
Financial Department), the
National Institute of
Office of Economic and
Development Administration Financial Affairs Royal Thai
(NIDA)
Embassy for the United
• Master of Economics,
Kingdom and Europe,
Macquarie University
London, England
Sydney, Australia
• Executive Director of the
Finance, Savings and
Investment Policy Bureau,
Training
the Fiscal Policy Office
• National Defence Program,
Batch 60, Thailand National
Defence College, National Current Position
• Inspector General for
Defence Studies Institute
Ministry of Finance
• Corporate Governance
for Capital Market
Committee Positions
Intermediaries (CGI)
in other Agencies
Program, Thai Institute of
• Member of the Board of
Directors (IOD)
Directors, the Government
• Advanced Management
Savings Bank
Program 183 (AMP183),
Harvard Business School
Holds Shares
• Director Certification
(of more than 10%)
Program (DCP), Thai
Institute of Directors (IOD) in Companies /
Professional Experience

• International Economic
Advisor, the Fiscal Policy
Office
• Executive Director of the
International Economic
Policy Bureau, the Fiscal
Policy Office
• Alternate Executive
Director, the World Bank
Group

Businesses Related
to GPO

• No
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พลต�ำรวจเอก เพิ่ มพู น ชิดชอบ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 61 ปี

Pol. Gen. Permpoon Chidchob

Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 61 Years Old

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี
สาขานิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท
พัฒนบริศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม

• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
• หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผู้บังคับการกองตรวจ
คนเข้าเมือง 1

• ผู้บังคับการอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ
• รองผู้บัญชาการส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
ต�ำรวจ
• คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมและให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต�ำรวจ
• ผูช้ ว่ ยบัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาพิเศษส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ข้าราชการบ�ำนาญ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• ประธานกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจ
• กรรมการอื่นในคณะกรรมการ
การประปาส่วนภูมิภาค
การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• Deputy Commissioner
of the Office of the Police
• Bachelor of Law,
Commissioner
Ramkhamhaeng University
• Member of the Centre
• Master of Public
Administration, the National for Ethics Promotion and
Counselling in accordance
Institute of Development
with the Police Code of
Administration (NIDA)
Ethics and Code of Conduct
• Assistant Commissioner
Training
General of the Royal Thai
• The Thai Bar, the Institute
Police
of Legal Education,
•
Special Advisor of the Royal
the Thai Bar Association
Thai Police
• National Defense Course:
The Joint State / Private
Current Position
Sector, Batch 22, the
• Retired Government Official
National Defense College
• The Program for Senior
Committee Positions
Executives on Justice,
in other Agencies
Batch 15, the Judicial
• Chairman of the Police
Training Institute
• Rule of Law for Democracy, Printing Bureau
Batch 6, the Constitutional • Other Members of the
Provincial Waterworks
Court of the Kingdom of
Authority Committee
Thailand
Education

Professional Experience

Holds Shares

• Commander of Immigration, (of more than 10%)
in Companies /
Division 1
• Commander of the General Businesses Related
Staff Division, the Office of to GPO
• No
the Inspector–General

• ไม่มี
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นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 57 ปี

Mr. Pongchai Amatanon

Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 57 Years Old

ประวัตก
ิ ารศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประวัตก
ิ ารอบรม

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ 30/2547
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 14 (ว.ต.ท.14)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
รุน่ ที่ 58 (วปอ.58) วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(วบส.) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน

• ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษทั จีเนียส
ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั จีเนียส
อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ฟอร์ท
แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ฟอร์ทสมาร์ท
เซอรวิส จ�ำกัด (มหาชน)
14
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• กรรมการ บริษทั ฟอร์ทไลท์ตงิ้
จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ฟอร์ท
เวนดิง้ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั ฟอร์ท
สมาร์ท เทรดดิง้ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
่
ในหน่วยงานอืน

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์
(หุน
้ ) ในบริษท
ั /ธุรกิจ
่ วเนือ
่ งกับองค์การ
ทีเ่ กีย
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

Education

• Bachelor of Engineering
(2nd Class Honors),
King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang
Training

• Board Member, Forth
Vending Company Limited
• Board Member, Forth Smart
Trading Company Limited
Committee Positions
in other Agencies

• None
• Director Accreditation
Program (DAP), Batch
Holds Shares
30/2004, Thai Institute of
(of more than 10%)
Directors (IOD)
in Companies /
• Executive Program Batch
14, Capital Market Academy Businesses Related
• National Defence Program, to GPO
Batch 58, National Defence • No
College
• Advanced Master of
Management Program,
National Institute of
Development Administration
Professional Experience

• Chief Executive Officer,
Forth Corporation Public
Company Limited
• Board Member, Genius
Traffic System Company
Limited
• Board Member, Genius
Electronic Meter Company
Limited
• Board Member, Forth
Tracking System Company
Limited
• Board Member, Forth Smart
Service Public Company
Limited
• Board Member, Forth
Lighting Company Limited

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 48 ปี

Assoc. Prof. Dr. Assadej
Vanichchinchai, Ph.D

Member of the Board of Directors

Date of Appointment 29 December 2020
Age 48 Years Old
ประวัติการศึกษา

• Ph.D. in Management of
Technology, Asian Institute
of Technology (AIT)
• Master of Science (with
Distinction) in Engineering
Business Management,
University of Warwick, UK
• Master of Engineering in
Engineering Management,
Chulalongkorn University
• นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรนักบริหาร
ระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน
สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับ
สูงด้านการพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช
• วุฒิบัตรการก�ำกับดูแลกิจการ
ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรก�ำกับดูแล
(Regulators) รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Director:
IOD) DCP, DAP, AACP,
RCL, BNCP, BFI, ITG, ELP
ประสบการณ์การท�ำงาน

• ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัย
มหิดล
• บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด
• สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• บริษัท โตโยต้ามอเตอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงานอื่น

• ผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
กลาง
• กรรมการอิสระ โรงพิมพ์ต�ำรวจ
• กรรมการอิสระ
บริษัท สหเครนเซอร์วิส จ�ำกัด
• กรรมการอิสระ
องค์การสะพานปลา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

Education

• Doctor of Philosophy
in the Management of
Technology, the Asian
Institute of Technology (AIT)
• Master of Science (with
Distinction) in Engineering
Business Management, the
University of Warwick, UK
• Master of Engineering in
Engineering Management,
Chulalongkorn University
• Bachelor of Law,
Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Engineering,
Industrial Engineering,
Chulalongkorn University
Training

• Advanced Certificate
Course in Public
Economics Management
for Executives, the King
Prajadhipok’s Institute
• Advanced Certificate
Course in the Promotion of
a Peaceful Society, the King
Prajadhipok’s Institute
• Certificate of Senior
Executive Program on
Business Development
Industry and Investment,
the Institute of Business
and Industrial Development
• Certificate of Senior
Executives Program on
Metropolitan Development,
Navamindradhiraj University
• Certificate of Corporate
Governance for Directors
and Executives of
Regulators of State
Enterprises and Public

Organizations, the King
Prajadhipok’s Institute
• Corporate Governance
Course, (Thai Institute of
Director: IOD) DCP, DAP,
AACP, RCL, BNCP, BFI,
ITG, ELP
Professional Experience

• Director of the Master of
Engineering (Logistics and
Supply Chain) Program,
Mahidol University
• Nestle (Thai) Ltd.
• The Thailand Productivity
Institute
• Toyota Motor Thailand
Co., Ltd.
Other Professional
Experience

• Associate Judge in the
Central Intellectual Property
and International Trade
Court
• Independent Director of the
Police Printing Bureau
• Independent Director
of the Saha Crane Service
Co., Ltd.
• Independent Director of
the of the Fish Marketing
Organization
Committee Positions
in other Agencies

• None

Holds Shares
(of more than 10%)
in Companies /
Businesses Related
to GPO

• No
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รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 61 ปี

Assoc. Prof. Dr. Soranit Siltharm, MD
Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 61 Years Old

ประวัตก
ิ ารศึกษา

• ปริญญาบัตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาบัตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒบิ ตั รศัลยศาสตร์ทวั่ ไป
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตก
ิ ารอบรม

• Certificate in Research Fellow
in Burn and Trauma - Jaycee
Burn Center, Department of
Surgery, University of North
Carolina at Chapel Hill, North
Carolina, USA
• Certificate in Clinical Fellow in
Surgical Nutrition - Department
of Surgery, State University
of New York at Syracuse,
New York, USA
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ. รุน่ 51)
ประสบการณ์การท�ำงาน

• รองคณบดีฝา่ ยนโยบาย
และแผน คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล

• รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองคณบดีฝา่ ยนโยบาย
และสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองคณบดีฝา่ ยการศึกษา
ก่อนปริญญา
• รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผูอ้ �ำนวยการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ต�ำแหน่งปัจจุบน
ั

• ข้าราชการบ�ำนาญ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• ไม่มี
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• Deputy Dean of Policy
and Information, the Faculty
of Medicine, Siriraj Hospital
• Deputy Dean of
Undergraduate Education
• Vice-Rector for Policy and
Planning, Mahidol University
• Director of the Golden
Jubilee Medical Center,
Mahidol University
• Vice-Rector of the Faculty
of Medicine, Siriraj Hospital,
Mahidol University
• Deputy Secretary General
of the Higher Education
Commission
Training
• Permanent Secretary
• Certificate in Research
of the Ministry of Science
Fellow in Burn and Trauma
and Technology
- Jaycee Burn Center,
•
Permanent Secretary
Department of Surgery,
University of North Carolina of the Ministry of Higher
Education, Science,
at Chapel Hill, North
Research and Innovation
Carolina, USA
• Certificate in Clinical
Fellow in Surgical Nutrition, Current Position
• Retired Government Official
Department of Surgery,
State University of New York
Committee Positions
at Syracuse, New York,
in other Agencies
USA
• National Defense Program • None
(Batch 51), Thailand
National Defence College Holds Shares
Education

• Bachelor of Science,
the Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital,
Mahidol University
• Doctor of Medicine,
the Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital,
Mahidol University
• Diploma from the Thai
Board of Surgery,
the Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital,
Mahidol University

(of more than 10%)
Professional Experience in Companies /
Businesses Related
• Deputy Dean of Policy
and Planning, the Faculty to GPO

of Medicine, Siriraj Hospital • No
• Deputy Dean of
Administration, the Faculty
of Medicine, Siriraj Hospital
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ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 61 ปี

Clinical Prof. Dr. Sarana
Boonbaichaiyapruck, MD

Member of the Board of Directors

Date of Appointment 29 December 2020
Age 61 Years Old
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์
Los Angeles Country
University of Southern
California Medical Center,
Los Angeles, California,
USA
• เทียบเท่าปริญญาเอก แพทย์
เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ
Kaiser Permanente Medical
Center, Los Angeles,
California, USA
• แพทย์เฉพาะทาง การสวนหัวใจ
เพื่อวินิจฉัยและรักษา
Good Samaritan Hospital,
Los Angeles, California,
USA
ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation
Program (DAP)
รุ่น 145/2561
ประสบการณ์การทำ�งาน

• แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

• ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมาธิการ
พลังงาน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• กรรมการ/กรรมการอิสระ
บมจ. ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย)
• กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. โรงพยาบาล
พระรามเก้า
• กรรมการ บจ. พฤกษ์สขุ สบาย
• กรรมการ บจ. สรณ คาร์ดโิ อโลยี่
แอนด์ แอสโซซิเอท
การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

Education

• Bachelor of Science,
Chulalongkorn University
• Doctor of Medicine,
Chulalongkorn University
• Medical Intern,
Chulalongkorn University
• Residency, the Los Angeles
County University of
Southern California Medical
Center, Los Angeles,
California, USA
• Medical Specialist in
Internal Medicine, the
Kaiser Permanente Medical
Center, Los Angeles,
California, USA
• Medical Specialist Cardiac Catheterization for
Diagnostics and Treatment,
the Good Samaritan
Hospital, Los Angeles,
California, USA
Training

• Director Accreditation
Program (DAP),
Batch145/2018, the Thai
Institute of Directors (IOD)

• Member of the Committee
on Energy, the National
Legislative Assembly
Committee Positions
in other Agencies

• Director / Independent
Director, Sri Trang Gloves
Thailand
• Independent Director /
Chairman of the Nomination
and Remuneration
Committee, Praram 9
Hospital
• Director, Pruk Suk Sabai
Company Limited
• Director, Sarana Cardiology
and Associates Company
Limited
Holds Shares
(of more than 10%)
in Companies /
Businesses Related
to GPO

• No

Professional Experience

• Doctor of Cardiology,
the Faculty of Medicine,
Ramathibodi Hospital
• Chairman of the
Sub-Committee,
the Committee on Public
Health, the National
Legislative Assembly
• Member of the National
Legislative Assembly
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เภสัชกรธีระพล เกียรติสุรนนท์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 63 ปี

Mr. Terapon Kietsuranon

Member of the Board of Directors
Date of appointment 29 December 2020
Age 63 years old

ประวัตก
ิ ารศึกษา

• เภสัชศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA) มหาวิทยาลัยรูสเวลท์
รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• Advanced Management
Program (AMP 188)
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สหรัฐอเมริกา
• General Management
Program NUS Business
School มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
ประวัตก
ิ ารอบรม

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผูจ้ ดั การใหญ่ธรุ กิจต่างประเทศ
และพัฒนาธุรกิจ บริษทั เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจ
เวชภัณฑ์และเทคนิค บริษทั
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจอาหาร
และกลุม่ ธุรกิจไลฟ์สไตล์
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• ผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจไลฟ์สไตล์
และบริหารธุรกิจค้าปลีก บริษทั
เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
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• รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุม่ สินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์ บริษทั เบอร์ลยี่ คุ เกอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• รองผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ สินค้า
และบริการทางเวชภัณฑ์
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั บี เจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งปัจจุบน
ั

• กรรมการผูอ้ �ำนวยการ
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10

• ไม่มี

• Senior Executive Vice
• Bachelor of Pharmaceutical President of Medical
Supplies Product and
Science, Chulalongkorn
Service Group, Berli Jucker
University
Public Company Limited
• Master of Marketing and
• Executive Vice President of
International Business
Medical Supplies Product
(MBA), Roosevelt
and Service Group, Berli
University, Illinois, USA
Jucker Public Company
• Advanced Management
Limited
Program (AMP 188),
• Risk Management
Harvard University, USA
Committee Member,
• General Management
Berli Jucker Public
Program, NUS Business
Company Limited
School, National University
• Managing Director,
of Singapore, Singapore
BJC Healthcare
Company Limited
Training
• Director Accreditation
Current Position
Program (DAP), Thai
Institute of Directors (IOD) • Managing Director of
Bang Pa-In Paper Mill
Professional Experience Industry Company Limited
• President of International
Committee Positions
Business & Business
Development, Berli Jucker in other Agencies
• None
Public Company Limited
• President of Medical
Supplies Business Group Holds Shares
and technique, Berli Jucker (of more than 10%)
in Companies /
Public Company Limited
Businesses Related
• President of Food Group
to GPO
and Lifestyle Business
Group, Berli Jucker Public • No
Company Limited
• President of Lifestyle
Business Group and Retail
Business Management,
Berli Jucker Public
Company Limited
Education
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นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

กรรมการและเลขานุการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 29 ธันวาคม 2563
อายุ 59 ปี

Dr. Witoon Danwiboon. MD
Directors and Secretary

Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 years old

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว (Family Medicine)
แพทยสภา สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
แพทยสภา
• วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และบริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
(The Executive Program
in Energy Literacy for a
Sustainable Future, TEA)
ประสบการณ์การทำ�งาน

• แพทย์ประจำ�โรงพยาบาล
วังสะพุง จังหวัดเลย
• แพทย์ประจำ�บ้าน สาขา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล
• หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
ประวัติการอบรม
โรงพยาบาลเลย
• หลักสูตร Director Certification
• รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการแพทย์
Program (DCP) สมาคม
โรงพยาบาลเลย
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลตราด
บริษัทไทย
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลระยอง
• ประชุมวิชาการ 2019 Joint
UNICEF-UNFPA-WHO
Meeting with Manufacturers ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
and Suppliers สหราช
อาณาจักรเดนมาร์ก
การด�ำรงต�ำแหน่ง
• หลักสูตรการบริหารงาน
กรรมการในหน่วยงานอื่น
แบบอะมีบา สมาคมส่งเสริม
• ไม่มี
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
• หลักสูตร “Leadership &
Effective Corporate Culture” การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
องค์กรภาครัฐ (IRDP)
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
• ไม่มี
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำ�หรับผู้บริหาร รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16
(วพน.16) กระทรวงพลังงาน

Education

• Doctor of Medicine,
Khon Kaen University
• Certificate of Family
Medicine, the Medical
Council of Thailand
• Diploma in Radiology,
the Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital,
Mahidol University
Training

Professional Experience

• Residency in Wang
Saphung Hospital,
Loei Province
• Residency in Radiology,
the Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital,
Mahidol University
• Head of Radiology,
Loei Province
• Deputy Director of the
Medical Department,
Loei Hospital
• Managing Director of
Trad Hospital
• Managing Director of
Rayong Hospital

• Director Certification
Program (DCP), Thai
Institute of Directors (IOD)
• 2019 joint UNICEFUNFPA-WHO Meeting
with Manufacturers and
Current Position
Suppliers, Denmark
• Managing Director of GPO
• Amoeba Management
Program, Technology
Committee Positions
Promotion Association
in other Agencies
(Thailand-Japan)
• None
• “Leadership & Effective
Corporate Culture”
Holds Shares
Program, the Institute of
Research and Development (of more than 10%)
in Companies /
for Public Enterprises of
Businesses Related
Thailand (IRDP)
• Certificate Course in Good to GPO
• No
Governance for Medical
Executives, Batch 8,
King Prajadhipok’s Institute
• The Executive Program
in Energy Literacy for a
Sustainable Future, TEA,
Batch 16, the Ministry of
Energy and PTT Public
Company Limited
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers
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นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ด�ำรงต�ำแหน่ง

10 กรกฎาคม 2561

Dr. Withoon Danwiboon, MD
Managing Director of GPO

Date of Appointment
10 July 2018

ประวัติการศึกษา

Education

ประวัติการอบรม

Training

ประสบการณ์การทำ�งาน

Professional Experience

• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
แพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
แพทยสภา
• วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประชุมวิชาการ 2019 Joint UNICEF-UNFPA-WHO Meeting
with Manufacturers and Suppliers สหราชอาณาจักรเดนมาร์ก
• หลักสูตรการบริหารงานแบบอะมีบา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
• หลักสูตร “Leadership & Effective Corporate Culture”
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำ�หรับผู้บริหาร รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน.16)
กระทรวงพลังงานและบริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
(The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future, TEA)
• แพทย์ประจำ�โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย
• แพทย์ประจำ�บ้าน สาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลย
• รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลตราด
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลระยอง
• ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ

• Doctor of Medicine, Khon Kaen University
• Certificate of Family Medicine, the Medical Council of
Thailand, Certificate of Preventive Medicine in Community
Mental Health, the Medical Council of Thailand
• Diploma in Radiology, the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital,
Mahidol University
• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of
Directors (IOD)
• 2019 Joint UNICEF-UNFPA-WHO Meeting with
Manufacturers and Suppliers, Denmark
• Amoeba Management Program, Technology Promotion
Association (Thailand-Japan)
• “Leadership & Effective Corporate Culture” Program, t
he Institute of Research and Development for Public
Enterprises of Thailand (IRDP)
• Certificate Course in Good Governance for Medical
Executives, Batch 8, King Prajadhipok’s Institute
• The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future, TEA, Batch 16, the Ministry of Energy and PTT Public
Company Limited
• Residency in Wang Saphung Hospital, Loei Province
• Residency in Radiology, the Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital, Mahidol University
• Head of Radiology, Loei Province
• Deputy Director of the Medical Department, Loei Hospital
• Managing Director of Trad Hospital
• Managing Director of Rayong Hospital
• Present Managing Director
ANNUAL REPORT 2021
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ดร. ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รองผู้อ�ำนวยการ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ตุลาคม 2558

Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, Ph.D
Deputy Managing Director

Date of Appointment
1 October 2015

ประวัติการศึกษา

Education

ประสบการณ์การทำ�งาน

Professional Experience

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เภสัชกร 5 แผนกยานํ้า กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
• เภสัชกร 5 แผนกยานํ้า 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ายผลิตยา
• รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าแผนกยากลุ่มเพนิซิลลิน 3 ฝ่ายผลิตยา
• หัวหน้าแผนกยากลุ่มเพนิซิลลิน 3 ฝ่ายผลิตยา
• หัวหน้าแผนกเพนิซิลลิน 3 ฝ่ายผลิตยา
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกองเภสัชกรรม 4 ฝ่ายผลิตยา
• ผู้อำ�นวยการกองเภสัชกรรม 4 ฝ่ายผลิตยา
• เภสัชกร 9 ฝ่ายประกันคุณภาพ
• ผู้จัดการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
• ปััจจุุบััน รองผู้้�อำนวยการ
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• Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University
• Master of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University
• Doctor of Philosophy in Pharmacy, Chulalongkorn University
• Pharmacist 5, Galenicals Production Section, Pharmaceutical
Production Division-2, Pharmaceutical Production Department
• Pharmacist 5, Galenicals Production Section-1, Pharmaceutical
Production Division-5, Pharmaceutical Production Department
• Acting Head of Penicillin Group Section-3, Pharmaceutical
Production Department
• Head of Penicillin Group Section-3, Pharmaceutical
Production Department
• Head of Penicillin Group Section-3, Pharmaceutical
Production Department
• Acting Director of Pharmaceutical Production Division-4,
Pharmaceutical Production Department
• Director of Pharmaceutical Production Division-4,
Pharmaceutical Production Department
• Pharmacist 9, Quality Assurance Department
• Director of Quality Assurance Department, Rangsit
Pharmaceutical Production Plant 1
• Acting Director of Quality Assurance Department
• Director of Quality Assurance Department
• Present  Deputy Managing Director

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

นางศิรินุช ชีวันพิ ศาลนุกุล
รองผู้อ�ำนวยการ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 เมษายน 2561

Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul
Deputy Managing Director

Date of Appointment
1 April 2018

ประวัติการศึกษา

Education

ประสบการณ์การทำ�งาน

Professional Experience

• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• นัักวิิทยาศาสตร์์ตรีี แผนกมาตรฐานเคมีี ฝ่่ายผลิิตยา
• นัักวิิทยาศาสตร์์ 6 แผนกมาตรฐานเคมีี ฝ่่ายผลิิตยา
• หััวหน้้าแผนกมาตรฐานเคมีี ฝ่่ายผลิิตยา
• หััวหน้้าแผนกธุุรการ กองเคมีี ฝ่่ายผลิิตยา
• นัักวิิทยาศาสตร์์ 8 กองเภสััชภััณฑ์์ ฝ่่ายเภสััชเคมีีภััณฑ์์
• ผู้้�อำนวยการกองเภสััชภััณฑ์์ ฝ่่ายเภสััชเคมีีภััณฑ์์
• รองผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายเภสััชเคมีีภััณฑ์์
• ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายเภสััชเคมีีภััณฑ์์
• ผู้้�อำนวยการสำนัักอำนวยการ
• ปััจจุุบััน รองผู้้�อำนวยการ

• Bachelor of Science, Chulalongkorn University
• Master of Business Administration, Kasetsart University
• Scientist, Chemical Standard Section, Pharmaceutical
Production Department
• Scientist 6, Chemical Standard Section, Pharmaceutical
Production Department
• Head of Chemical Standard Section, Pharmaceutical
Production Department
• Head of Administration Section, Chemical Division,
Pharmaceutical Production Department
• Scientist 8, Pharmaceutical Chemical Production Division,
Chemicals Department
• Director of Pharmaceutical Chemical Production Division,
Chemicals Department
• Deputy Director of Chemicals Department
• Director of Chemicals Department
• Director of Office of The Managing Director
• Present Deputy Managing Director
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ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
รองผู้อ�ำนวยการ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ตุลาคม 2562

Mrs. Sirikul Matevalungsun
Deputy Managing Director

Date of Appointment
1 October 2019

ประวัติการศึกษา

Education

ประสบการณ์การทำ�งาน

Professional Experience

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นักวิทยาศาสตร์ตรี
• เภสัชกร 6 แผนกชีววิเคราะห์ 1 ฝ่ายประกันคุณภาพ
• หัวหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 2 ฝ่ายประกันคุณภาพ
• หัวหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 1 ฝ่ายประกันคุณภาพ
• หัวหน้าแผนกชีววิเคราะห์ 2 ฝ่ายประกันคุณภาพ
• หัวหน้าแผนกมาตรฐานชีววิทยา 2 ฝ่ายประกันคุณภาพ
• หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2
ฝ่ายประกันคุณภาพ
• เภสัชกร 8 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกองการตลาด
ฝ่ายการตลาดและการขาย
• ผู้อำ�นวยการกองการตลาด
• รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• ปััจจุุบััน รองผู้้�อำนวยการ
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• Bachelor of Pharmacy, Chiang Mai University
• Master of Business Administration, Thammasat University
• Scientist.
• Pharmacist 6, Microbiological Analysis Section-1,
Quality Assurance Department
• Head of Microbiological Analysis Section-2,
Quality Assurance Department
• Head Of Microbiological Analysis Section-1,
Quality Assurance Department
• Head Of Microbiological Analysis Section-2,
Quality Assurance Department
• Head Of Microbiological Standard Section-2,
Quality Assurance Department
• Head of Microbiological Analysis Section-2,
Quality Assurance Department
• Pharmacist 8, Quality System Development Division,
Quality Assurance Department
• Acting Director of Marketing Division,
Marketing and Sales Department
• Director of Marketing Division
• Deputy Director of Marketing and Sales Department
• Deputy Director of Office of Internal Audit
• Director of Office of Internal Audit
• Director of Engineering and Technology Department
• Present  Deputy Managing Director

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
รองผู้อ�ำนวยการ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ตุลาคม 2562

Ms. Dontree Katesuwansing
Deputy Managing Director
Date of Appointment
1 October 2019

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (Master in Medical
and Pharmaceutical Research, Vrije Universiteit Brussel,
Belgium)
ประสบการณ์การทำ�งาน

• เภสััชกร 5 แผนกบรรจุุ 2 และช่่วยปฏิิบััติิงานในแผนกยา
ปราศจากเชื้อ 2 ฝ่ายผลิตยา
• เภสััชกร 6 แผนกยาปราศจากเชื้้�อ 2 ฝ่่ายผลิิตยา
• หััวหน้้าแผนกพััฒนาระบบผลิิต ฝ่่ายผลิิตยา
• หััวหน้้าแผนกยาฉีีด 1 ฝ่่ายผลิิตยา
• หััวหน้้าแผนกยาปราศจากเชื้้�อ 1 ฝ่่ายผลิิตยา
• รัักษาการในตำแหน่่งผู้้�จััดการโรงงาน กองเภสััชกรรม 3
ฝ่ายผลิตยา
• รัักษาการในตำแหน่่งผู้้�จััดการโรงงาน ฝ่่ายผลิิตยา
• รัักษาการในตำแหน่่งผู้้�จััดการโรงงานผลิิตยาปฏิิชีีวนะ
กลุ่มเบตา-แลคแตม
• ผู้้�จััดการโรงงานผลิิตยาปฏิิชีีวนะกลุ่่�มเบตา-แลคแตม
• รัักษาการในตำแหน่่งผู้้�อำนวยการฝ่่ายผลิิตยา
• ผู้้�อำนวยการฝ่่ายผลิิตยา
• ผู้้�อำนวยการสำนัักอำนวยการ
• ปััจจุุบััน รองผู้้�อำนวยการ

Education

• Bachelor of Pharmacy, Chulalongkorn University
• Master in Medical and Pharmaceutical Research,
Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Professional Experience

• Pharmacist 5, Packing Section-2 and Operation Assistant,
Sterile Production Section-2, Pharmaceutical Production
• Pharmacist 6, Sterile Production Section-2, Pharmaceutical
Production Department
• Head of Production Process Development Section,
Pharmaceutical Production Department
• Head of Injection Production Section-1, Pharmaceutical
Production Department
• Head of Sterile Production Section-1, Pharmaceutical
Production Department
• Acting Manager of Pharmaceutical Production Division-3,
Pharmaceutical Production Department
• Acting Manager of Production Plant, Pharmaceutical
Production Department
• Acting Manager of Beta-Lactam Antibiotics Plant
• Manager of Beta-Lactam Antibiotics Plant
• Acting Director of Pharmaceutical Production Department
• Director of Pharmaceutical Production Department
• Director of Office of the Managing Director
• Present  Deputy Managing Director
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นายรังษี ปัดลี
รองผู้อ�ำนวยการ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ตุลาคม 2564

Mr. Rangsee Patlee

Deputy Managing Director

Date of Appointment
1 October 2021

ประวัติการศึกษา

Education

ประสบการณ์การทำ�งาน

Professional Experience

• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรนครินทร์วิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
• วิศวกร 5 แผนกแบบแผน
• รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าแผนกอาคารและงานโยธา
• หัวหน้าแผนกแบบแผน
• หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกองวิศวกรรม
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• ผู้อำ�นวยการกองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
• ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการ

26

รายงานประจ�ำปี 2564

• Bachelor of Engineering, King Mongkut’s University
of Technology Thonburi
• Master of Education, The Graduate School
of Srinakharinwirot University
• Engineer 5, Design and Construction Section
• Acting of Building and Civil Section
• Head of Design and Construction Section
• Head of Design and Industry Development Section,  
Engineering Division, Engineering and Technology
Department
• Acting Director of Engineering Division, Engineering and
Technology Department
• Director of Engineering Division, Engineering and
Technology Department
• Acting Director of Engineering and Technology Department
• Director of Engineering and Technology Department
• Director of Human Resources Department
• Director of Human Resources Department
• Present Deputy Managing Director

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
ผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ตุลาคม 2562

Dr. Nuntakan Suwanpidokkul
Senior Expert

Date of Appointment
1 October 2019

ประวัติการศึกษา

Education

ประสบการณ์การทำ�งาน

Professional Experience

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เภสััชกร 5 แผนกพััฒนาวิิธีีวิิเคราะห์์ กองวิิชาการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
• เภสััชกร 5 สถาบัันวิิจััยและพััฒนา
• เภสััชกร 6 กลุ่่�มวิิจััยเภสััชเคมีีภััณฑ์์ สถาบัันวิิจััยและพััฒนา
• นัักวิิจััย 7 กลุ่่�มวิิจััยเภสััชเคมีีภััณฑ์์ สถาบัันวิิจััยและพััฒนา
• รัับผิิดชอบกลุ่่�ม กลุ่่�มวิิจััยเภสััชเคมีีภััณฑ์์ สถาบัันวิิจััยและพััฒนา
• รองผู้้�อำนวยการสถาบัันวิิจััยและพััฒนา
• ผู้้�อำนวยการสถาบัันวิิจััยและพััฒนา
• ปััจจุุบััน ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ

• Bachelor of Pharmacy, Khon Kaen University
• Master of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University
• Doctor of Philosophy in Pharmacy, Chulalongkorn University
• Pharmacist 5, Analytical Development Section,
Academic Division, Quality Assurance Department
• Pharmacist 5, Research and Development Institute
• Pharmacist 6, Pharmaceutical Analysis Research Group,
Research and Development Institute
• Pharmacist 7, Pharmaceutical Analysis Research Group,
Research and Development Institute
• Director of Pharmaceutical Analysis Research Group,
Research and Development Institute
• Deputy Director of Research and Development Institute
• Director of Research and Development Institute
• Present Senior Expert
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ภญ.อมรรััตน์์ สืืบบุุญเชิิญวงศ์์
ผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ

ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 ตุลาคม 2564

Mrs. Amornrat Suepbunchoenwong
Senior Expert

Date of Appointment
1 October 2021

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งาน

• หัวหน้าแผนกบริหารเขตการขายภาครัฐส่วนภูมิภาค
กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
• กองนโยบายและแผนวิสาหกิจ สำ�นักอำ�นวยการ
• หัวหน้าแผนกกำ�กับการและประเมินผล กองนโยบาย
และแผนวิสาหกิจ สำ�นักอำ�นวยการ
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกองประเมินผล
และติดตาม สำ�นักบริหารยุทธศาสตร์
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน สำ�นักบริหารยุทธศาสตร์
• ผู้อำ�นวยการกองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
• รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
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Education

• Bachelor of Pharmaceutical Science,
Chulalongkorn University
• Master of Business Administration,
Ramkhamhaeng University
Professional Experience

• Head of Provincial Sales Section, Government
Sales Division, Marketing and Sales Department
• Policy and State Enterprise Plan Division, Office of the
Managing Director
• Head of Evaluation Section, Policy and State Enterprise Plan
Division, Office of the Managing Director
• Acting Director of Evaluation and Monitoring Division,
Office of Strategic Management
• Acting Director of Risk Management and Internal Control
Division, Office of Strategic Management
• Director of Government Sales Division,
Marketing and Sales Department
• Acting Director of Marketing and Sales Department
• Director of Marketing and Sales Department
• Director of Engineering and Technology Department
• Present Senior Expert

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

ภญ.วีีระมล มหาตมวดีี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ

ภญ.สุุภาพร ติิพพะมงคล		
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ

Mrs. Veeramol Mahatamavadee
Assistant Managing Director

Ms. Subhaporn Tippamongkol
Assistant Managing Director

ภญ.วีีณา เสถีียรโภคทรััพย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 10

ภญ.ปาริิชาติิ แคล้้วปลอดทุุกข์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 10

ภญ.ยุุวพร ศรีีน้้อย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารทุุนมนุุษย์์

Mrs. Weena Sathianpokkasap
Expert 10

Ms. Parichart Claewplodtook
Expert 10

Ms. Yuwaporn Srinoi
Director of Human Resources
Department

ANNUAL REPORT 2021

29

ดู แ ล สุ ข ภ า พ ค น ไ ท ย มั่ น ใ จ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ โ ป ร่ ง ใ ส มี คุ ณ ธ ร ร ม

ภญ.สุุนทรีี ตัันติิทวีีวััฒน์์
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักอำำ�นวยการ

นางสาวรััตนา คงฉิิม		
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์

ภญ.วนิิดา อธิิการยานัันท์์
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน

Ms. Suntharee Tantithaweewat
Director of Office of the
Managing Director

Ms. Ratana Kongchim
Director of Office of Strategic
Management

Ms. Wanida Atikanyanant
Director of Office of Internal
Audit
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นางสาวนัันทนา กล่ำำ��สมบััติิ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ภญ.วิิลัักษณ์์ วัังกานนท์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายผลิิตยา

Ms. Nantana Klamsombat
Director of Finance and
Accounting Department

Mrs. Wilak Vangkanont
Director of Pharmaceutical
Production Department

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

ดร. ภญ.พรทิิพย์์ วิิรััชวงศ์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายชีีววััตถุุ

ภญ.สุุพร อิิงอุุดมนุุกููล
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสมุุนไพรและเภสััชเคมีีภััณฑ์์

Dr. Ponthip Wirachwong, Ph.D
Director of Biological
Production Department

Mrs. Suporn Engudomnukul
Director of Herbal and
Chemicals Department

ภญ.อุุบลรััตน์์ สิินรัักษา
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีี
และวิิศวกรรม

ภญ.สุุวิิมล วรเกษมสุุข
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาด
และการขาย

ภญ.จิิรารััตน์์ ตรีีรััตนพัั นธ์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารพัั สดุุ
และผลิิตภััณฑ์์

Mrs. Ubonrat Sinraksa
Director of Engineering and
Technology Department

Ms. Suwimol Woragasemsuk
Acting of Director of Marketing
and Sales Department

Mrs. Chirarat Treerattanaphun
Director of Logistic Department
Product Managment Department
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ภญ.อััญชลีี ตรีีรััตนกุุลวงศ์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายประกัันคุุณภาพ

ดร. ภญ.ประภััสสร สุุรวััฒนาวรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจััยและพัั ฒนา

Ms. Unchalee Treerattanakulwong
Director of Quality Assurance
Department

Dr. Praphassorn Surawattanawan, Ph.D
Director of Research and
Development Institute

ภญ.ศุุภราศรีี เพิ่่�มเจริิญ
ผู้้�จััดการโรงงานผลิิตยารัังสิิต 1

ผู้้�จััดการโรงงานผลิิตยาปฏิิชีีวนะ
กลุ่่�มเบตา-แลคแตม
อยู่่�ระหว่่างรอการแต่่งตั้้�ง

Ms. Suparasri Poemcharoen
Director of Rangsit Pharmaceutical
Production Plant 1
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Director of Beta-Lactam
Antibiotics Plant
Vacant

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

ภญ.อััญเชิิญ ตัันติิสัังวรากููร
ผู้้�จััดการการประกัันคุุณภาพ
โรงงานผลิิตยารัังสิิต 1

ดร. ภญ.พรทิิพย์์ วิิรััชวงศ์์
รัักษาการผู้้�จััดการโรงงาน
ผลิิต (วััคซีีน) ชีีววััตถุุ

Mrs. Anchern Tantisungvarakoon
Director of Quality Assurance
Rangsit Pharmaceutical Production
Plant 1

Dr. Ponthip Wirachwong, Ph.D
Acting of Director of Biological
(Vaccine) Production Department

นางสุุมาลีี ปรางค์์ประทานพร
ผู้้�จััดการการการประกัันคุุณภาพชีีววััตถุุ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทะเบีียนยา
และกฎหมายผลิิตภััณฑ์์
อยู่่�ระหว่่างรอการแต่่งตั้้�ง

Mrs. Sumalee Prangpratanporn
Director of Quality Assurance
Biological Product

Director Of Regulatory Affairs
Department
Vacant
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โครงสร้างการบริหาร
Organization Chart
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors
• กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Safety and Environment Division
- ผ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Safety and Occupational Health S.
- ผ.สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล Environment and Sanitation S.
- ผ.ป้องกันและระงับภัย Disaster Prevention and Mitigation S.

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายผลิตยา

ฝ่ายชีววัตถุ

• กองบริหารการผลิต
Production
Administration Division
- ผ.แผนงานการผลิต
Production
Planning S.
- ผ.ธุรการ General
Administration S.
- ผ.พั ฒนาระบบผลิต
Production Process
Development S.
• กองเภสัชกรรม 1
Pharmaceutical
Production Division 1
- ผ.ยาเม็ด 1
Tablets Production S.1
- ผ.แคปซูล
Capsules Production S.
- ผ.บรรจุยาเม็ด 1
Tablets Packing S.1
• กองเภสัชกรรม 2
Pharmaceutical
Production Division 2
- ผ.ยาเม็ด 2
Tablets Production S.2
- ผ.เคลือบเม็ด
Tablets Coating S.
- ผ.บรรจุยาเม็ด 2
Tablets Packing S.2
• กองเภสัชกรรม 3
Pharmaceutical
Production Division 3
- ผ.ยาเม็ด 3
Tablets Production S.3
- ผ.ยาปราศจากเชื้อ 1
Sterile Production S.1
- ผ.ยาปราศจากเชื้อ 2
Sterile Production S.2
• กองเภสัชกรรม 4
Pharmaceutical
Production Division 4
- ผ.ยาต้านไวรัสเอดส์
Antiretroviral Drugs
Production S.
• กองเภสัชกรรม 5
Pharmaceutical
Production Division 5
- ผ.ยานํ้า 1
Galenicals
Production S.1
- ผ.ยานํ้า 2
Galenicals
Production S.2
- ผ.บรรจุยานํ้า 1
Galenicals
Packing S.1
- ผ.บรรจุยานํ้า 2
Galenicals
Packing S.2
- ผ.ยาลดกรด
Antacid
Suspension S.
- ผ.ผงนํ้าตาลเกลือแร่
Oral Rehydration
Salt S.

• งานบริหารการผลิตชีววัตถุ
Biological Filling
Division
• กองผลิตวัคซีน
จากแบคทีเรีย
Bacterial Vaccine
Division
- ผ.ผลิตวัคซีนไอกรน
และอหิวาต์
Pertussis and Cholera
Vaccine S.
- ผ.ผลิตวัคซีนคอตีบ
และบาดทะยัก
Diphtheria and
Tetanus Vaccine S.
- ผ.วัคซีนผสม
Combined Vaccine S.
• กองผลิตวัคซีนจากไวรัส
Viral Vaccine Division
- ผ.ผลิตวัคซีนเจอี
JE Vaccine
Production S.
- ผ.บรรจุวัคซีนเจอี
JE Vaccine Filling S.
• กองเซรุ่ม Serum Division
- ผ.ผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
Antivenin S.
- ผ.ผลิตแอนติท็อกซิน
Antitoxin S.
- ผ.ผลิตพลาสม่า
Plasma S.
• กองสัตว์ทดลอง
Experimental Animals
Division
- ผ.สัตว์ทดลอง 1
Experimental
Animals S.1
- ผ.สัตว์ทดลอง 2
Experimental
Animals S.2
- ผ.สัตว์ทดลอง 3
Experimental
Animals S.3

the

• กองอํานวยการ
Administration Division
- ผ.สารบรรณ Conference
Management S.
- ผ.บริหารงานการประชุม
Correspondence S.
- ผ.เลขานุการ Secretary S.
• กองกฎหมาย Legal Division
- ผ.นิติการ Legal Affairs S.
- ผ.นิติกรรมสัญญา
Legal Contract S.
- ผ.อรรถคดี Litigation S.
• กองประชาสัมพั นธ์ Public
Relations Division
- ผ.แผนงานประชาสัมพั นธ์
Public Relations
Planning S.
- ผ.สารนิเทศ Information S.
- ผ.โสตทัศนูปกรณ์
Audio Visual S.
- ผ.งานโครงการ
Event Organizing S.
• กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Division
- ผ.ระบบงานขาย
Sales Information
System S.
- ผ.ระบบงานบัญชี
Accounting Information
System S.
- ผ.ระบบงานผลิต
Production Information
System S.
- ผ.ปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์
Computer Operation S.
- ผ.สารสนเทศการบริหาร
Management
Information System S.
• กองธุรกิจร่วมทุน
Joint Venture Division
- กลุ่มงานวิชาการ
Business Information U.
- กลุ่มงานธุรการ
General Administration U.
- กลุ่มงานติดตาม
และพั ฒนาธุรกิจ
Business Monitoring U.
• กองสอบเทียบและทดสอบ
Calibration and Testing
Division
- ผ.สอบเทียบ 1
Calibration S.1
- ผ.สอบเทียบ 2
Calibration S.2
- ผ.สอบเทียบ 3
Calibration S.3
- ผ.บริหารและแผนงาน
Administration and
Planning S.
- ผ.มาตรฐานและวิเคราะห์
คุณภาพด้านเภสัชภัณฑ์
Standards and Quality
Analysis Phamaceutical S.
• กองพั ฒนาองค์กร
เพื่ อความยั่งยืน
Sustainability
Development Division
- ผ.บริหารจัดการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Section of Social
Responsibility
Management S.
- ผ.ส่งเสริมธรรมาภิบาล
Section of Corporate
Governance S.
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• กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์
Policy and Strategy
Division
- กลุ่มงานประสาน/
สนับสนุนนโยบาย
คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
และผู้บริหารระดับสูง
Policy Support U.
- กลุ่มงานสื่อสารกลยุทธ์
และการจัดการองค์ความรู้
Strategy and
Communication U.
• กองแผนงาน
และงบประมาณ
Planning and
Budgeting Division
- กลุ่มงานจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์
Strategy
Development U.
- กลุ่มงานประสาน
จัดทําแผนงบประมาณ
Planning and
Budgeting
Integration U.
• กองประเมินผลและติดตาม
Evaluation and
Monitoring Division
- กลุ่มงานประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์
Evaluation U.
- กลุ่มงานติดตามผล
ตามแผนผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
Monitoring MD.
Planning U.
• กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
Risk Management
and Internal Control
Division
- กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
Risk Management U.
- กลุ่มงานระบบควบคุม
ภายใน
Internal Control U.

• กองกลยุทธ์และนโยบาย
ทุนมนุษย์
Strategy and Human
Resource Division
- ผ.แผนงานกลยุทธ์
Strategy S.
- ผ.อัตรากําลัง
Manpower S.
- ผ.วิเคราะห์ข้อมูลทุนมนุษย์
Data Human Resource
Analyze S.
• กองพั ฒนาทุนมนุษย์
Human Resource
Development Division
- ผ.แผนงานพั ฒนาทุนมนุษย์
Human Resource
Development S.
- ผ.พั ฒนาศักยภาพผู้นํา
Develop Leadership
Potential S.
- ผ.พั ฒนาหลักสูตรกํากับ
สายอาชีพ
Develop Career
Direction Program S.
• กองบริหารทุนมนุษย์
Human Resource
Division
- ผ.งานบุคคล
Personnel Management S.
- ผ.เงินเดือน Salary S.
- ผ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
Provident Fund S.
• กองพนักงานสัมพั นธ์
และสวัสดิการ
Employee Relations and
Welfare Division
- ผ.พนักงานสัมพั นธ์
Employee Relations S.
- ผ.งานวินัย Discipline S.
- ผ.สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
Welfare and Benefit S.
- ผ.การแพทย์และอนามัย
Medical Service
and Health S.

• กองบัญชี
Accounting Division
- ผ.บัญชีลูกหนี้ภาครัฐ
Government
Sector-Receivable
Accounting S.
- ผ.บัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน
Private SectorReceivable
Accounting S.
- ผ.บัญชีเจ้าหนี้
Payable Accounting S.
- ผ.บัญชีทั่วไป
General Accounting S.
• กองบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
Division
- ผ.บัญชีต้นทุนผลิตยา
Pharmaceutical
Products Cost
Accounting S.
- ผ.บัญชีต้นทุน
ผลิตชีววัตถุ
และกองการพิ มพ์
Printed Matters and
Biological Products
Cost Accounting S.
- ผ.บัญชีสินค้า
Inventory
Accounting S.
• กองการเงิน
Finance Division
- ผ.บริหารการเงิน
Finance
Management S.
- ผ.การเงิน
Cash Management S.
- ผ.ควบคุมเครดิต
และติดตามหนี้สิน
Credit Management S.
- ผ.ตรวจจ่าย
Disbursement
Verification S.
• กองงบประมาณ
Budget Division
- ผ.จัดทํางบประมาณ
Budgeting Planning S.
- ผ.บริหารงานงบประมาณ
Budgeting Control S.

• กลุ่มการผลิต 1
Beta-Lactam Antibiotics
Production G.1
• กลุ่มการผลิต 2
Beta-Lactam Antibiotics
Production G.2
• กลุ่มควบคุมคุณภาพ
Beta-Lactam Antibiotics
Quality Control G.

• กองอํานวยการ
Administration Division
- ผ.ประชาสัมพั นธ์
บริหารงานทั่วไป
Public Realation
and General
Administration S.
- ผ.งานความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
Safety and
Environment S.
- ผ.งานธุรการ
และสนับสนุนโรงงาน
• กองการผลิต
Pharmaceutical
Production Division
- ผ.งานผลิต 1
Production S.1
- ผ.งานผลิต 2
Production S.2
- ผ.งานผลิต 3
Production S.3
- ผ.งานผลิต 4
Production S.4
- ผ.งานผลิต 5
Production S.5
- ผ.งานผลิตยา
ระดับทดลอง
Pilot Scale S.
• กองการคลังสํารอง
Supply Chain Division
- ผ.งานวางแผนการผลิต
Production
Planning S.
- ผ.งานคลังสํารองวัตถุดิบ
Raw Materials S.
- ผ.งานคลังสํารอง
บรรจุภัณฑ์
Packaging
Materials S.
- ผ.งานคลังสํารอง
ยาสําเร็จรูป
Finished Products S.
• กองการวิศวกรรม
Engineering Division
- ผ.งานเครื่องจักรผลิต
และเครื่องมือวิทย์
Manufacturing
Equipment S.
- ผ.งานระบบสนับสนุน
การผลิต
Production Support
System S.
- ผ.งานไฟฟ้า
และอาคารสถานที่
Electrical & Building S.
- ผ.งานบริการด้านวิศวกรรม
Engineer Service S.

• กองสนับสนุนโรงงาน
- ผ.บริหารงานทั่วไป
- ผ.แผนงานและ
บริหารคลังวัคซีน
• กองผลิตวัคซีน
- ผ.ผลิตพั นธ์ุเชื้อตั้งต้น
- ผ.งานผลิตวัคซีน
• กองการบรรจุ
- ผ.บรรจุ 1
- ผ.บรรจุ 2
- ผ.บริการและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ห้องปฏิบัติการ
• กองบํารุงรักษา
- ผ.บํารุงรักษาเครื่องจักร
- ผ.อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
- ผ.ระบบสนับสนุนโรงงาน
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โครงสรางองคการเภสัชกรรม

GPO’s Organization Chart
หนวยงานระดับฝาย/ เทียบเทา
Department/ Comparable to
- ฝาย Department
- สํานัก Office
- สถาบัน Institute
- โรงงาน Factory
- การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
หนวยงานระดับกอง/ เทียบเทา
Division/ Comparable to
- กอง Division
- กลุม Group
- สาขาภาค Branch

• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิตและภารกิจวิชาการ Production Audit G.
• กลุม
่ ตรวจสอบภารกิจการตลาด Marketing Audit G.
• กลุม
่ ตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะกิจ Management and Financial Audit G.

ผูเชี่ยวชาญ 10
Expert 10
ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัชเคมีภัณฑ์

ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ฝาย/ Units
สํานัก/ Units
สถาบัน/ Unit
โรงงาน/ Units
การประกัน/ Units

95 หนวยงาน/ Units
76 กอง/ Units
16 กลุม/ Units
3 สาขา/ Units

หนวยงานระดับแผนก/ เทียบเทา 254 หนวยงาน/ Units
Section/Comparable to
- แผนก Section
221 แผนก/ Units
- งาน Administrative Unit
1 งาน/ Unit
- กลุมงาน Unit
32 กลุมงาน/ Units
โครงสรางที่ คกก.อภ. อนุมัติครั้งลาสุด
21 ตุลาคม 2563 / October 21, 2020

ผูเชี่ยวชาญ 10
Expert 10
ฝ่ายการตลาดและการขาย

19 หนวยงาน/ Units
10
3
1
3
2

ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

Herbal and

• กองสนับสนุนการผลิต
Production Support Division
- ผ.วางแผนการผลิต
และบริหารงานทั่วไป
Production Planning and
General Management S.
- ผ.คลังพั สดุ Warehouse S.
- ผ.วิศวกรรม Engineering S.
• กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และเครื่องสําอาง
Division of Herbal Products
and Cosmetics
- ผ.ผลิตวัตถุดิบสมุนไพร
Herbal S.
- ผ.ผลิตสารสกัดสมุนไพร
Produce Herbal Extracts S.
- ผ.ผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และเครื่องสําอาง
Producing Natural Products
and Cosmetics S.
• กองเครื่องมือแพทย์
และวัตถุอันตราย
Medical Devices and
Hazardous Substances
Division
- ผ.ผลิตเครื่องมือแพทย์
Medical Device
Manufacture S.
- ผ.ผลิตชุดทดสอบ
และวัตถุอันตราย
Produce Test Kits and
Hazardous Materials S.
• กองเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Chemical
Products Division
- ผ.ผลิตเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Chemical
Products S.
- ผ.ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์
Production of
Pharmaceutical Chemicals S.
• กองผลิตภัณฑ์กัญชา
Hemp Products Division
- ผ.ผลิตวัตถุดิบกัญชา
Produce Cannabis
Raw Materials S.
- ผ.ผลิตสารสกัดกัญชา
Producing Cannabis
Extract S.
- ผ.ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา
Produce Cannabis
Products S.
• กองงานประกันคุณภาพ
Quality Assurance Division
- กลุ่มงานประกันคุณภาพ
Quality Assurance U.
- กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพ
Quality Control U.

• กองบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
Mechanical Maintenance Division
- ผ.แผนงานและบํารุงรักษาป้องกัน
Preventive Maintenance
and Planning S.
่ งจักรกลการผลิต
- ผ.ซ่อมบํารุงเครือ
Manufacturing Equipment
Maintenance S.
่ งจักรกลโรงงาน
- ผ.ซ่อมบํารุงเครือ
Mechanical Maintenance S.
- ผ.ซ่อมบํารุงเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และระบบอัตโนมัติ
Scientific Instruments and
Automation Maintenance S.
• กองสนับสนุนและบริการโรงงาน
Factory Services and Support
Division
- ผ.ธุรการและจัดหาพั สดุช่าง
General Administration and
Engineering Procurement S.
- ผ.อาคารและโรงงานช่าง
Facilities and Services S.
- ผ.ไฟฟ้ากําลัง
Electrical Power S.
• กองวิศวกรรม
Engineering Division
- ผ.ออกแบบและพั ฒนา
อุตสาหกรรม
Design and Industrial
Development S.
- ผ.สอบเทียบและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
Calibration and Validation S.
- ผ.บริการและจัดการ
ด้านพลังงานโรงงาน
Factory Services and Energy
Management S.
• กองการพิ มพ์
Printing Division
- ผ.แผนงานการพิ มพ์
Printing Planning S.
- ผ.สร้างแบบพิ มพ์
Pre-press S.
- ผ.งานพิ มพ์
Printing S.
- ผ.จัดการสิ่งพิ มพ์
Post-press S.

• กองธุรกิจต่างประเทศ
International Business Division
- กลุ่มงานขายต่างประเทศ
International Sales U.
- กลุ่มงานการตลาดต่างประเทศ
International Marketing U.
- กลุ่มงานธุรการต่างประเทศ
General Administration U.
• กองบริหารลูกค้าสัมพั นธ์
Customer Relationship
Management Division
- กลุ่มงานลูกค้าสัมพั นธ์
Customer Relationship U.
- กลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้า
Call Center U.
• กองการตลาด
Marketing Division
- ผ.วางแผนการตลาดภาครัฐ
และภาคเอกชน
Marketing Planning S.
- ผ.วิจัยและข้อมูลการตลาด
Marketing Research
and Information S.
- ผ.สื่อสารการตลาด
Marketing Communication S.
• กองการขายภาครัฐ
Governmental Sales Division
- ผ.การขายเขต กทม. และปริมณฑล
Bangkok Regions Sales S.
- ผ.การขายเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก
Central and Eastern Regions
Sales S.
- ผ.การขายเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
North-eastern Region
Sales S.
- ผ.การขายเขตภาคเหนือและภาคใต้
Northern and Southern
Regions Sales S.
• กองการขายภาคเอกชน
Private Sales Division
- ผ.บริหารเขตการขายภาคเอกชน
ส่วนกลาง Central Sales S.
- ผ.บริหารเขตการขายภาคเอกชน
ส่วนภูมิภาค
Provincial Sales S.
- ผ.ร้านค้า 1
GPO Drugstore S.1
- ผ.ร้านค้า 2
GPO Drugstore S.2
- ผ.ร้านค้า 3
GPO Drugstore S.3
- ผ.ร้านค้า 4
GPO Drugstore S.4
- ผ.ร้านค้า 5
GPO Drugstore S.5
- ผ.ร้านค้า 6
GPO Drugstore S.6

• กองบริหารผลิตภัณฑ์
Supply Chain Management
Division
- กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่
New Products Management U.
- กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์
Supply Chain U.
• กองจัดซื้อทั่วไป
Procurement Division
- ผ.จัดซื้อ 1 Procurement S.1
- ผ.จัดซื้อ 2 Procurement S.2
- ผ.จัดซื้อ 3 Procurement S.3
- ผ.คลังพั สดุ Warehouse S.
• กองจัดซื้อและสํารองวัตถุดิบ
Raw Materials Procurement
and Warehouse Division
- ผ.จัดซื้อวัตถุดิบ
Raw Materials Procurement S.
- ผ.สํารองวัตถุดิบ 1
Raw Materials Warehouse S.1
- ผ.สํารองวัตถุดิบ 2
Raw Materials Warehouse S.2
- ผ.สํารองวัตถุดิบ 3
Raw Materials Warehouse S.3
• กองจัดซื้อและสํารองบรรจุภัณฑ์
Packaging Materials
Procurement and Warehouse
Division
- ผ.จัดซื้อบรรจุภัณฑ์
Packaging Materials
Procurement S.
- ผ.สํารองบรรจุภัณฑ์ 1
Packaging Materials
Warehouse S.1
- ผ.สํารองบรรจุภัณฑ์ 2
Packaging Materials
Warehouse S.2
• กองบริหารการสั่งซื้อ
Customer Order Management
Division
- ผ.บริหารการสั่งซื้อ 1
Customer Order
Management S.1
- ผ.บริหารการสั่งซื้อ 2
Customer Order
Management S.2
- ผ.บริหารการสั่งซื้อ 3
Customer Order
Management S.3
- ผ.แลกเปลี่ยนคืนยา
Returned Goods Service S.
• กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
Finished Products Warehouse
and Distribution Division
- ผ.แผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตอื่น Non GPO Products
Planning and Procurement S.
- ผ.สํารองผลิตภัณฑ์องค์การ
GPO Products Warehouse S.
- ผ.สํารองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
Non GPO Products Warehouse S.
- ผ.กระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง
Bangkok Distribution S.
- ผ.กระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค
Upcountry Distribution S.
• สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
GPO North-eastern Regional
Branch
• สาขาภาคเหนือ
GPO Northern Regional Branch
• สาขาภาคใต้
GPO Southern Regional Branch

• กองพั ฒนาระบบคุณภาพ
Quality System Development
Division
- ผ.พั ฒนาระบบคุณภาพ 1
- ผ.พั ฒนาระบบคุณภาพ 2
- ผ.พั ฒนาระบบคุณภาพ 3
- ผ.มาตรฐาน GMP
- ผ.ศูนย์ควบคุมเอกสาร
• กองมาตรฐานการผลิต
Validation Division
- ผ.พั ฒนาวิธีวิเคราะห์
Method Validation S.
- ผ.พั ฒนากระบวนการผลิต
Process and Cleaning
Validation S.
• กองมาตรฐานวัตถุดิบ
Raw Materials Standard
Division
- ผ.มาตรฐานวัตถุดิบ 1
Raw Materials Standard S.1
- ผ.มาตรฐานวัตถุดิบ 2
Raw Materials Standard S.2
• กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์
Packaging Materials
Standard Division
- ผ.มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1
Packaging Materials
Standard S.1
- ผ.มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 2
Packaging Materials
Standard S.2
• กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Finished Products Standard
Division
- ผ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
Finished Products
Standard S.1
- ผ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2
Finished Products
Standard S.2
- ผ.ตรวจสอบความคงตัวของยา
Stability Testing S.
• กองตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา
Microbiological Analysis
Division
- ผ.ตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา 1
Microbiological Analysis S.1
- ผ.ตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา 2
Microbiological Analysis S.2
• กองบริหารคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
- ผ.บริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตอื่น 1
- ผ.บริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตอื่น 2
- ผ.ทดสอบ

• กองบริหารระบบคุณภาพ 1
Compliance and Quality
System Division 1
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 1
Compliance S.1
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 2
Compliance S.2
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 3
Compliance S.3
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 4
Compliance S.4
• กองบริหารระบบคุณภาพ 2
Compliance and Quality
System Division 2
- ผ.งานบริหารคุณภาพ
ด้านสารสนเทศและเอกสาร
IT Quality and
Documentation S.
- ผ.งานตรวจสอบตนเองและผู้อ่น
ื
Self Inspection and Vender
Audit S.
- ผ.สนับสนุนระบบคุณภาพ
Quality System Support S.
• กองการควบคุมคุณภาพ 1
Quality Control Division 1
- ผ.งานชีววิเคราะห์
Biological Analysis S.
- ผ.งานวิเคราะห์วัตถุดิบ
Material Analysis S.
- ผ.วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์
Packaging Analysis S.
• กองการควบคุมคุณภาพ 2
Quality Control Division 2
- ผ.งานวิเคราะห์ 1
Quality Control
- ผ.งานวิเคราะห์ 2
Quality Control
- ผ.งานวิเคราะห์ 3
Quality Control
- ผ.งานวิเคราะห์ 4
Quality Control

S.1
S.2
S.3
S.4

• กองประกันคุณภาพวัคซีน
- ผ.ควบคุมคุณภาพวัคซีน 1
- ผ.ควบคุมคุณภาพวัคซีน 2
- ผ.ประกันคุณภาพวัคซีน
• กองประกันคุณภาพชีววัตถุ
- ผ.ควบคุมคุณภาพชีววัตถุ 1
- ผ.ควบคุมคุณภาพชีววัตถุ 2
- ผ.ประกันคุณภาพชีววัตถุ

ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์
Registration and
Product Law Department
• กองกลุยุทธ์ทะเบียน
- ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
- ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
• กองบริหารคุณภาพงานทะเบียน
- ผ.ประกันคุณภาพงานทะเบียน
- ผ.พั ฒนางานทะเบียน
และสารสนเทศ
- ผ.เฝ้าระวังความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์
• กองปฏิบัติการทะเบียน
- ผ.ผลิตภัณฑ์ยา
- ผ.ชีววัตถุและวัตถุเสพติด
- ผ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

• กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจัย
Research and Development
Quality Assurance G.
- กลุ่มงานประกันคุณภาพ
งานวิจัยผลิตภัณฑ์
Quality Assurance
for Product Development U.
- กลุ่มงานประกันคุณภาพ
งานชีวสมมูล Quality
Assurance for
Bioequivalence Study U.
• กลุ่มวิชาการและประสานงาน
วิจัยทางคลินิก Clinical
Research Co-ordination G.
• กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย
Research Supporting G.
- กลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย
Research Management U.
- กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูล
สิทธิบัตรยา
Drug Patent Information U.
- กลุ่มงานด้านธุรการ
Administrative U.
• กลุ่มวิจัยและพั ฒนาเภสัชกรรม
Pharmaceutical Research
and Development G.
• กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์
Pharmaceutical Analysis
Research G.
- กลุ่มงานด้านพั ฒนาวิธีวิเคราะห์
Analytical Development U.
- กลุ่มงานด้านตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
Analytical Method
Validation U.
- กลุ่มงานด้านศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์
Stability Study U.
• กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical Ingredient
Research G.
• กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Product Research G.
• กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์
Biological Analysis
Research G.
• กลุ่มวิจัยชีววัตถุ
Biologicals Research G.
- กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส
Viral Vaccine U.
- กลุ่มงานวิจัยวัคซีนทั่วไป
Non-Viral Vaccine U.
- กลุ่มงานวิจัยผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnological Product U.
- กลุ่มงานวิจัยผลิตภัณฑ์โลหิต
Blood Products U.
• กลุ่มศึกษาชีวสมมูล
Bioequivalence Study G.
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
Shareholder Structure

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

องค์การเภสัชกรรมมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

2564

2563

2562

2561

ทุนประเดิม

48.041

48.041

48.041

48.041

ทุนรับจาก
งบประมาณ

3.081

3.081

3.081

3.081

ทุนรับโอน
จากเงินทุน
หมุนเวียน

3.526

3.526

3.526

3.526

2564

2563

2562

50
ทุนประเดิม

40
ทุนรับจาก
งบประมาณ

30
ทุนรับโอน
จากเงินทุน
หมุนเวียน

20

10

0
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ผังบริหารคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Structure of Government Pharmaceutical
Organization‘s Board of Directors

คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม

ผูอ
้ าํ นวยการองค์การ
เภสัชกรรม

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย
และด้านกํากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
(Law & Compliance)

คณะกรรมการ
กิจการสัมพั นธ์

คณะกรรมการ
่ ี
กํากับดูแลกิจการทีด
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ าน
ของผูบ
้ ริหารระดับสูง
ขององค์การ
เภสัชกรรม

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
พั ฒนาและนวัตกรรม

โครงสร้างการจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ
Management and Supervision Structure
โครงสร้างการจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการของ
องค์การเภสัชกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ (Law & Compliance)
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม และคณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรม
ดังต่อไปนี้

The management and supervision structure of GPO in the
fiscal year 2021 comprised the Board of Directors, the Audit
Committee, the Relations Affairs Committee, the Executive
Committee, the Risk Management and Internal Control
Committee, the Law and Compliance Committee, the Good
Corporate Governance and Social Responsibility Committee,
the Committee for the Performance Evaluation of Senior
Executives and the Research & Development and Innovation
Support Fund Management Committee. The details are as
follows:
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม : The Board of Directors
่ / Name
ชือ

ล�ำดับ / No.

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 : Reappointment on December 29, 2020
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4
5
6
7

ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member

10
11

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต / Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ / Dr. Somsak Akksilp, MD
นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข / Dr. Jedsada Chokdamrongsuk, MD
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon
พลต�ำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ / Pol. Gen. Permpoon Chidchob
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ / Mr. Pongchai Amtanon
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย /
Assoc. Prof. Dr. Assadej Vanichchinchai
รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม / Assoc. Prof. Dr. Soranit Siltharm
ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ /
Clinical Prof. Sarana Boonbaichaiyapruck, MD
นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ / Mr. Terapon Kietsuranon
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล / Ms. Trithip Sivakriskul

12

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ / Dr. Withoon Danwiboon

กรรมการและเลขานุการ /
Committee Member & Secretary

8
9

*ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 64 / Resignation Effective on March 3, 2021

คณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ห น้ า ที่ ก� ำ หนด
นโยบายและทิศทางขององค์การเภสัชกรรม และก�ำกับ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member

The Board of Directors is responsible for determining GPO’s
objectives and policies, regulating the management and efficient
implementation of the said policies within the legal framework
and defining the purposes and regulations of the Organization
in accordance with government policy.

คณะกรรมการตรวจสอบ : Audit Committee
่ / Name
ชือ

ล�ำดับ / No.

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 : Reappointment on March 26, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
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นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon
รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม / Assoc. Prof. Dr. Soranit Siltharm
นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ / Mr. Terapon Kietsuranon
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กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
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โดยให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบตามหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายใน
ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ข้ อ 13 (แนบท้ า ยหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)
ดังนี้
1. จั ด ท� ำ กฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของหน่ ว ยงานของรัฐ โดยต้อ งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และมี ก ารสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง
และกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี
3. สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีก ารรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ข้อก�ำหนด
อื่นของหน่วยงานของรัฐ
5. ก�ำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรัฐให้มคี วามเป็นอิสระเพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
7. ให้ ข ้ อ เสนอแนะการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย
เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
8. ประชุมหารือร่วมกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือผู้สอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะ
ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึง
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
9. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการ
10. ประเมินผลการด�ำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของ
ผูต้ รวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะ
กรรมการมอบหมาย

The Audit Committee holds responsibilities under the criteria
for internal auditing practice for government agencies, article
13 (attached to the Ministry of Finance’s criteria on standards
and the criteria for internal auditing practice for government
agencies, B.E. 2561). The duties of this committee are as follows:
1. Prepare the charter of the Audit Committee in
accordance with the scope of responsibility for the operation
of government agencies. This charter must be approved by the
Board of Directors and is reviewed for suitability at least once
per annum.
2. Review the efficiency and effectiveness of the internal
control process, the risk management process and the good
governance process.
3. Review the operations of the organization to ensure
accurate and reliable financial reporting.
4. Review the operations of the organization to ensure they
are in compliance with the law, rules and regulations, related
government resolutions and any other requirements for
government agencies.
5. Monitor to ensure the independence of the organization’s
internal audit system, in order to improve performance.
6. Investigate for connected transactions, transactions that
may present a conflict of interest or situations where there is
any chance of corruption occurring that could affect the
performance of the organization.
7. Provide suggestions for appointing, transferring,
promoting and assessing the performance of the Head of the
Internal Audit Unit to the Board of Directors.
8. Hold a meeting with the State Audit Office of the Kingdom
of Thailand, or an auditor who has been approved by the State
Audit Office of the Kingdom of Thailand, to discuss the results
of the audit and any other relevant matters, and to make
recommendations for the review or audit of necessary
transactions, as well as propose the level of the auditor’s
remuneration to the Board of Directors.
9. Report on the performance of the Audit Committee
to the Board of Directors at least once per annum.
10. Assess the results of the performance of the Internal
Audit unit and any problems or obstacles it has confronted, as
well as suggest guidelines for the development of the internal
audit system and the potential of the internal auditors within the
internal audit unit, at least once per annum.
11. Perform any other tasks as required by law or as
assigned by the Board of Directors.
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คณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์ : Relations Affairs Committee
่ / Name
ชือ

ล�ำดับ / No.

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม / Assoc. Prof. Dr. Soranit Siltharm
ดร. ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit
นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุล / Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul
ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ / Mrs. Sirikul Matevelungsun
ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ / Ms. Dontree Katesuwanasing
นายรังษี ปัดลี / Mr. Rangsee Patlee
ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล / Dr. Nuntakan Suwanpidokkul
ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์ / Mrs. Amonrat Suepbunchoenwong
ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ / Mrs. Wilak Vangkanont
ภญ.ยุวพร ศรีน้อย / Ms. Yuwaporn Srinoi

11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายชวัลวัฒน์ กุลนี / Mr. Chawanwat Kulnee
นายนพพร ชีพเมืองแมน / Mr. Nopporn Cheepmaungman
ว่าที่ ร.อ. สมเกียรติ ยีมูดา / Acting Sub Lt. Somkiat Yeemuda
นางสาวโสรยา ชมขวัญ / Ms. Soraya Chomkwan
นายเทียนชัย ช้างแก้ว / Mr. Teanchai Changkaew
นายอานพ พินิจการ / Mr. Arnop Pinitkran
นางสาวอรพินทร์ ปิยะโอฬารวิชญ์ / Ms. Orpin Piyaolanwit
นายสรกฤช มังสังข์ / Mr. Sorakrit Mungsung
นายกฤษณะ พรมจิตร / Mr. Kritsana Phromjit

โดยให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ�ำนาจหน้าที่
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ
นั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของ
ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการและเลขานุการ /
Committee Member & Secretary
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member

The Relations Affairs Committee possesses the authority
and functions pursuant to Section 23 of the State Enterprise
Labour Relations Act B.E. 2543, as follows:
1. Deliberate on improvements to the operational efficiency
of the organization as a state enterprise; promote and develop
good labour relations.
2. Determine ways of compromise and inhibit labour
disputes within the organization.
3. Consider improvements to workplace regulations, which
will be beneficial to the employer, employees and the state
enterprise as a whole.
4. Consult and discuss with a view to resolving employee
and union petitions, including grievances relating to disciplinary
action.
5. Consult and discuss with a view to improving employment
conditions.
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คณะกรรมการบริหาร : The Executive Committee
ล�ำดับ / No.

่ / Name
ชือ

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข / Dr. Jedsada Chokdamrongsuk, MD
พลต�ำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ / Pol. Gen. Permpoon Chidchob
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ / Mr. Pongchai Amtanon
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย /
Assoc. Prof. Dr. Assadej Vanichchinchai
นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น / Dr. Nopporn Cheanklin, MD., MPHM.
ดร. นพ.พงศธร พอกเพิม่ ดี / Dr. Pongsadhorn Pokpermdee, MD., MSc., Ph.D.
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม / Managing Director
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11
(ที่ก�ำกับดูแลส�ำนักอ�ำนวยการ) / Deputy Managing Director /
Senior Expert 11 (Supervisor of the Office of the Managing Director)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ /
Director of the Office of the Managing Director
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์ /
Director of the Office of Strategic Management

โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี บ ทบาทและหน้ า ที่
ความรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คำ� ปรึกษา ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�ำคัญต่อกลยุทธ์
องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ
2. ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับทิศทางและแนวทางทีช่ ดั เจน
ในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมในอนาคต การพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจ โดยรวมถึง
การน�ำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาด
และการขายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะและ
ก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานทางด้านการตลาดและ
การขาย
4. พิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร
ความเพียงพอของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและโครงสร้าง
ขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะและ
ก� ำ กั บ ดู แ ล ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของระบบบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
เลขานุการ / Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

The Executive Committee is responsible for the following:
1. Provide consultation and recommendations to the GPO
Board of Directors to facilitate decision making on matters
significant to strategy, the investment plan, and budget and
resource allocation, in order to ensure efficiency and
effectiveness, and to comply with GPO’s mission and objectives,
and with government policies.
2. Provide recommendations in regard to clear directives
and guidelines aimed at the future development potential of
GPO and at increasing business capability, as well as at utilizing
innovation to improve work processes and manage work
efficiently.
3. Consider and scrutinize strategic plans for marketing
and sales that are consistent with the vision, mission and
business strategies of GPO. Supervise and monitor the operating
performance of marketing and sales, and provide suggestions
for improvement.
4. Consider and scrutinize strategic plans and action plans
in relation to the sufficiency of the human resource management
system and organizational structure, in order to ensure they are
in accordance with the vision, mission and business strategy
of GPO. Supervise and monitor the operating performance of
the human resource management system and provide
suggestions for its improvement.
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5. พิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและก�ำกับดูแลติดตามผลการด�ำเนินงานของ
ระบบการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
6. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายด้านการแข่งขันทางตลาด
ที่เป็นธรรม
7. ติ ด ตาม ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก าร
เภสัชกรรม ให้บรรลุผลตามข้อตกลงการประเมินผลการ
ด�ำเนินงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับกระทรวงการคลัง รวมทั้ง
การรายงานผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
8. พิ จ ารณากลั่ น กรองเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ตามระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนด
9. พิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุน ติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมทุน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
10. อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรม
มอบหมาย

5. Consider and scrutinize the strategic plans and action
plans for developing digital technology in accordance with the
vision, mission and business strategy of GPO. Supervise and
monitor the operating performance of the digital technology
development system and provide suggestions for its
improvement.
6. Consider and scrutinize the policy for equitable market
competition.
7. Monitor and supervise GPO’s operations in order to
achieve results in accordance with the performance evaluation
agreement determined jointly with the Ministry of Finance, as
well as report on financial performance.
8. Screen and account for procurement in accordance
with regulations.
9. Consider and scrutinize investment management and
monitor the performance of joint venture companies, as well as
provide suggestions for their improvement.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน :
The Risk Management and Internal Control Committee
่ / Name
ชือ

ล�ำดับ / No.

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 : Reappointment on March 26, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต / Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย /
Assoc. Prof. Dr. Assadej Vanichchinchai
นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ / Mr. Terapon Kietsuranon
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล / Ms. Trithip Sivakriskul
พันต�ำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข / Pol. Col. Prawet Moolpramuk
นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ / Mr. Kittisak Agsornwong
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11
(ที่ก�ำกับดูแลส�ำนักอ�ำนวยการ) / Deputy Managing Director /
Senior Expert 11 (Supervisor of the Office of the Managing Director)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์ /
Director of the Office of Strategic Management
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน /
Director of the Risk Management and Internal Control Division

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในมีบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน ทีบ่ รู ณาการในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and
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ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
เลขานุการ / Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

10. Other matters as assigned by the Board of Directors.
The Risk Management and Internal Control Committee is
responsible for the following:
1. Consider and determine the risk management and
internal control policy, which integrates good corporate
governance, risk management and internal control, and
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Internal Control, Compliance : GRC) ตามหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลที่ดีและการน�ำองค์กรตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้
2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM ก่อนเริ่ม
ปีบัญชี และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจ�ำปี
และน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรมเพื่ อ
ขอความเห็นชอบ
3. ติดตามผลการด�ำเนินงานการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรม
และให้ขอ้ สังเกตหรือข้อเสนอแนะเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ
ระบบการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญให้คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

compliance with laws, rules and regulations (GRC), in
accordance with the principles of good corporate governance,
corporate leadership and the state enterprise evaluation system,
as well as present details of the policy to the Board of Directors
for approval and promulgation.
2. Provide approval for the annual operation plan for the
risk management and internal control system, which is in
accordance with the risk management framework of COSOERM, prior to the beginning of the accounting year, and provide
approval for the annual business continuity management plan;
present both plans to the Board of Directors for its endorsement.
3. Monitor the performance of risk management and internal
control, monitor GPO’s main risks and, once per quarter, provide
observations and/or suggestions for the efficient and effective
operation of the risk management and internal control system.
4. Report on the performance of risk management and
internal control, as well as on important risks, to the Board of
Directors once per quarter.

คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ :
Law and Compliance Committee
ล�ำดับ / No.

่ / Name
ชือ

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

พลต�ำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ / Pol. Gen. Permpoon Chidchob
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ / Mrs. Yajai Pattanasukwasun
นางศรีวณิก หัสดิน / Mrs. Srivanik Hasdin
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา /
Representative of the Office of the Council of State
นายนภดล บุญศร / Mr. Noppadol Boomsorn
นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ / Mr. Kayasit Pissawongprakan
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11
(ทีก่ ำ� กับดูแลส�ำนักอ�ำนวยการ) / Deputy Managing Director /
Senior Expert 11 (Supervisor of the Office of the Managing Director)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ /
Director of the Office of the Managing Director
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย / Director of the Legal Divi

โดยให้คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law & Compliance)
มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กลัน่ กรองหรือเสนอแนะข้อกฎหมาย และให้ความเห็น
ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
เลขานุการ / Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ / Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ / Assistant Secretary

The Law and Compliance Committee is responsible for the
following:
1. Screen, consider and provide advice on matters of law
and provide legal opinion to the Board of Directors.
ANNUAL REPORT 2021

43

ดู แ ล สุ ข ภ า พ ค น ไ ท ย มั่ น ใ จ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ โ ป ร่ ง ใ ส มี คุ ณ ธ ร ร ม

2. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ กฎหมายที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
อันเกีย่ วกับภารกิจหรือการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
3. ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้ง
ด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานขององค์การเภสัชกรรม
หรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
4. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บูรณาการในเรื่อง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(Governance, Risk and Internal Control, Compliance :
GRC) ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละการน� ำ
องค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อขอความเห็นชอบ
และประกาศใช้
5. ก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงาน และให้ข้อ
สั ง เกตหรื อ ข้ อ เสนอแนะการด� ำ เนิ น งานด้ า นการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การก�ำกับดูแล
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายและผลการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
7. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรมมอบหมาย

2. Identify and consider legal problems which could have
an influence on GPO’s mission or operations.
3. Provide suggestions or comments in regard to legal and
other issues which might be of benefit to GPO’s operations and
invite relevant persons to provide information for consideration.
4. Consider and determine a policy for the supervision of
compliance with laws, rules and regulations which integrate
good corporate governance, risk management and internal
control, and compliance with laws, rules and regulations (GRC),
in line with the good corporate governance and corporate
leadership required by the state enterprise evaluation system;
present this policy to the GPO Board of Directors for approval
and promulgation.
5. Supervise and monitor operating results and provide
observations or recommendations on compliance with laws,
rules and regulations, once per quarter, in order that the
supervision of GPO’s operations in compliance with laws, rules
and regulations is efficient and effective.
6. Report the results of the operating performance of the
committee and the results of its supervision of compliance with
laws, rules and regulations to the Board of Directors once per
quarter.
7. Other matters as assigned by the Board of Directors.

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม :
Good Corporate Governance and Social Responsibility Committee
่ / Name
ชือ

ล�ำดับ / No.

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
44

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ / Dr. Somsak Akksilp, MD
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon
นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข / Dr. Jedsada Chokdamrongsuk, MD
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ / Mr. Pongchai Amtanon
นายภูวเดช สุระโคตร / Mr. Puwadet Surakhot
นางสาวตรีณปางค์ มณีชาตรี / Ms. Trinprang Maneechatree
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11
(ทีก่ ำ� กับดูแลส�ำนักอ�ำนวยการ) / Deputy Managing Director / Senior Expert 11
(Supervisor of the Office of the Managing Director)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ที่ก�ำกับดูแลกองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน) / Assistant Managing Director
(Supervisor of the Sustainability Development Division)
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน /
Director of the Sustainability Development Division

รายงานประจ�ำปี 2564

ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
เลขานุการ / Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

โดยให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิ จ ารณาก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and
Internal Control, Compliance :GRC) [เฉพาะประเด็น G :
Governance] นโยบายการบริหารสิทธิของผูถ้ อื หุน้ นโยบาย
การสรรหาคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นโยบายด้าน
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายการพัฒนา
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ตามหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลที่ดีและการน�ำองค์กร ตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอ
ความเห็นชอบและประกาศใช้ และให้ทบทวนนโยบายทุกปี
หรื อ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งทบทวน
รวมทั้งให้ความเห็นชอบคู่มือที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แผนแม่บท
ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
ขององค์การเภสัชกรรม และแผนงานหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงาน ให้ข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
ตามข้อ 1. และ 2. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ อ คณะกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรมทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินงานป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตขององค์การเภสัชกรรม และมีกระบวนการรับเรือ่ ง
ร้องเรียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในการด�ำเนินการตามนโยบายและคูม่ อื รวมถึงการมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมส�ำคัญของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน

The Good Corporate Governance and Social Responsibility
Committee is responsible for the following:
1. Consider and determine the policy of good corporate
governance, risk management and internal control, compliance
with laws, rules and regulations (GRC), the Shareholders’ Rights
Management policy, the policy on the nomination of directors
from the official list of the State Enterprise Policy Office,
Stakeholder Management Policy, and the Sustainable
Development policy, in accordance with good governance and
corporate leadership, and the State Enterprise Assessment
Model (SE-AM). These policies are presented to the GPO Board
of Directors for approval and promulgation. Policies are reviewed
on an annual basis or when circumstances arise that necessitate
such review.
2. Provide approval of the stakeholder strategic plan, the
good corporate governance master plan, and the ecological
efficiency master plan of GPO, including related plans or
activities.
3. Supervise and monitor operating results and provide
observations and/or recommendations for the effective and
efficient implementation of policies and plans (see 1 and 2);
report the operating results to the GPO Board of Directors at
least once per quarter.
4. Supervise GPO’s implementation of measures for the
prevention of corruption and the development of a process to
receive complaints and manage them effectively.
5. Promote the process of the dissemination of knowledge
and understanding on the implementation of policies, including
the participation in important activities undertaken by the Board
of Directors, executives and operators.

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม :
The Committee for the Performance Evaluation of GPO’s Senior Executives
ล�ำดับ / No.

่ / Name
ชือ

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ / Dr. Somsak Akksilp, MD
ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ /
Clinical Prof. Sarana Boonbaichaiyapruck, MD
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ที่ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) /
Deputy Managing Director (Supervisor of the Human Capital Management
Department)

ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
เลขานุการ / Secretary
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5

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ / Director of the Human Capital
Management Department

ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

6

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์ / Director of the Office of
Strategic Management

ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม มีบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิ จ ารณาแผนงานและก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ด�ำเนินงาน (KPI) ของผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
2. พิจารณาการก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน และก�ำหนดหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนเพือ่ พิจารณา
ผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
3. ประมวลผลการปฏิ บั ติ ง านและพิ จ ารณาขึ้ น ค่ า
ตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรมเพือ่ เสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
พิจารณา
4. พิ จ ารณาและให้ ข ้ อ เสนอแนะ วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน
และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
เภสัชกรรม

The Committee for the Performance Evaluation of GPO’s
Senior Executives is responsible for the following:
1. Consider work plans and determine the key performance
indicators (KPI) of the Managing Director of GPO.
2. Consider the determination of performance appraisal
criteria and set the remuneration criteria necessary to deliberate
the annual remuneration of the Managing Director of GPO.
3. Process the performance results of the Managing
Director of GPO, consider the appropriate level of increase of
the monthly remuneration and special remuneration of the
Managing Director, and propose such increases to the GPO
Board of Directors for its consideration.
4. Consider and provide recommendations on the
methods, procedures and criteria to be utilized for the
recruitment of senior executives.

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพั ฒนาและนวัตกรรม :
Research & Development and Innovation Support Fund Management Committee
่ / Name
ชือ

ล�ำดับ / No.

ต�ำแหน่ง / Position

่ วันที่ 29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021
้ เมือ
แต่งตัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ /
Clinical Prof. Sarana Boonbaichaiyapruck, MD
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม / Managing Director
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Ms. Sopawadee Lertmanaschai
นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร / Dr. Pravich Tanyasitthisunthorn
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ / Dr. Nattapong Wongwiwat
ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกุล / Prof. Dr. Orapan Poachanukoon
ดร. ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน / Dr. Anantchai Asavamaykhin
นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น / Dr. Nopporn Cheanklin, MD., MPHM.
นายรุ่งเรือง กิจผาติ / Mr. Rungrueng Kitphati

ประธานกรรมการ / Chairman
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member
กรรมการ / Committee Member

รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11
เลขานุการ / Secretary
(ที่ก�ำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา) / Deputy Managing Director /
Senior Expert 11 (Supervisor of the Research and Development Institute)
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
ผู้ช่วยเลขานุการ /
Director of the Research and Development Institute
Assistant Secretary
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ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

12

รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
Deputy Director of the Research and Development Institute

13

ผูร้ บั ผิดชอบกลุม่ สนับสนุนงานวิจยั / Director of the Research Support Group ผู้ช่วยเลขานุการ /
Assistant Secretary

โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ก� ำ หนดนโยบายและแผนการให้ ทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
2. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการสนั บ สนุ น
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของนักวิจัย
3. พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการวิ จั ย พั ฒ นา การสร้ า ง
นวัตกรรมและการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. พิจารณาให้มคี ำ� สัง่ หรือประกาศเกีย่ วกับการบริหาร
กองทุน
5. พิ จ ารณาการให้ ทุ น วิ จั ย พั ฒ นาและทุ น พั ฒ นา
นวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
6. ก�ำกับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนา และผลงาน
นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
7. ก�ำหนดมาตรการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงาน
วิจัยพัฒนา และผลงานนวัตกรรม
8. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของ
การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานผู้ประเมินโครงการวิจัยพัฒนา
และโครงการนวัตกรรม
10. ด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั พัฒนา การสร้าง
นวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
11. ก� ำ หนดและก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานตามนโยบาย
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
12. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และยกระดับการจัดการ
นวัตกรรม
13. จัดให้มแี ละให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม ทั้งแผนระยะยาวและแผนประจ�ำปี
14. การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนแม่ บ ท
การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างน้อยรายไตรมาส
เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจ�ำปี (ตามที่ระบุในแผนแม่บท)
บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
15. เสนอรายงานประจ�ำปีต่อคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม

The Research & Development and Innovation Support Fund
Management Committee is responsible for the following:
1. Establish policies and research funding plans to support
research & development, generate innovation and facilitate
the receipt of technology transfers in accordance with the policy
of the GPO Board of Directors.
2. Establish the criteria and standards for the support of
the research & development and innovation of researchers.
3. Consider and approve projects for research &
development, innovation and technology transfers.
4. Issue statements / announcements concerning funding
management.
5. Consider funding for research & development and
innovation in accordance with the determined criteria.
6. Supervise and evaluate the results of funded research
& development and innovation.
7. Formulate measures for the publication and transferal
of research & development and innovation results.
8. Devise rules for sharing the benefits of the output from
research & development, innovation and technology transfers.
9. Appoint a working group to assess research &
development and innovation projects.
10. Perform other tasks to support research, as well as
building networks of collaboration aimed at the promotion of
research and development, innovation and technology transfers.
11. Determine and supervise the implementation of
knowledge management and innovation management policy.
12. Promote, support, develop and upgrade innovation
management.
13. Provide approval on the knowledge management and
innovation management master plan; both a long-term plan and
an annual plan.
14. Monitor the results of performance according to the
knowledge management and innovation management master
plan at least quarterly in order that the annual action plan (as
specified in the master plan) can achieve its specified goals.
15. Submit annual reports to the GPO Board of Directors.
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รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
และคณะกรรมการต่างๆ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
Report of GPO’s Board of Directors and other
Fiscal Year 2021

รวม

ครั้งที่ 15

ครั้งที่ 14

ครั้งที่ 13

ครั้งที่ 12

ครั้งที่ 11

ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 3

ต�ำแหน่ง

ครั้งที่ 2

่ -นามสกุล
ชือ

ล�ำดับ

ครั้งที่ 1

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564

1

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

2

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

3

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

4

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

5

พลต�ำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ 13

6

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

7

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

8

นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

9

นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

กรรมการ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

10 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์

ประธานกรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ 2564
่ -นามสกุล
ชือ

ล�ำดับ

ต�ำแหน่ง

1

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข

2

พลต�ำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

กรรมการ

3

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

4

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8

ประธานกรรมการ √

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

8

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ปีงบประมาณ 2564
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1

นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์

2

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข

กรรมการ

3

นายแพทย์บญ
ุ ชัย สมบูรณ์สขุ

4

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประธานกรรมการ √

-

-

-

-

-

-

-

-

1

√

-

-

-

-

-

-

-

-

1

กรรมการ

√

-

-

-

-

-

-

-

-

1

นางศรีวณิก หัสดิน

กรรมการ

√

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

นายแพทย์เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต

กรรมการ

√

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

นายแพทย์ชำ� นิ จิตตรีประเสริฐ

กรรมการ

√

-

-

-

-

-

-

-

-

1

คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

ประธานกรรมการ

-

√

√

√

√

√

√

√

√

8

2

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

กรรมการ

-

√

√

√

√

√

√

√

√

8

3

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข

กรรมการ

-

√

√

√

√

√

√

√

√

8

4

นายพงษ์ชยั อมตานนท์

กรรมการ

-

√

√

√

√

√

√

√

√

8

5

นายแพทย์ภวู เดช สุระโครต

กรรมการ

-

X

√

√

√

√

√

√

√

7

6

นางสาวตรีณปางศ์ มณีชาตรี

กรรมการ

-

√

√

X

√

√

X

√

√

6

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการกฎหมาย ปีงบประมาณ 2564
ต�ำแหน่ง

ครั้งที่
1

ประธานกรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

2 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

3 นางศรีวณิก หัสดิน

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

4 นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์

กรรมการ

ยังไม่ได้รบั
การแต่งตัง้

X

√

√

X

√

√

√

5

5 นายนภดล บุญศร

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

6 นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ

กรรมการ

ยังไม่ได้รบั
การแต่งตัง้

√

√

√

√

√

√

√

7

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1 พลต�ำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
รวม
2
3
4
5
6
7
8
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพั ฒนาและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
ชื่อ-นามสกุล

ล�ำดับ

ต�ำแหน่ง

1

นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์*

2

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
(ประธานฯ ชุดปี 63)

กรรมการ

3

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย**
(กรรมการ ปี 63)

4

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9 รวม

ประธานกรรมการ -

-

-

-

-

√

√

√

√

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

กรรมการ

√

√

√

√

√

-

-

-

-

5

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

5

นายแพทย์ประวิช ตัญญูสทิ ธิสนุ ทร

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

6

นายแพทย์ณฐั พงศ์ วงศ์ววิ ฒ
ั น์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

X

√

√

8

7

ศาสตราจารย์ ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกลู

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

8

ดร. ภก.อนันต์ชยั อัศวเมฆิน

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

9

นายแพทย์นพพร ชืน่ กลิน่

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

10 นายแพทย์รงุ่ เรือง กิจผาติ

กรรมการ

√

√

√

X

√

X

√

√

√

7

หมายเหตุ: * เข้ารับต�ำแหน่งตามค�ำสัง่ อภ. ที่ 20/2564 (มีผลบังคับใช้ 2 ก.ค. 64)						
** ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการฯ ชุดปี 63 (สิน้ สุด 1 ก.ค. 64)							
				
สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564
ชื่อ-นามสกุล

ล�ำดับ

ต�ำแหน่ง

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

รวม

ประธานกรรมการ

√

√

√

√

√

5

1

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

2

นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์

กรรมการ

√

√

√

√

√

5

3

นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการ

√

√

√

√

X

4
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564
ชื่อ-นามสกุล

ล�ำดับ

1

นายสรนิต ศิลธรรม

2

ต�ำแหน่ง

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9 รวม

ประธานกรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

นางมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

3

นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

4

นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

5

นางศิรกิ ลุ เมธีวรี งั สรรค์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

6

นางสาวร�ำไพ สมจิตรมูล

กรรมการ

√

√

√

√

X

√

√

√

7

7

นายกิตติศกั ดิ์ ภูพพิ ฒ
ั น์ผล

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

8

นางนันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

9

นางสาวอัญชลี ตรีรตั นกุลวงศ์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

10 นายนพพร ชีพเมืองแมน

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

11 นายศิวเรศวร์ ปานเนียม

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

12 นางสาวโสรยา ชมขวัญ

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

13 นายสมเกียรติ ยีมดู า

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

14 นายเทียนชัย ช้างแก้ว

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

15 นายอานพ พินจิ การ

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

16 นายบุญโรจน์ แช่มช้อย

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

17 นางสาวอรพินทร์ ปิยะโอฬารวิชญ์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

กรรมการ
และเลขานุการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

กรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ

√

√

√

√

√

√

√

√

8

18 นายรังษี ปัดลี
19 นายชวัลวัฒน์ กุลนี

\														
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
ชื่อ-นามสกุล

ล�ำดับ

ต�ำแหน่ง

ครั้งที่
รวม
1
ต.ค. 63

1

นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ประธานกรรมการ √

2

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการ

√

1

3

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

กรรมการ

√

1

4

นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา

กรรมการ

√

1

5

นายอัศม์เดช วานิชชินชัย

กรรมการ

√

1

6

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

กรรมการ

√

1

7

นายศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ

กรรมการ

√

1

8

นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน

กรรมการ

√

1

1

							

ชื่อ-นามสกุล

ล�ำดับ

1

นายเกียรติภมู ิ วงศ์รจิต

2

ต�ำแหน่ง

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8 รวม
มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

ประธานกรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

7

นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการ

√

√

√

√

X

X

X

4

3

นายธีระพล เกียรติสรุ นนท์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

7

4

นายอัศม์เดช วานิชชินชัย

กรรมการ

X

X

X

X

√

√

√

3

5

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

7

6

พันต�ำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

7

7

นายกิตติศกั ดิ์ อักษรวงศ์

กรรมการ

√

√

√

√

√

√

√

7
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมก�ำหนดค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2562
เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่องข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอื่น รวมถึงอัตราและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมฯ ซึง่ กรรมการองค์การเภสัชกรรมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์การเภสัชกรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์การเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
• ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
• กรรมการองค์การเภสัชกรรม
2. เบี้ยประชุม
• ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
• กรรมการองค์การเภสัชกรรม

• ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
• ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท/คน
• ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 25,000 บาท/ครั้ง/เดือน
• ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
		 (สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี)

่
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะท�ำงานอืน
ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• กรณีเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรม
• กรณีเป็นกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากร
		 ขององค์การเภสัชกรรม
• กรณีเป็นบุคคลภายในองค์กร
		 - แต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
		 - ฝ่ายบริหาร
		 - แต่งตั้งโดยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี

• ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
		 (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 1 ครั้ง/เดือน)
• ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
		 (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 1 ครั้ง/เดือน)
- ไม่ได้รับ
- ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
อื่นๆ

• ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม

• ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มจากกรรมการร้อยละ 25

โบนัสกรรมการองค์การเภสัชกรรม
หลักเกณฑ์ตามมติ ครม. ซึ่งจัด อภ. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 2 คือรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่จะได้รับการจัดสรรโบนัสต่อเมื่อมีก�ำไร
โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผูอ้ นุมตั จิ ดั สรรตามผลประกอบการหลังปิดงวดปีงบประมาณ
จ�ำนวนโบนัสทีก่ รรมการได้รบั การจัดสรรขึน้ กับ 4 ปัจจัย ดังนี้
1. โบนัส (ฐาน) ขึน้ กับผลประกอบการ (ก�ำไร) ในปีทกี่ รรมการปฏิบตั หิ น้าที่
2. คะแนนประเมินผลการด�ำเนินงานในปีนนั้ จะมีผลต่อการปรับเพิม่ /ลดจากโบนัส (ฐาน)
3. การขาดประชุมของกรรมการในปีนนั้ ๆ (พิจารณาโบนัสเป็นรายบุคคล)
4. ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในปีงบประมาณนัน้ หากไม่เต็มปีปรับลดตามส่วน
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ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน โบนัสคณะกรรมการ
ปีงบประมาณ 2564

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คณะ
กรรมการ
อภ.

รวมทั้งสิ้น

ประธาน

50,000.00

15,333.00 140,625.00 205,958.00

2 นายเจษฎา โชคด�ำรงสุข

กรรมการ 300,000.00 212,500.00 512,500.00

97,666.00 112,500.00 722,666.00

3 นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการ

40,000.00

20,000.00

60,000.00

7,666.00 112,500.00 180,166.00

4 นางสาวผ่องพรรณ
เจียรวิริยะพันธ์

กรรมการ

40,000.00

19,583.00

59,583.00

7,666.00 112,500.00 179,749.00

5 นายชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

กรรมการ

40,000.00

7,666.00

47,666.00

7,666.00 112,500.00 167,832.00

6 นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา

กรรมการ

40,000.00

20,000.00

60,000.00

7,666.00 112,500.00 180,166.00

7 นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการ

40,000.00

20,166.00

60,166.00

7,666.00 112,500.00 180,332.00

8 นางศรีวณิก หัสดิน

กรรมการ

40,000.00 100,000.00 140,000.00

7,666.00

80,443.55 228,109.55

9 นายอัศม์เดช วานิชชินชัย

กรรมการ 300,000.00 140,000.00 440,000.00

97,666.00

80,443.55 618,109.55

10 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ 300,000.00 285,000.00 585,000.00

97,666.00

80,443.55 763,109.55

ประธาน 345,000.00 110,000.00 455,000.00 187,666.00

80,443.55 723,109.55

12 นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ กรรมการ

62,500.00

7,666.00

80,443.55 150,609.55

13 นายเพิ่มพูน ชิดชอบ

กรรมการ 280,000.00 180,000.00 460,000.00

97,666.00

80,443.55 638,109.55

14 นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

เลขานุการ 300,000.00

97,666.00 112,500.00 600,166.00

15 นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์

กรรมการ 260,000.00 150,000.00 410,000.00

90,000.00

- 500,000.00

16 นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการ 260,000.00 160,000.00 420,000.00

90,000.00

- 510,000.00

17 นายสรนิต ศิลธรรม

กรรมการ 260,000.00 210,000.00 470,000.00

90,000.00

- 560,000.00

18 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ กรรมการ 260,000.00 202,500.00 462,500.00

90,000.00

- 552,500.00

19 นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการ 260,000.00

80,000.00 340,000.00

90,000.00

- 430,000.00

20 นางสาวไตรทิพย์
ศิวะกฤษณ์กุล

93,306.00 153,306.00

20,645.16

- 173,951.16

รวม
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กรรมการ

40,000.00

-

โบนัส
กรรมการ
ปี 63
รับในปี 64

1 นายโสภณ เมฆธน

11 นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต

50,000.00

กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
ชุดย่อย
รวม
รายเดือน

60,000.00

22,500.00

90,000.00 390,000.00

3,515,000.00 2,123,221.00 5,638,221.00 1,215,636.16 1,410,786.30 8,264,643.46
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ปีงบประมาณ 2564

รองผู้อํานวยการ/
ผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ

ผู้อํานวยการองค์การ
เภสัชกรรม

3,854,525.16

9,188,640.00

-

213,537.60

1,291,808.78

2,788,800.00

คาเบี้ยประชุม

-

600,000.00

โบนัส

-

1,183,226.23

5,146,333.94

13,974,203.83

เงินเดือน
เงินเพิ่มเต็มขั้น
คาตอบแทน

รวม

15,000,000

ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม
รองผู้อํานวยการ/ผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ
12,000,000

9,000,000

6,000,000

3,000,000

0

เงินเดือน

เงินเพิ่มเต็มขั้น คาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม

โบนัส

รวม
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การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม
GPO Risk Management and Internal Control

การบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการ
บริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รตามแนวทางที่ ส� ำ นั ก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด โดยใช้
หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk
Management-Integrating with Strategy and Performance
2017 (COSO-ERM 2017) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายใน คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมร่วมก�ำหนดนโยบายที่มีการบูรณาการ
ในเรื่ อ งการก� ำ กั บ ดู แ ลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ ยง
และควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ (Governance, Risk Management and Internal
Control, Compliance: GRC) รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการน�ำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการเผยแพร่นโยบาย GRC
ให้พนักงาน หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมมีการ
ก�ำหนดโครงสร้างหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการบริหารความเสีย่ ง
องค์กรอย่างชัดเจน
ในการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture)
องค์การเภสัชกรรมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจของการ

Risk Management

During the fiscal year 2021, GPO implemented enterprise
risk management in accordance with the guidelines set by the
State Enterprise Policy Office (SEPO); this was performed via
the application of the risk management principles of COSO
Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and
Performance 2017 (COSO-ERM 2017) and comprised the
following 5 elements:
1. Governance and Culture
The Good Corporate Governance and Social Responsibility
Committee, the Risk Management and Internal Control
Committee, the Law and Compliance Committee and the GPO
Board of Directors jointly established policies comprising the
integration of good corporate governance, risk management,
internal control and compliance with laws and regulations
(GRC), as well as setting guidelines for the operational
implementation of these policies. The GRC policies were
disseminated with the purpose of informing employees, external
work units and stakeholders. Moreover, GPO has clearly
established a working unit structure which is responsible for
organizational risk management.
In order to create a risk culture, GPO organized a training
course on organizational risk management for executives and
employees, with the aims of enhancing awareness of the risks
that may arise during operations, establishing control measures
and risk management plans, and implementing such plans,
thereby enabling operations to achieve their objectives.
In addition, GPO has promoted the creation of corporate values
and organization culture which is an important tool for personnel
to use as a practice guideline to drive the organization towards
its goals with stability and sustainability.
2. Strategy and Objective Setting
GPO manages risks through adherence to the strategic
objectives of the organization. Organizational risk management
plans have been developed in response to changes in internal
and external circumstances which could affect the operations
of the organization. In addition, the level of risk which the
organization is willing to accept (Risk Appetite: RA) and Risk
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บริหารความเสี่ยงในองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ด้ า นความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในการ
ด� ำ เนิ น งาน ก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม และแผนจั ด การ
ความเสี่ยง ด�ำเนินการตามแผน ส่งผลให้การด�ำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญ อันจะเป็น
แนวประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ น
องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. การก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์
องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการจัดท�ำแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงและอาจจะส่ ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ มีการ
ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA)
ช่ ว งเบี่ ย งเบนของระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk
Tolerance: RT) ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับรายปัจจัยเสีย่ ง
รวมทัง้ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator: KRI)
ของทุกความเสีย่ งองค์กร โดยน�ำเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน คณะกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรม เพื่อให้ความเห็นชอบและน�ำไปปฏิบัติต่อไป
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
องค์ ก ารเภสั ช กรรมระบุ ป ั จ จั ย เสี่ ย งโดยจั ด ท� ำ Risk
Universe ที่ครอบคลุมทั่วถึงมาจากปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก จุดอ่อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการประเมิน
ระดั บ ความรุ น แรงของปั จ จั ย เสี่ ย งจากโอกาสการเกิ ด
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในด้านการเงิน
ด้านเวลา ด้านประกันคุณภาพ และด้านเรื่องร้องเรียน
นอกจากนี้ มีการประเมินก�ำหนดขอบเขตระดับความเสีย่ ง
ทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) การจัดล�ำดับความเสีย่ ง
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง การจัดท�ำแผนภาพความเสี่ยง (Risk
Profile) และการจัด ท�ำแผนผังความเสี่ย ง (Risk Map)
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบระหว่างกันของ
ความเสี่ยงระดับองค์กร ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ
4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรมทบทวนและปรับปรุงผลการบริหาร
ความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ อย่ า งน้ อ ยเป็ น รายไตรมาส
รวมทั้ ง ในกรณี ที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่เปลี่ย นแปลง ได้ แ ก่
การเกิดโรคระบาดโควิด-19 โดยมีการปรับมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป

Tolerance (RT), on both an enterprise-level and an individual
level, as well as Key Risk Indicators (KRI) for all organizational
risks, have been defined and presented to the Risk Management
and Internal Control Committee and the GPO Board of Directors,
in order to obtain approval to take further action.
3. Performance
GPO has identified risk factors by creating a comprehensive
Risk Universe based on internal factors, external factors, and
the objectives and weaknesses of the organization. The severity
of risk factors, ranked in order of likelihood and of impact in
terms of finance, time, quality assurance and complaints, have
been assessed.
In addition, there was an assessment of the extent of the
risk that the organization is able to accept (Risk Boundary).
In accordance with integrated risk management, GPO has also
conducted the risk ranking of each risk factor and prepared a
risk profile and a risk map to demonstrate the causes and effects
of organizational risks.
4. Review and Revision
GPO has reviewed and revised the results of its risk
management regularly at least every quarter, including during
unexpected circumstances such as the occurrence of the
COVID-19 pandemic. Risk management measures have been
adjusted in line with changing factors.
5. Information, Communication and Reporting
GPO has collated basic information on risk management
and internal control and communicated it to its employees, as
well as disseminating the GPO risk handbook to employees
through its Intranet system.
Furthermore, performance in accordance with the risk
management plan is monitored and reported on a monthly basis
to the Risk Management and Internal Control Committee and
on a quarterly basis to the GPO Board of Directors. The opinions
and recommendations of the Risk Management and Internal
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5. ข้อมูลสารสนเทศ การสือ่ สาร และการรายงานผล
องค์การเภสัชกรรมสือ่ สารและสร้างความรูเ้ บือ้ งต้นเรือ่ ง
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้พนักงาน
รวมทั้งเผยแพร่คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์การเภสัชกรรม
ให้แก่พนักงาน ผ่านทางระบบ Intranet ขององค์การเภสัชกรรม
นอกจากนี้ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผน
จัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายเดือน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นรายไตรมาส และ
ได้น�ำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในมาปรับปรุงการด�ำเนินการ
และแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การรายงานข้ อ มู ล
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรม จ�ำแนกความเสี่ยงระดับองค์กร
เป็น 4 ประเภท ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
องค์การเภสัชกรรมได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และทิศทางการด�ำเนินงานในอนาคต รวมถึงก�ำหนดแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรองรับ ในปีงบประมาณ 2564
ได้พิจารณาความเสี่ยงในโครงการที่ส�ำคัญซึ่งตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้แก่ โครงการผลิตวัคซีนโควิด-19
ซึ่งต้องด�ำเนินการเร่งด่วนให้ทันสถานการณ์การระบาด
โควิ ด -19 โครงการก่ อ สร้ า งคลั ง ยาและเวชภั ณ ฑ์ ร ะบบ
อัตโนมัติ และการเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงด้านรายได้
ขององค์การเภสัชกรรม หากรัฐบาลเข้าร่วมเสรีทางการค้าCPTPP
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
องค์การเภสัชกรรมวิเคราะห์และก�ำหนดความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ การผลิตยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติและยาอื่นๆ ให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า โดยเหตุการณ์ที่ส�ำคัญในปี 2564 ยังเป็นการระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งมีความต้องการยาและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับ
การป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงด้านการเงิน
องค์ ก ารเภสั ช กรรมบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น
เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามแผน การบริ ห ารกระแสเงิ น สด
(Cash Flow) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
และการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ สิ น ค้ า คงเหลื อ ในคลั ง ให้ อ ยู ่ ใ น
ปริมาณที่เหมาะสม
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Control Committee have been used to improve both operations
and the risk management plan. In addition, the development of
an information technology system which supports analysis and
reporting on the severity level of important risk factors has been
conducted.
GPO has classified organizational risks into the following
4 types:
Strategic Risk
GPO has reviewed its vision, strategy and future operational
direction, including the defining of its strategic plan and action
plans. In the fiscal year 2021, GPO examined risks related to
the important projects which have been initiated in response to
the organization’s strategy. These projects comprise the
COVID-19 vaccine production project, which is urgently needed
to confront the COVID-19 pandemic, the construction of
medicines and medical supplies warehouse with automatic
systems and the preparation of a plan to mitigate risks to GPO’s
income if the government were to ratify Thailand’s joining of the
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPTPP).
Operation Risk
GPO has determined its key operation risk to be in relation
to the production of the medicines on the National List of
Essential Medicines and that of other medicines required to
meet the needs of customers. The main risk-related event in
2021 remained the COVID-19 outbreak. There was a tremendous
increase in the demand for medicines and medical devices
related to the prevention of COVID-19.
Financial Risk
GPO has conducted financial risk management in order to
maintain financial stability by monitoring the disbursement of
the investment budget in accordance with the investment
budget plan, to manage cash flow efficiently so as to ensure
liquidity, manage assets and ensure that inventories of
warehouse goods are accurate.
Compliance Risk
GPO is conscious that its operations must be in compliance
with rules and regulations, both internal and external to the
organization, and that they must conform with the law at all times.
A Compliance unit has been structured to monitor and evaluate
the compliance performance of GPO’s work units and report the
results to the Legal Committee and the Board of Directors.
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงการด�ำเนินงานขององค์กร
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการก�ำหนดโครงสร้างของหน่วยงาน
Compliance Unit เพื่อท�ำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของหน่ ว ยงานในองค์ ก ารเภสั ช กรรมต่ อ คณะกรรมการ
กฎหมายและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรม
ได้เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุค คล (PDPA) ซึ่งจะมีผ ลบังคั บใช้
ในเดือนมิถุนายน 2565
การควบคุมภายใน

องค์การเภสัชกรรมให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013)
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยจัดท�ำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การเภสัชกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
สรุปได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
องค์การเภสัชกรรมมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk
Management and Internal Control, Compliance : GRC)
และแนวทางการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และมีนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต มีการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ สร้ า งวั ฒ นธรรมในการด� ำเนิ น งานอย่ า งมี
ธรรมาภิบาล ด้วยค่านิยม “Good Governance ธรรมาภิบาล
มุ่งมั่น”
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้จากการสรรหาและ
แต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
มีหน้าทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีบทบาทช่วยท�ำให้เกิด
ความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการด�ำเนินการที่เหมาะสม
ต่อระบบควบคุมภายในขององค์กร
องค์การเภสัชกรรมมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน โดยโครงสร้าง

In addition, during the fiscal year 2021, GPO made
provisions to support the promulgation of the Personal Data
Protection Act (PDPA), which will come into effect in June 2022.
Internal Control

GPO has placed a high degree of importance on its internal
control system; this is so as to comply with 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 2013). This
is in order to effectively and efficiently achieve the organization’s
objectives. The report on the results of GPO’s internal control
assessment for the fiscal year 2021 can be summarized as
follows:
1. Control Environment
GPO is equipped with policies on good corporate
governance, risk management and internal control, and
compliance with laws, rules and regulations (Governance, Risk
Management and Internal Control, Compliance: GRC), as well
as an anti-corruption policy, and has formulated guidelines for
the practical implementation of these policies. GPO’s
management is ethical, transparent and verifiable. GPO has
created a culture of operating with good governance and in
accordance with the values of “Commitment to Good
Governance.”
Members of GPO’s Board of Directors are selected and
appointed from a list held by the State Enterprise Policy Office.
The Board of Directors is responsible for monitoring the
progress of risk management and internal control operations
through the Risk Management and Internal Control Committee
and plays a role in ensuring that management has taken
appropriate actions in accordance with the internal control
system of the organization.
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องค์ ก รสอดคล้ อ งตามพั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ใ นการ
ด�ำเนินงาน มีการทบทวนโครงสร้างและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ตามสายงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามทิศทางและ
เป้าหมายขององค์กร และฝ่ายบริหารองค์การเภสัชกรรม
มีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมรับทราบทุกเดือน
องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ยุ ท ธศาสตร์ ร ะบบบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ทสี่ อดคล้องตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมขององค์กร และด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กบั บุคลากร มีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กร องค์การ
เภสัชกรรมจึงมีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
(Talent) ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor) อย่างเป็นระบบ
มีการติดตามผลการด�ำเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ การสร้างแรงจูงใจ การยกย่องชมเชย มีการ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การชื่นชม
จากผู้บริหาร การทัศนศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมมีมาตรการควบคุม
ภายในของงานที่รับผิดชอบ และมีกองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ท�ำหน้าที่สนับสนุนและติดตามระบบ
ควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การด�ำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
2. การประเมินความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรมก�ำหนดวัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
ขององค์ ก รที่ ชั ด เจนและมี ก ารสื่ อ สารให้ ฝ ่ า ยงานทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้ฝ่ายงานก�ำหนดระบบควบคุมภายใน
ของงานให้เพียงพอ และมีการประเมินความเสี่ยงโดยแบ่ง
ประเภทความเสี่ยงเป็นด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้าน
การเงิน (Financial Risk) ด้านการด�ำเนินการ (Operational
Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(Compliance Risk)
หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรม ได้วิเคราะห์หา
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และจัดเตรียม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อน
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงาน
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น แผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีขององค์การเภสัชกรรม
ความเชื่อมั่นต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
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รายงานประจ�ำปี 2564

GPO has a clear organizational structure with a defined
chain of command in terms of authority and responsibility.
The organizational structure is consistent with GPO’s mission
and operational strategies. The structure and responsibilities
of each working group are regularly reviewed in order to achieve
the direction and goals set by the organization. The Administration
Department of GPO reports on operational performance to the
Board of Directors on a monthly basis.
GPO retains a strategy on human resource management
which is consistent with its vision, missions, overall strategy and
the values of the organization. GPO operates systematically in
accordance with its strategic plan/strategies in order to ensure
a favorable working environment for its personnel. There exists
a framework for personnel development at all levels in order to
maintain the high potential of the personnel within the
organization. GPO has managed its personnel of high potential
(Talent), their progression and succession, via a systematic
approach. The performance of personnel is monitored and the
results are regularly reported to senior executives and the Board
of Directors. Personnel are motivated and their good work
appreciated through the performance appraisal system, praise
from management, site visits to facilitate the exchange of
knowledge with external agencies, etc.
The working units within GPO apply internal control
measures to the operations under their responsibility and the
Risk Management and Internal Control Division plays a role in
supporting and monitoring the internal control system of each
working unit in order that operational goals can be achieved.

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมมีการติดตามปัจจัย
ภายในและภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยในปี 2564 มีปัจจัยภายนอก
จากการเกิ ด โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งมีผ ลกระทบต่อ การ
ด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ การส�ำรองยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นในการรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น จึงมีการพิจารณา
ก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม ภายในเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก าร
ด�ำเนินงานตามภารกิจหลักบรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
แนวโน้ ม การใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากและรวดเร็ ว จึ ง ต้ อ งมี
มาตรการควบคุมเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (IT Security) ขององค์กร และการบ�ำรุงรักษา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (DATA Center)
3. กิจกรรมการควบคุม
องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ก ารก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม
ภายในร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถผลิตยา
ได้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส�ำรองยาและ
เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มีการใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการข้อมูลของการด�ำเนินธุรกิจ
ผู ้ บ ริ ห ารสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ
เพื่อติดตามตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันทีในทุกหน่วยงาน
มี ม าตรการในการป้ อ งกั น และดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
โดยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส� ำ รวจทรั พ ย์ สิ น ประจ� ำ ปี
(งบลงทุนและงบท�ำการ) และก�ำหนดกิจกรรมการควบคุม
ให้มีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น
การควบคุมงาน การมอบอ�ำนาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ
สอบทานผลการปฏิ บั ติ ง าน การรั ก ษาความปลอดภั ย
การแบ่งแยกหน้าที่ การเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มี ค ณะกรรมการรั ก ษาเงิ น ที่ มี ห น้ า ที่ ต ามข้ อ บั ง คั บ
องค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ที่ก�ำหนด
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การเภสัชกรรมน�ำระบบ SAP มาใช้เชื่อมโยงข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง
มี ประสิ ท ธิ ภ าพ และมีค วามปลอดภัย ของข้อ มูล (Data
Security) ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ มีการก�ำหนดหลักการ นโยบาย และแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

2. Risk Assessment
GPO has clearly defined the organization’s operational
objectives and communicated them comprehensively to all
departments in order that each department can determine a
sufficient internal control system for their work. GPO has also
conducted risk assessment, under which risks are categorized
as strategic risk, financial risk, operational risk and compliance
risk.
Each department within GPO has analyzed risk factors that
may occur in the implementation of its objectives, evaluated the
effectiveness of its internal control and prepared a plan for risk
management and internal control.
GPO retains an action plan to prevent and combat
corruption, which it uses as a framework for the deterrence of
corruption within working units. Risks in relation to various issues
have been analyzed, including GPO’s annual budget
expenditure plan and confidence in the complaint handling
system, etc.
Working units within GPO have monitored internal and
external factors that may affect existing internal control
measures. In 2021, the main external factor affecting GPO’s
operations was the COVID-19 pandemic. GPO’s operations in
response to the pandemic included the reserving of medicines
and medical supplies necessary for treatment, including
personal protective equipment, as well as defining additional
internal control measures to ensure that the organization can
continue to achieve its goals.
In addition, GPO’s use of information technology (IT) has
increased dramatically and rapidly, which has necessitated the
application of control measures to increase the organization’s
IT Security and to enhance the secure maintenance of the
Information Center (DATA Center).
3. Control Activities
Working units in GPO have jointly established internal control
measures in order to be able to produce medicines to meet the
needs of customers and to reserve sufficient medicines and
medical supplies.
An SAP system has been employed; this is a powerful
information technology system which helps to manage accurate
business operations information and allows executives to quickly
and easily access such information and thereby monitor the
work of all working units.
Measures have been adopted to protect and maintain
assets by appointing a committee to undertake an annual survey
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of property assets procured through the investment budget
and/or operating budget. Control activities have been defined
in relation to all functions and levels of performance, such as
work control, delegation of authority, approval, the results of
performance audit and review, security, the segregation of
duties and document collection. In addition, GPO has a treasury
committee, the duties of which, under GPO regulations,
including the receipt, retention and disbursement of money
and money orders.

ทีต่ งั้ ไว้ โดยให้ความส�ำคัญกับข้อมูลขององค์กรซึง่ ต้องมีการ
บริหารจัดการที่ดี จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาล
ข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (Data Governance Council)
และคณะท�ำงานบริการข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (Data
Steward Team) เพื่ อ ช่ ว ยตรวจสอบ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
ความมั่ น คงปลอดภัย ของข้อ มูล ควบคุม การปฏิบัติง าน
ด้านข้อมูลในกระบวนการงานหลักขององค์กร
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การ
เภสัชกรรม (www.gpo.or.th) และในระบบ Intranet รวมถึง
บอร์ ด ประชาสั มพั น ธ์ เพื่อ สื่อ สารกับบุค ลากรทั้งภายใน
และภายนอก
5. การติดตามประเมินผล
องค์ ก ารเภสั ช กรรม มี ก ารประชุ ม ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงวาง
แนวทางกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
พร้อมจัดท�ำเป็นค�ำสัง่ /ระเบียบฯ หรือข้อบังคับเพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านรับทราบและปฏิบตั ติ ามต่อไป รวมถึงมีการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประชุม EPR
(Executive Performance Review) ทุกเดือน
นอกจากนี้ ส�ำนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระ ได้ด�ำเนินการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานภายใน
องค์กร และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอย่างสม�่ำเสมอ
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4. Information and Communications
GPO has adopted an SAP system to link the data of all
working units in order that work can be progressed with
efficiency on a continuous basis and to maintain appropriate
data security in regard to operations.
Furthermore, principles, policies and guidelines have been
determined to maintain information security and data
governance. Digital technology has been developed to assist
the organization in the achievement of its goals. The data GPO
retains is of great importance and therefore requires good
management; to ensure this the Data Governance Council
and the Data Steward Team were appointed to verify the
organization’s data, assess its quality and security, and control
the data operations within the main work processes of the
organization.
In order to communicate and disseminate rules and
regulations, to both internal and external personnel, the following
channels have been established: the GPO website (www.gpo.
or.th), the Intranet system and public relations display
boards.
5. Monitoring
Senior executives hold a meeting every week in order to
monitor work in progress, solve problems and layout guidelines
for control activities which will enable the work to achieve its
objectives, as well as to prepare orders/regulations for
executives and employees to acknowledge and adhere to. In
addition, an Executive Performance Review (ERP) meeting is
arranged on a monthly basis to monitor operational performance
in relation to key indicators.
Moreover, the Internal Audit Office, which is an independent
agency, conducts reviews of the efficiency and effectiveness
of the internal control process of the working units within the
organization and regularly reports the results to the Audit
Committee and the Board of Directors.
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ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ประจ�ำปี 2564
Operation Results in Accordance with Important Strategies
in 2021

ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
ยั่งยืน” ซึ่งจะน�ำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักขององค์การ
เภสัชกรรม ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และสนั บ สนุ น นโยบายด้ า นสาธารณสุ ข ให้ แ ก่ ภ าครั ฐ
ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโรงพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาลเอกชน และประชาชนทั่วไป
โดยผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาตลอดทั้งปี องค์การ
เภสั ช กรรมสามารถด� ำ เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
เชิงยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.80
สรุปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
มีการบูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่อุปทาน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม
ปริ ม าณการผลิ ต ยา การจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
การขนส่ง (Logistics & DC Strategy) เพื่อปรับปรุง
คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาด�ำเนินการในด้านการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัว
ของ Supply Chain ปรับปรุงคุณภาพและมุ่งเน้นในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)
โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด (Effective R&D) รวมถึงมีการสร้าง
เครือข่ายในการวิจัย (R&D Network) กับเครือข่ายทั้ง
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ทัง้ ในด้านของการ
เป็นคู่ความร่วมมือ รับถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างวิจัย
โดยมี ก ารสนั บ สนุ น ทุ น และรั บ ทุ น งานวิ จั ย จากทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ และในด้านการผลิตได้มีการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตในระยะที่ 2 เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตยา รองรับก�ำลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้น และเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้
ได้มีการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
(Strategic Alliance) เพื่อสร้างโอกาสในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการผลิตยาและบริการ

During the fiscal year 2021, GPO progressed its 5-year strategic
action plan (2021-2025) under the vision “To be possessed of
innovative products which create value and sustainability, in order to
be the foremost organization in the country maintaining national security
in terms of medicines and medical supplies”. This plan will support
the achievement of the main missions of GPO, which are to produce
medicines and medical supplies to meet the needs of agencies under
the Ministry of Public Health, to provide a reserve of medicines and
medical supplies in accordance with the National Preparedness Plan
and to support the public health policies of the government, as well
as to be able to effectively respond to the needs of private hospitals,
private health schemes and the general public.
GPO’s overall operations throughout the year showed an 86.80%
success rate in terms of the implementation of strategic action plans
in accordance with the organization’s goals. A summary of GPO’s
operation results in accordance with its strategies is as follows:
Strategy 1: Supply Chain Management
Supply chain management was integrated in order to increase
effectiveness by improving the efficiency and output of production.
The management of logistics and distribution (Logistics & DC Strategy)
was performed with an approach designed to improve the efficiency
of warehouses by using advanced technology to operate throughout
distribution areas in order to create supply chain flexibility. GPO has
improved the quality of its pharmaceutical products and has focused
on new product development via the research and development of
products which are representative of market growth areas (Effective
R&D). A research and development network (R&D Network), combining
partners comprising government agencies, universities and hospitals,
has been established to allow cooperation with technology transfers,
funded research outsourcing and the receipt of both domestic and
international research grants. Moreover, as regards production, the
Rangsit Manufacturing Plant Phase 2 has been constructed to increase
production capacity and improve efficiency in order to be able to meet
the needs of customers, which are the main government agencies.
In addition, strategic alliances and partnerships have been created
in order to gain opportunities for improving the efficiency of both
services and the production of medicines.
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ดู แ ล สุ ข ภ า พ ค น ไ ท ย มั่ น ใ จ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ โ ป ร่ ง ใ ส มี คุ ณ ธ ร ร ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและบริการ
กลยุทธ์การตลาดลูกค้าภาครัฐ มีการจัดสรรสัดส่วน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Portfolio Management)
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ Supply Chain
Players ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยจัดท�ำเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินและตัดสินใจ
ในการคัดเลือกกลยุทธ์ส�ำหรับการด�ำเนินการในแต่ละ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การจั ด การด้ า นราคาจ� ำ หน่ า ย (Product
Costing & Pricing) ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ย
การสื่อสารการตลาด และการเพิ่มความสัมพันธ์และ
รักษาลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดลูกค้าเอกชน
เน้นการสร้างแบรนด์ ทั้ง Logo, Label และ Packaging
Design ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beauty และ Healthy เพื่อให้
เกิดการจดจ�ำของลูกค้า และเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การจัดการด้านราคาจ�ำหน่าย (Product Costing &
Pricing) พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น และเว็ บ ไซต์ รวมทั้ ง
การปรับปรุงและออกแบบร้านจ�ำหน่าย (GPO Shop)
กลยุทธ์การตลาดลูกค้าต่างประเทศมีการ Co-Brand
กับ Strategic Partner ในตลาดต่างประเทศ จัดการ
โครงการประมูลยามูลค่าสูงในตลาดต่างประเทศ เพือ่ เพิม่
ยอดจ�ำหน่าย มีการขึน้ ทะเบียนเชิงรุกในตลาดต่างประเทศ
(Proactive Export Registration) และสร้าง Quick Win
ด้วย OTC และ Consumer Products ทั้งนี้ ได้เพิ่ม
ช่องทางจ�ำหน่ายออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาช่องทาง B2B กับลูกค้าเดิม
และลูกค้าใหม่ และสร้างความร่วมมือ G2G ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำหรับการบริหารความสัมพันธ์
กั บ ลู ก ค้ า (CRM) มี ก ารแบ่ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ตามระดั บ
ความส�ำคัญ (Relative Segmentation) สร้างฐานข้อมูล
ลูกค้า (Customer Database) สร้างระบบพัฒนาเครือข่าย
การสื่อสาร (Communication Network) ก�ำหนดวิธีการ
หลั ก เกณฑ์ กิ จ กรรม หรื อ มาตรฐานที่ จ ะให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ในแต่ละ Segment และทบทวนปรับปรุงวิธีการและ
หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า
พั ฒ นาระบบการจั ด การความรู ้ แ ละนวั ต กรรม
ยกระดับผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการด้วยนวัตกรรม
สนับสนุนให้เกิดการน�ำนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่
เพิม่ คุณค่าและเกิดประโยชน์ตอ่ ระบบสาธารณสุข ตลอดจน
สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ พัฒนา
กระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ New S-curve Products และการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง ยาเพือ่ ความมัน่ คง/ยาตามนโยบายวัตถุดบิ
ทางเภสัชกรรม (การสังเคราะห์วัตถุดิบทางเภสัชกรรม)
เวชภัณฑ์ และชีววัตถุที่มุ่งเน้นการผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำ
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Strategy 2: Marketing Strategy
The marketing tactics aimed at customers within the government
sector comprise Product Portfolio Management, which is performed
in order to respond to the needs of customers and Supply Chain Players
by making the most of the available resources, and the creation of
guidelines for assessing and deciding on the selection of implementation
tactics for each product, as well as Product Costing & Pricing
Management, the improvement of distribution channels and marketing
communications, the enhancement of relationships with existing
customers and the endeavor to procure potential customers. The
marketing tactics aimed at private sector clients place an emphasis
on brand building, concentrating on logos, and the labeling and
packaging design of beauty and health product groups in order to
create customer recognition. These tactics also include increasing the
range of GPO’s dietary supplement products, Product Costing & Pricing
Management, application and website development, and the design
and refurbishment of GPO shops. The marketing tactics aimed at
foreign customers include co-branding with strategic partners within
the international market, the auctioning of high-value medicines on the
international market in order to increase sales, Proactive Export
Registration, the creation of quick wins for consumer and OTC
products, and the enhancement of online international distribution
channels for cosmetic products, as well as the development of B2B
channels with existing and new customers, and the building of
cooperation within Southeast Asia via G2G. Pertaining to Customer
Relationship Management (CRM), the marketing tactics employed
comprise the segmenting of customers according to their level of
importance (Relative Segmentation), the creation of a customer
database, the creation of a development system for a Communications
Network, the determination of the methods, criteria, activities and/or
standards to be applied to the customers in each segment, and the
continuous improvement of the methods and criteria utilized.
Strategy 3: Business Innovation
GPO has developed its knowledge and innovation management
systems, upgraded its products, processes and services through
innovation and encouraged the adoption of innovations to create
products that both add value and benefits to the health care system
and generate significant increases in income. In addition, GPO has
also developed work processes which are environmentally friendly
and has focused on new business development and the development
of new S-curve products, medicines for cancer treatment and
medicines produced in accordance with national security/government
policies, as well as the synthesis, aimed at upstream production, of
active pharmaceutical ingredients, medical supplies and biological
products.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาเป็ น เครื่ อ งมื อ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร โดยใช้ข้อมูล
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การปรับกระบวนการท�ำงาน
และการพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง การจั ด เตรี ย มหน่ ว ย
ธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (BUs
Arrangement) การบริหารสินทรัพย์และบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม และมีการสร้างความสัมพันธ์และบริหาร
จั ด การผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
บุคลากรให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรในอนาคต เพื่อให้
บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการจัดการและ
การท�ำงานที่สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
นอกจากนี้ มีการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการความ
ต่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ และเตรี ย มการย้ า ยโรงงานผลิ ต ยา
พระราม 6

Strategy 4: Organization Management
GPO is committed to the use of digital technology as an important
tool with which to create business opportunities, improve work
processes and develop personnel; all of which contribute significantly
to the drive for organizational development. GPO has prepared
business units to support future growth and roles, effectively
administered its assets and managed the organization so that it
operates with good governance and with social and environmental
responsibility. GPO has successfully built relationships and managed
stakeholders. In addition, the potential of personnel has been enhanced
in order to support the organization’s future strategies; GPO’s personnel
are proficient in operational management and are adept at working in
line with technological advancement. Furthermore, there are plans for
the enhancement of business continuity management and for
preparations for the relocation of the Rama 6 Manufacturing Plant.

สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การตลาดและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการองค์กร

Strategy 1
Supply Chain Management

Strategy 2
Marketing Strategy

Strategy 3
Business Innovation

Strategy 4
Organization Management

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการวิจย
ั และพั ฒนาผลิตภัณฑ์ทส
ี่ อดคล้อง
กับการเติบโตของตลาด

แผนการตลาดเชิงรุก
(ตลาดลูกค้าเอกชน ลูกค้าต่างประเทศ)

แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile Bus)

แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพั ฒนา
(R&D Network)

แผนการตลาดเชิงรุก แผนการสร้าง
Co-Brand กับ Strategic Partner ในตลาด
ต่างประเทศ (Building Co-Brand through
Win-Win Strategic Alliance)

แผนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่ อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
(KM & Innovation Strategy)

แผนพั ฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการพั ฒนายาเพื่ อความมั่นคง
และยาตามนโยบาย

แผนพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
(People Development)

แผนการพั ฒนาธุรกิจใหม่
(New S-Curve Products)

แผน Engagement

แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะที่ 2
แผนการบริหารแบบลีนเพื่ อเพิ่ มคุณค่า
ในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient
Manufacturing)
แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
เพื่ อสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain
(Logistics & DC Strategy)

แผนการบริหารความสัมพั นธ์
เพื่ อรักษาและสร้างความผูกพั นของลูกค้า
(CRM)
แผนการสร้างแบรนด์
(Corporate & Product Branding)

แผนบูรณาการการจัดการ
เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ Supply Chain
(Supply Chain Alignment)
แผนการสร้างพั นธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิง
กลยุทธ์ (Strategic Alliance)
แผนพั ฒนากระบวนการการจัดหาออนไลน์
(e-Procurement & Flexible Sourcing)

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน

92.60

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน

85.00

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน

79.20

แผน HR Strategic Partner
แผนเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
แผนสร้างความสัมพั นธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)
แผนเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR)
แผนการพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
แผนการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและ
เตรียมการย้ายโรงงานพระราม 6 (Exit ST.)
แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ.
(Asset Utilize)

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน

90.40
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รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564
(ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2564-2568)
Annual Operating Performance Summary Report 2021
(In Accordance with the GPO Strategic Plan 2021-2025)

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมได้มีการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยแสดงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการผ่านแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy
Map) ไปสูค่ วามส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์ขององค์การเภสัชกรรม
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารมองแต่ ป ระเด็ น ความส� ำ เร็ จ ตามมุ ม มอง
ด้านการเงิน (Financial Perspective) เพียงด้านเดียว
แต่พิจารณาถึงมุมมองอื่นๆ ตาม Balanced Scorecard
(BSC) อาทิ ด้านสังคม (Social Perspective) ด้านลูกค้า
(Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal
Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา (Learning and Growth Perspective) โดยสรุป
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ด้านสังคม
เพื่อให้การตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ ทั้งในเรื่องของ ยา วัคซีน และสมุนไพร องค์การ
เภสัชกรรมได้มีการด�ำเนินโครงการพัฒนาการปลูกกัญชา
ในโรงเรือนเพาะปลูก (Greenhouse Cultivation) ซึ่งเป็นตัว
ชีว้ ดั ในการประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปี 2564
องค์การเภสัชกรรมสามารถทดลองปลูกกัญชาในโรงเรือน
เพาะปลูกได้ไม่น้อยกว่า 5 Crops และองค์การเภสัชกรรม
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการทดลองปลูกให้กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ และก�ำหนดแนวทาง
การสร้างเครื อข่ายความร่วมมือ ในการเพาะปลูกกัญชา
ทางการแพทย์
ตั ว ชี้ วั ด อี ก หนึ่ ง รายการคื อ ร้ อ ยละของจ� ำ นวนเงิ น ที่
ภาครัฐประหยัดได้จากการด�ำเนินงานจัดหายาขององค์การ
เภสั ช กรรม โดยพิ จ ารณาจากเงิ น งบประมาณที่ ภ าครั ฐ
สามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อยาเชิงสังคม*/ยาจ�ำเป็น
ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต/จัดหา ในปี 2564 เทียบกับเงิน
งบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้หากมีการซื้อรายการยาจ�ำเป็น
ในราคาจ�ำหน่ายในตลาด ผลการด�ำเนินงานในปี 2564 ท�ำได้
ร้อยละ 60.64 คือกระทรวงสาธารณสุขสามารถประหยัดได้
2,947.39 ล้านบาท ต่อมูลค่างบประมาณหากซือ้ จากเอกชน
4,860.78 ล้านบาท
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During the fiscal year 2021, GPO determined interconnected
corporate strategies and integrated them through its Strategy
Map to achieve success in accordance with the vision of the
organization. This achievement is not only to be considered
from a financial viewpoint but should also be measured in terms
of aspects relating to the Balanced Scorecard (BSC), such as
the Social Perspective, Customer Perspective, Internal
Processes Perspective and the Learning and Growth
Perspective. In summary, the operating results are as follows:
Social Perspective
In response to the country’s public health policy in terms
of medicines, vaccines and herbal products, GPO has been
conducting research and development projects on greenhouse
cultivation of medical cannabis, this being one of the
organization’s key performance indicators for the fiscal year
2021. Performance results in 2021 demonstrated that GPO was
able to grow at least 5 crops of cannabis in greenhouses. The
knowledge gained from this experimental cultivation was shared
with relevant agencies and other interested parties, and
guidelines were set for building a network of cooperation in
the cultivation of medical cannabis.

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

Another key performance indicator is the percentage of its
budget saved by the government sector in the procurement of
medicines from GPO. This indicator is determined by a
comparison of the budget which the government sector could
save by the purchasing of social medicines*/essential drugs
produced or procured by GPO in contrast to the budget that
the government would use were it to have to procure these
medicines at market price; in 2021 this equaled 60.64%,
representing a saving to the Ministry of Public Health of 2,947.39
million baht on the cost of 4,860.78 million baht had these
medicines been purchased through the private sector.
*(Social medicines denotes products which are manufactured or
supplied by GPO in order to resolve the country’s public health problems,
to respond to government policies, to replace imported products or the
production of which are required because there are few other
manufacturers. This includes raw materials, and herbal and biological
products).

*(ยาเชิงสังคม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่องค์การผลิตหรือจัดหา
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ/สนองนโยบายของรัฐ/
ทดแทนการน� ำ เข้ า /มี ผู ้ ผ ลิ ต น้ อ ยราย ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร วมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและชีววัตถุ)

ด้านการเงิน
องค์การเภสัชกรรมมียอดจ�ำหน่ายทั้งสิ้น 34,644.72
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16,188.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.71
โดยสามารถแยกเป็นยอดจ�ำหน่ายยาองค์การเภสัชกรรม
8,684.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 795.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
10.09 และยอดจ�ำหน่ายยาผู้อื่นผลิต 25,960.14 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 15,393.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.67
(ข้อมูลจากการรายงานผลการด�ำเนินงานปี 2564 ณ 29 ตุลาคม
2564)

ด้านลูกค้า
องค์การเภสัชกรรมได้มงุ่ เน้นการพัฒนาการตลาดเชิงรุก
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยในปี 2564 ผลส�ำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์
และบริการขององค์การเภสัชกรรม ได้คะแนน 4.39 คะแนน
เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ทีไ่ ด้คะแนน 4.19 ทัง้ นีอ้ งค์การเภสัชกรรม
ได้มีส่วนร่วมในการบริการยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

Financial Perspective
The value of GPO’s sales totaled 34,644.72 million baht, an
increase of 16,188.76 million baht, or 87.71%. These sales
comprised the sale of medicines and medical supplies
produced by GPO, which accounted for 8,684.58 million baht,
an increase of 795.69 million baht, or 10.09%, and those
produced by other manufacturers of 25,960.14 million baht, an
increase of 15,393.08 million baht, or 145.67%.
(Information from the report on operating results for 2021 dated 29
October 2021).

Customer Perspective
GPO has been focusing on proactive marketing development
in order to enhance customer and stakeholder satisfaction. In
2021, the overall satisfaction with the products and services of
GPO was scored at 4.39, an increase from 4.19 in 2020. GPO
has been involved in the provision of medicines and medical
supplies related to Covid-19, to ensure that there are sufficient
quantities available to meet domestic demand. GPO has
conducted the manufacture of surgical masks, alcohol, etc., as
well as the production of favipiravir, which is used to treat
the disease. In addition, the organization has expanded its
markets for medicines, herbal medicines and natural products.
GPO’s private sales for 2021 amounted to 912 million baht.
The research and development of new pharmaceutical
products have been conducted in order to be able to
ANNUAL REPORT 2021

67

ดู แ ล สุ ข ภ า พ ค น ไ ท ย มั่ น ใ จ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ โ ป ร่ ง ใ ส มี คุ ณ ธ ร ร ม

โรคโควิด-19 เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อความ
ต้ อ งการภายในประเทศ เช่น การผลิต หน้ากากอนามั ย
การผลิ ต ยา Favipiravir เพื่ อ รั ก ษาโควิ ด -19 การผลิ ต
แอลกอฮอล์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการขยายตลาดทั้งใน
กลุ่มยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ยอดจ�ำหน่าย
จากภาคเอกชนขององค์การเภสัชกรรมในปี 2564 เท่ากับ
912 ล้านบาท รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากจ� ำ นวนรายการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ ยื่ น
ขึ้นทะเบียนในปี 2564 จ�ำนวน 6 รายการ
ในปี 2564 องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดี และความผูกพัน
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
ซึ่งจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรมทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึ ง พอใจ ความไม่ พึ ง พอใจ ความภั ก ดี ตลอดจน
ได้สารสนเทศทีส่ ามารถน�ำไปใช้ตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง โดยผลการส�ำรวจลูกค้าองค์กรโดยรวม
มีความคาดหวังต่อองค์การเภสัชกรรมสูงเป็นอันดับต้นๆ
ได้แก่ การเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนความมั่นคงด้านยา
และเวชภัณฑ์ของประเทศ (4.64 คะแนน) รองลงมาคือ
การบริการด้านการช�ำระหนีห้ รือการให้เครดิต (4.56 คะแนน)
ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสม�ำ่ เสมอของคุณภาพ
ยาและเวชภัณฑ์ (4.54 คะแนน) ราคายาและเวชภัณฑ์
เมื่อเทียบกับคุณภาพ (4.50 คะแนน) ตามล�ำดับ
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continuously respond to the needs of customers; in 2021 six
new pharmaceutical products were submitted for registration.
In 2021, GPO conducted a survey to study the needs,
expectations, relationships and degrees of loyalty of its
customers, as well as to assess their level of satisfaction or
dissatisfaction. This survey helps GPO to ascertain the factors
affecting satisfaction, dissatisfaction and loyalty, as well as to
obtain information that can be used to respond to customers in
a manner that exceeds their expectations. The overall results
of the customer survey showed that the principle expectation
customers had of GPO was in regard to its being the main
organization supporting the security of medicines and medical
supplies in the country (with a score of 4.64 points), this was
followed by debt services or credit provision (4.56 points), the
quality, consistency of quality and efficacy of medicines and
medical supplies (4.54 points), and the price of drugs and
medical supplies in comparison to quality (4.50 points).
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ด้านกระบวนการภายใน
องค์การเภสัชกรรมได้มกี ารเพิม่ ขีดความสามารถในการ
ผลิ ต และยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต สู ่ ม าตรฐานสากล
โดยได้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารแบบลีน
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient
Manufacturing) เพื่อมุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า มุ่งลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและด�ำเนินงาน และมุ่ง
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก การบริหาร
การผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 โดยมีการบริหารเพื่อ
รองรับการเตรียมย้ายโรงงานได้แก่ 1. ด้านการผลิต Buffer
Stock การโอนย้ายทะเบียนยา 2. เตรียมความพร้อมของ
การผลิตยาใหม่และการตลาด 3. เตรียมการระบบ SAP
สนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงงาน 4. การประชาสัมพันธ์
โครงการ 5. การปรับโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการ
หลังเปิดโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ปริมาณการผลิต
รองรับการเติบโตในอนาคต ส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในระบบกระจายสินค้า (Logistics) และรองรับการขยาย
ก�ำลังการผลิต องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการก่อสร้าง
อาคารคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ เพือ่ รองรับก�ำลัง
การผลิตจากโรงงานผลิตยารังสิต 2 ทีจ่ ะแล้วเสร็จในปี 2566
เพื่อจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความ
คล่องตัวของ Supply Chain

Internal Processes Perspective
GPO has increased its production capability and raised the
level of its production standards to meet international
specifications by increasing the efficiency of its production and
employing Lean Management to add value to the production
process (Lean & Efficient Manufacturing). This Lean Management
focused on creating value for customers, reducing waste in the
production and operation processes, and the objective
improving and developing processes. To support the
preparations for the relocation of the manufacturing plant to
Rangsit Manufacturing Plant Phase 2, GPO executed the
following operations: 1. Production of Buffer Stock and transferal
of drug registration procedures to the new manufacturing plant,
2. Preparation of new drug production and marketing 3.
Preparation of the SAP system to support factory operations 4.
Public relations relating to the project and 5. Organizational and
management restructuring following the opening of the new
manufacturing plant. This relocation is being undertaken in
order to increase production volumes to support future growth.
Furthermore, a new warehouse and distribution center have
been constructed in order to increase the efficiency of the
distribution system (Logistics) and to support the expansion of
production capacity from the Rangsit Manufacturing Plant Phase
2, which is expected to be operational in 2023, as well as to
better manage logistics and transportation, and create flexibility
within the supply chain.
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ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด� ำ เนิ น งานตาม
ภารกิจทีม่ งุ่ ตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ
โดยการวิจยั และพัฒนา ผลิต จัดหา และส�ำรองยา เวชภัณฑ์
เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบสาธารณสุ ข ของประเทศ องค์ ก าร
เภสัชกรรมถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรส�ำคัญและมีคุณค่า
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
เภสัชกรรม โดยมีการด�ำเนินการบริหารทุนมนุษย์ที่ค�ำนึงถึง
การจั ด โครงสร้ า งงาน อั ต ราก� ำ ลั ง ที่ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ
ในระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก
การหมุนเวียนบุคลากรที่เป็นระบบ และก�ำหนดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ โดยให้มีทั้งความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน
ซึ่งในปี 2564 ได้ด�ำเนินการฝึกอบรมบุคลากรส�ำเร็จ 100%
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร
รวมถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
และมีเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านทรัพยากรบุคคลทีส่ นับสนุนให้มี
การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ โดยการเสริมสร้างค่านิยม/
วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีวนิ ยั จริยธรรม
เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
จัดการสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เกิดความปลอดภัย
และมีสวัสดิภาพ สุขภาพ ซึ่งจะสะท้อนผ่านความผูกพัน
ของผู้ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งความสุขและสุขภาพดี
นอกจากนี้ มีการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile Business)
เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและ
ธรรมาภิบาลขององค์กร เป็นต้น
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Learning and Growth Perspective
GPO is a state enterprise operating in accordance with its
mission which is aimed at responding to national health policy
via the research and development, production, procurement
and reserve of medicines and medical supplies to support the
country’s public health system. GPO considers its personnel to
be vital resources and to be of great value in maintaining
sustainable growth and so the organization practices human
capital management via the consideration of work structures,
ensuring that manpower is in line with short-term and long-term
missions and employing a systematic recruitment process
and work rotation procedures, as well as by utilizing a
performance appraisal system which accords with the
organization’s strategies.
GPO has developed its human capital systematically via
the provision of both knowledge and skills relating to business
change, technology and competition. In 2021, 100% of
personnel training was successfully completed in accordance
with the human resource development plan. In addition, GPO
also provides an environment and atmosphere suitable to work
and uses digital technology to assist in the support of human
capital management and development. Corporate values and
culture have been strengthened and employees are encouraged
to be disciplined and to possess the necessary ethics to
affectively prepare them for possible change. The working
environment is safe and the health welfare of employees is
managed through worker engagement and the support of
executives. All of this is designed to ensure a happy and healthy
organization.
Moreover, a business unit (Agile Business) has been
prepared to support future growth and job roles. Beneficial
relationships have been established with stakeholders, and
social and environmental responsibility has been reinforced
to augment sustainability and good corporate governance.
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รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis Report
ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2564 องค์การเภสัชกรรม
มีรายได้รวม 34,911.31 ล้านบาท มีคา่ ใช้จา่ ยรวม 32,303.48
ล้านบาท และมีกำ� ไรสุทธิเท่ากับ 2,593.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2563 จ�ำนวน 1,167.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
• รายได้จ�ำนวน 34,911.31 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์จ�ำนวน 34,613.41
ล้านบาท รายได้จากค่ารับจ้างท�ำของจ�ำนวน 31.31 ล้านบาท
และรายได้อื่นจ�ำนวน 266.59 ล้านบาท โดยรายได้เพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากมี ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ก รณี โ รค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ องค์การเภสัชกรรม
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดหายาและ
เวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็นมาใช้ในการรักษาและป้องกัน ส่งผลท�ำให้
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากการขาย
ผลิตภัณฑ์โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 16,471.50 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 32,303.48 ล้านบาท ประกอบด้วย
ต้นทุนขายจ�ำนวน 28,972.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน 2,556.57 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 774.51
ล้านบาท

GPO’s operating results for the year 2021 showed a total
revenue of 34,911.31 million baht, total expenses of 32,303.48
million baht and a net profit of 2,593.99 million baht; this
represents an increase of net profit on 2020 of 1,167.00
million baht. The details are as follows:
• Revenue of 34,911.31 million baht comprised revenue from
sales of medicines and medical supplies of 34,613.41 million
baht, revenue from contracted production of 31.31 million baht
and other income of 266.59 million baht. The increase in
revenue resulted from the COVID-19 pandemic. GPO was
assigned by the Ministry of Public Health to provide the
necessary medicines and medical supplies for the treatment
and prevention of COVID-19; as a result, retail of these products
demonstrated a marked increase, with sales totaling 16,471.50
million baht.
• Expenses of 32,303.48 million baht comprised cost of sales
of 28,972.40 million baht, operating expenses of 2,556.57 million
baht and other expenses of 774.51 million baht.

ANNUAL REPORT 2021

71

ดู แ ล สุ ข ภ า พ ค น ไ ท ย มั่ น ใ จ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ โ ป ร่ ง ใ ส มี คุ ณ ธ ร ร ม

องค์การเภสัชกรรมมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 38,048.99
ล้านบาท และหนี้สินรวมทั้งสิ้น 22,022.48 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
• สินทรัพย์รวมจ�ำนวน 38,048.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 15,972.20 ล้านบาท
หรือร้อยละ 72.35 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 14,236.16 ล้านบาท หรือ
ร้ อ ยละ 209.76 ซึ่ ง องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ ด� ำ เนิ น ตาม
รั ฐ บาลไทยให้ ค นไทยทุ ก คนมี โ อกาสเข้ า ถึ ง วั ค ซี น ที่ มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และให้ ก รมควบคุ ม โรค
ด� ำ เนิ น การจั ด ซื้ อ และบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น โดยร่ ว มกั บ
องค์การเภสัชกรรมในการบริหารการจัดหาวัคซีน กระจาย
วัคซีนตามแผนการ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ณ วันที่ 30
กันยายน 2564 องค์การเภสัชกรรมมีเงินรับล่วงหน้าจากภาค
เอกชน จ�ำนวน 9,316.18 ล้านบาท เพือ่ จ่ายค่าวัคซีนดังกล่าว
• หนี้สินรวมจ�ำนวน 22,022.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 14,534.93 ล้านบาท
หรือร้อยละ 194.12 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้
อื่นๆ จ�ำนวน 9,692.11 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณรับ
ล่วงหน้าจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส�ำหรับ
การเบิกจ่ายแทนกัน กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ระยะระบาดในวงจ�ำกัดส�ำหรับกระจายทรัพยากรและวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นเงินรับล่วงหน้าในการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (Moderna) ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน
รวมทั้ ง เงิ น สนั บ สนุ น จากสถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ ส� ำ หรั บ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวัคซีนและบรรจุวัคซีน
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GPO retains total assets of 38,048.99 million baht and total
liabilities of 22,022.48 million baht. The details are as follows:
• Total assets amounted to 38,048.99 million baht, an
increase from 30 September 2020 of 15,972.20 million baht or
72.35%, resulting from a rise in cash and cash equivalents of
14,236.16 million baht or 209.76%. This increase stemmed from
GPO’s response to the Thai government’s policy that all Thai
people should be able to access quality vaccines effective in
the prevention of COVID-19. The Ministry of Public Health issued
an announcement regarding the procurement of vaccines to
combat COVID-19 and assigned the Department of Disease
Control to procure and manage vaccines in cooperation with
GPO. On 30 September 2020, the vaccines were distributed to
various hospitals according to plan. GPO received an advance
payment from the private sector in the amount of 9,316.18
million baht for the aforementioned vaccines.
• Total liabilities amounted to 22,022.48 million baht, an
increase from 30 September 2020 of 14,534.93 million baht or
194.12%, resulting from a rise in other payables of 9,692.11
million baht. This increase in liabilities resulted from the receipt
of payment in advance from the Office of the Permanent
Secretary Ministry of Public Health for disbursement in response
to COVID-19, in order to allow resources and medical supplies
to be distributed to hospitals and related agencies, as well as
the receipt of payment in advance for the procurement of
COVID-19 vaccine (Moderna) for private hospitals, and funding
from the National Vaccine Institute for expenses on vaccine
development and vaccine filling.
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รายงานของสํานักตรวจสอบภายในองค์การเภสัชกรรม
ประจําปีงบประมาณ 2564
Report of the Office of Internal Audit
for the Fiscal Year 2021
สํานักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม มีวตั ถุประสงค์
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทําหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน และการ
บริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงฝ่ายบริหารและ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์การเภสัชกรรม
ให้ ส ามารถเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของ
องค์ ก ารเภสั ช กรรมให้ มี คุ ณ ภาพ ศั ก ยภาพ และ/หรื อ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. นํากระบวนการหรือกิจกรรมในรูปแบบการบริการ
ด้านการให้ความเชื่อมั่น และการบริการให้คําปรึกษามาใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วแต่กรณี โดยเป็นไป
อย่างเทีย่ งธรรม ภายใต้ความเชีย่ วชาญและความระมัดระวัง
เยี่ยงการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
3. ทําการประเมินเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดํ า เนิ น งาน การบริ ห าร การจั ด การ การกํ า กั บ ดู แ ล
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยการให้
ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ตามสมควรแก่กรณี
อันจะเป็นการให้ความมั่นใจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารหน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ และ/หรือ พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานในคุณภาพและความสามารถที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายที่องค์การเภสัชกรรมกําหนด

The operational objectives of GPO’s Office of Internal Audit
are as follows:
1. To help support the operations and management of GPO,
including those of the Administration Department and employees
at all levels of the organization, in order to ensure that GPO’s
operational performance is able to provide added value and
that it is improved in terms of increased quality, efficiency and
potential.
2. To adopt assurance service and consulting service
processes, as well as related activities, in the operation of
internal audit as a professional practitioner, utilizing an expert,
prudent and equitable approach.
3. To conduct assessments to improve the efficiency of
operations, administration, management, governance, internal
control and risk management, via the provision of observations
and recommendations. This process inspires confidence within
the Audit Committee, the Administration Department, the
working units under inspection and all GPO employees, as well
as the inspectors themselves, that operations are of a standard
sufficient to achieve the goals determined by GPO’s prescribed
policies.
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สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูอ้ าํ นวยการองค์การเภสัชกรรม โดยทีก่ ารปฏิบตั งิ านเป็นไป
ตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ และเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่สําคัญ คือ การให้
ความเชื่อมั่นกระบวนงานด้วยการตรวจสอบ และการให้
คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาด้ ว ยความเป็ น อิ ส ระ เที่ ย งธรรม และ
ความสามารถในหน้าที่ที่เพียงพอ เพื่อจะเพิ่มมูลค่าในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน อันจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรม
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด ด้วยการนําเอาวิธีการที่เป็น
ระบบ เป็นระเบียบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กํากับดูแล
สํ า นั ก ตรวจสอบภายใน องค์ ก ารเภสั ช กรรม เป็ น
หน่วยงานเทียบเท่าระดับฝ่าย โดยสายงานทางการบริหาร
(Administratively) ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ ส่วนสายงาน
ตามหน้าที่ (Functionality) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอัตรากําลังในปัจจุบันมีทั้งสิ้น
19 อัตรา ในระหว่างปีมีการสรรหาเพิ่มเติมบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังขาดแคลน ในด้านการพัฒนา
บุคลากรมีหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการอบรมอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีชวั่ โมงการอบรมหลักสูตรรายบุคคลไม่ตำ�่ กว่า
ปีละ 40 ชั่วโมง นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้บุคลากรรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยให้เข้ารับการอบรมและการสอบ
แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้
การได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากมีการเลื่อนสอบหรืองดกิจกรรม ในด้านการรักษา
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน
ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูง โดยให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานและสายอาชีพ
ผลการปฏิบตั งิ านสํานักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิ
งานตามแผนการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ 2564
สําเร็จในอัตราร้อยละ 57.14 โดยงานตรวจสอบทีด่ าํ เนินการ
แล้วเสร็จจํานวน 11 งาน ครอบคลุมงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
งานทรัพยากรบุคคล งานขาย การเงิน การผลิต ระบบกํากับ
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The Internal Audit Office retains duties and responsibilities
as assigned by the Audit Committee and the Managing Director
of GPO. Its operations are in accordance with the operating
manual of the internal audit of state enterprises set by the State
Enterprise Policy Office (SEPO) and the standards and criteria
of internal audit for government agencies, set by the Ministry
of Finance and the State Enterprise Assessment Model (SE-AM).
The mission and key responsibilities of the Office of Internal
Audit are to provide assurance of procedures via audits and
to provide consultation and advice on an independent,
professional and equitable basis, in order to add value to and
improve operations. The Office supports GPO in achieving its
specified objectives by adopting a systematic method to assess
and improve the effectiveness of processes of risk management,
internal control and good governance.
The Office of Internal Audit is a working unit equivalent to
department level; it is administratively directed by the Managing
Director and functionally supervised by the Audit Committee.
The current workforce numbers a total of 19 positions. During
the year, there was additional recruitment of personnel in
the field of information technology, as representation of this
specialty was considered to be insufficient. Personnel
development is addressed through job rotation and ongoing
training. Personnel is expected to partake in no less than 40
hours of individual training courses per annum. In addition,
personnel are encouraged to attain vocational certificates by
encouraging them to attend training and take examinations;
however, in 2021 such activities, unfortunately had to be
postponed due to the ongoing COVID-19 pandemic. The Office
of Internal Audit is supported in the retention of its internal audit
personnel via the provision of approval for personnel
development expenses and tools/equipment to facilitate work
and career advancement by the Audit Committee and senior
executives.
Assessment of the operations of the Office of Internal Audit
demonstrated that the Office was able to perform its tasks in
accordance with the annual audit plan for the fiscal year 2021
at a success rate of 57.14%; this included 11 completed audit
works covering information technology, human resources, sales,
finance, production, the corporate governance system, the
internal control system, management of supplies and products,
work development in accordance with SE-AM criteria and the
quality assessment of audit works. There remain 15 audit works
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ดู แ ลกิ จ การ ระบบควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารพั ส ดุ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนางานตามเกณฑ์ SE-AM และการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ มี ง านที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการจํานวน 15 เรือ่ ง ซึง่ งานทัง้ หมดมีกาํ หนดแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 ข้อเสนอแนะที่
สํานักตรวจสอบภายในจากงานตรวจสอบได้ให้ประโยชน์
แก่องค์กร ในด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและการรายงาน การป้องกัน
โอกาสเกิ ด ทุ จ ริ ต ในกระบวนงานต่ า งๆ รวมถึ ง สามารถ
ยกระดับการปรับปรุงแก้ไขจากกระบวนงานที่ตรวจสอบ
สู่ระดับองค์กรได้ การแบ่งแยกหน้าที่ในการปรับปรุงสินค้า
คงคลัง และการให้สิทธิ การใช้งานระบบ SAP ที่เหมาะสม
ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดําเนินการ
ปรับปรุง และทางสํานักตรวจสอบภายในได้ตดิ ตามความคืบ
หน้าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเป็นระยะ
งานให้คําปรึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง เป็นการให้
ความรู ้ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม งานตรวจสอบ และให้ คํ า ปรึ ก ษา
ที่หน่วยงานร้องขอที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
การขายและการบริหารพัสดุในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรั ส โควิ ด -19 การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
บั น ทึ ก มู ล ค่ า บั ญ ชี ข องครุ ภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ ทางสํ า นั ก
ตรวจสอบภายในยั ง มี บ ทบาทในการให้ ค วามคิ ด เห็ น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง
ด้านทุจริตในการประชุมของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ต่างๆ ที่สํานักตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุม รวมถึง
การร้องขอจากหน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรม
สํานักตรวจสอบภายในจัดให้มีการควบคุมคุณภาพ
งานตรวจสอบจากผู ้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งภายในองค์ ก ร โดยการ
ควบคุมดูแลคุณภาพงานตามสายการบังคับบัญชา (ประเมิน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน) การประเมินตนเอง
ของสํ า นั ก ตรวจสอบภายใน การประเมิ น คุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบภายในข้ามกลุ่ม ตรวจสอบการประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน การประเมินการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู ้ อํ า นวยการ
องค์การเภสัชกรรม สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอก ได้ดําเนินการจ้างบริษัทเพื่อประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในแล้ว
ในปีงบประมาณ 2563 ข้อเสนอแนะที่ได้รับ ทางสํานัก
ตรวจสอบภายในได้ดําเนินการปรับปรุงงานควบคู่ไปกับ
การปรั บ ปรุ ง งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

in progress, all of which are due for completion within the first
quarter of the fiscal year 2022. The recommendations provided
by the Office of Internal Audit, relating to auditing from the work
unit level to the organizational level, benefited the organization
in terms of compliance with the law, rules, regulations and
relevant standards, as well as in increasing the efficiency and
effectiveness of performance and reporting, preventing the
possibility of fraud within various processes, the ability to
upgrade and improve processes and solve any problems related
to such processes, separating the duties of inventory adjustment
and the proper granting of a license for use of the SAP system.
These recommendations have been implemented by the
working units audited. The Office of Internal Audit periodically
monitors the progress of the implementation of its
recommendations.
During 2021, a total of 6 consultation works were in
operation, disseminating knowledge amongst audit groups and
providing consultation to work units upon request, in relation to
disbursement documents, and sales and inventory management
during the COVID-19 pandemic, as well as improving operations
and recording the Book Value of durable goods. Moreover, the
Office of Internal Audit also plays an important role in providing
opinions to support work development, good governance, risk
management and internal control, and fraud risk management,
at meetings of the Board and of various working committees,
as well as at the request of GPO work units.
The Office of Internal Audit performs quality control of the
audit work performed by itself and related parties within the
organization by supervising the quality of the work in accordance
with the chain of command (Assessing the performance of
internal auditors), conducting self-assessment of the Office of
Internal Audit, assessing the quality of internal audit work across
groups and reviewing the satisfaction level of those working
units which have undergone audit in regard to the performance
of the said audit. The performance of the Office of Internal Audit
is also assessed by the Audit Committee and by the Managing
Director of GPO. In addition, in 2021 GPO hired an external
agency to provide an assessment of the quality of the work of
the Office of Internal Audit. The Office of Internal Audit adopted
the recommendations received from the aforesaid company in
order to improve its operations, as well as to enhance its work
so that it might meet the criteria for the performance assessment
of state enterprises.
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สําหรับระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทุกหน่วยงาน
ในองค์การเภสัชกรรมได้ทําการประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเองตามแนวทางที่องค์การเภสัชกรรมกําหนดตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในสําหรับหน่วนงานของรัฐ พ.ศ. 2561
จากการสอบทานของสํานักตรวจสอบภายในจากระบบ
การควบคุมการปฏิบัติงานของสายงาน และการกํากับดูแล
ของผูบ้ ริหารระดับสูง สามารถให้ความมัน่ ใจได้ในระดับหนึง่
ว่าการดําเนินงานขององค์การเภสัชกรรมมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุมพอสมควร
อย่างไรก็ดี ประเด็นทีค่ วรจะพัฒนาการควบคุมภายในเพิม่ เติม
เพื่อให้สามารถบรรลุต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเพิ่มขึ้น
ได้แก่ การประเมินการควบคุมภายในสําหรับงานหลักของ
แต่ละหน่วยงานให้ครบถ้วน การประเมินความสอดคล้อง
และครบถ้วนของแผนงาน/กระบวนงานที่สนับสนุนงาน
ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการกํากับ ติดตามการดําเนินการ
และการจัดการความเสี่ยงของแผนงานตามยุทธศาสตร์
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานเหล่านี้จะบรรลุเป้าหมายได้
ระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร องค์การเภสัชกรรม
มี ก ารดํ า เนิ น การที่ เ ป็ น ระบบ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีคณะ
ทํางานบริหารความเสี่ยงประจําฝ่ายเป็นผู้ประสานและ
ติดตามความคืบหน้าในการนํานโยบายมาถ่ายทอดสู่ระดับ
ปฏิบัติงานตามสายงาน มีระบบการรับการร้องเรียนโดย
ศูนย์รบั การร้องเรียนเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสในด้าน
ทุจริต เป็นหน่วยงานทีร่ วบรวมเรือ่ งร้องเรียนจากทุกช่องทาง
พิจารณาเรื่องเพื่อนําเข้าสู่ระบบการสอบสวนตามระบบ
ต่อไป สําหรับความเสี่ยงสําคัญที่พบจากงานตรวจสอบ
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In regard to the organization’s internal control system, every
working unit in GPO performs an internal control self-assessment
in accordance with the guidelines set by GPO, which are in
accordance with the Ministry of Finance’s criteria on standards
and the criteria for internal control practices for government
agencies B.E. 2561. A review undertaken by the Office of Internal
Audit on the performance control system of the chain of
command and the supervision of senior executives, demonstrated
to a degree of some assurance that GPO’s operations are
transparent, verifiable, appropriate and sufficiently concise.
However, there were some issues which require the development
of additional internal controls in order to be able to better achieve
organizational objectives, such as the internal control
assessment of the main tasks of each working unit and
assessment of the conformity and completeness of the plans/
procedures which support work in accordance with strategy,
as well as the monitoring of operations and the risk management
of plans in accordance with strategy, in order to ensure that
these plans are able to achieve their goals.
The enterprise risk management system is operated on a
systematic basis by GPO and is supervised by the Risk
Management and Internal Control Committee. There is a risk
management working group for each department. These groups
work as coordinators and monitor the progress of policy
implementation at the operational level. There is also a system
for receiving complaints; the Complaint Center is a channel for
receiving reports regarding corruption, it collects complaints
from a variety of channels and considers whether matters need
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ทางสํานักตรวจสอบภายในได้นําเสนอผลการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมรับทราบเพื่อเป็น
ข้อมูลในการดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ความเสี่ยงสําคัญของ
องค์การเภสัชกรรมในปี 2564 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมในอนาคต ได้แก่
1. กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ยั ง ไม่
สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน เช่น
พรบ. องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 การจัดตั้งหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์การให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงการ
ปฏิบตั งิ านยังไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างครบถ้วนในบางประเด็น
2. สภาวะที่ อ งค์ ก รขาดสภาพคล่ อ งได้ ง ่ า ยจากการ
มีหนี้ค้างชําระนานและมูลค่าสูงของลูกหนี้ภาครัฐ แต่ต้อง
ซื้อยา เวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ
และใช้เงินในการลงทุนพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง รวมถึงความ
ไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคตจากพฤติกรรมของลูกค้า
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์
โควิด-19 และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงานตามกลยุทธ์ การย้ายโรงงานและ
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างครบถ้วนและ
ทันเวลา
4. การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในด้ า นการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบตั ภิ ารกิจและหน้าทีข่ องสํานักตรวจสอบภายใน
ในปั จ จุ บั น มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ปราศจากอคติ ใช้ ค วาม
เชี่ยวชาญ ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และเป็น
ไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
โดยไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร รวมทั้งได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
เภสัชกรรม สําหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ได้ มี ก ารนํ า เสนอต่ อ ผู ้ อํ า นวยการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจําต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาววนิดา อธิการยานันท์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบภายใน
		
องค์การเภสัชกรรม

to be brought into the investigation system. In the case of major
risks discovered during the audit process, the Office of Internal
Audit presents the audit results at meetings of the Risk
Management and Internal Control Committee and GPO
executives, for information purposes and to utilize the results
in further operations. Important risks facing GPO in 2021, which
have the capacity to affect the organization’s business in the
future, were as follows:
1. Laws, rules, and related regulations are not fully
consistent with the organization’s business operations. For
example, the establishment of a working unit to supervise
internal organization operations, in order to ensure that they
comply with the law, and rules and regulations, has yet to be
completed, and some operations have issues in regard to such
compliance.
2. GPO lacks financial liquidity due to long overdue debts,
particularly the high-value debts of government agencies who
need to purchase medicines and medical devices to support
the country’s public health, as well as because of the
organization’s substantial financial investment in business
development, the uncertainty of future income owing to changes
in customer behaviour, the business environment resulting from
the COVID-19 situation and an increase in competition.
3. Human resource management was not in line with
strategy, the factory relocation plan or changes in the business
environment.
4. Risk Management in Information Technology Security.
The performance of the Office of Internal Audit is undertaken
in accordance with GPO’s missions and duties. The Office
operates independently and without prejudice, using
professional expertise and caution, in line with the professional
practice of internal auditing and without any limitations in the
obtaining of information or resources; it receives full cooperation
from the management and the various working units of GPO.
Reports on the results of audit performance are presented to
the Managing Director and the Audit Committee regularly at
meetings of the Audit Committee.

(Miss Vanida Athikarnyanun)
Director of the Office of Internal Audit
The Government Pharmaceutical Organization
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม
ประจําปีงบประมาณ 2564
Report of the GPO Audit Committee
for the Fiscal Year 2021
ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ชุ ด
จากการที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมครบวาระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียดของกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

During the fiscal year 2021, the Audit Committee held a
total of 9 meetings. The committee comprises 3 members of
GPO’s Board of Directors; during the fiscal year the membership
of the committee underwent changes, including the resignation
of the Chairman, as a result of its members completing their
term on the GPO Board of Directors, and this resulted in fewer
meetings than is customary. Details of attendance at Audit
Committee meetings during the fiscal year 2021 are as follows:

ชุดที่

กรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนประชุม

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม

Set No.

Members of the Audit Committee

Position

No. of Meetings

Meeting Attendance

ประธานกรรมการ
Committee Chairman
กรรรมการ
Committee
กรรรมการ
Committee

1

1

1

0

1

1

1

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
Ms. Pongpun Gearaviriyapun
นายชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
Mr. Chusak Okascharoen
นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
Ms. Kanongnij Sribuaiam

ครบวาระ 24 ตุลาคม 2563 / Completion of the Term of GPO Board of Directors 24 October 2020

2

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Miss Trithip Sivakriskul
นายสรนิต ศิลธรรม
Mr. Soranit Siltharm
นายธีระพล เกียรติสุรนนท์
Mr. Terapon Kietsuranon

ประธานกรรมการ
Committee Chairman
กรรรมการ
Committee
กรรรมการ
Committee

1

1

1

1

1

1

ประธานกรรมการลาออก 4 มีนาคม 2564 / Chairman’s Resignation 4 March 2021

3

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
Mr. Boonchai Charassangsomboon
นายสรนิต ศิลธรรม
Mr. Soranit Siltharm
นายธีระพล เกียรติสุรนนท์
Mr. Terapon Kietsuranon

ประธานกรรมการ
Committee Chairman
กรรรมการ
Committee
กรรรมการ
Committee

คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละชุดเป็นผู้มีความรู้
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์หลายด้าน ทัง้ ในด้านบัญชี
การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมาย รวมทั้งด้านงานสาธารณสุข ซึ่งช่วยทําให้คณะ
กรรมการตรวจสอบสามารถนําเสนอมุมมองที่หลากหลาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.)
สอดคล้องกับแนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานของคณะ
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7

7

7

7

7

7

Members of the Audit Committee are required to be possessed
knowledge, expertise and experience in the fields of finance,
accounting, economics, business management, information
technology, the law and public health works; these requirements
enable the audit committee to hold a variety of perspectives.
The Audit Committee performs 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
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กรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ เกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ อภ. โดยได้สอบทานและผลักดันให้องค์การเภสัชกรรม
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบการ
ตรวจสอบภายในทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการทํางานที่เป็นระบบ มีความ
โปร่งใส รวมถึงมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ าํ นักตรวจสอบ
ภายใน ผูบ้ ริหาร อภ. ทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั ร่วมทุน
และผูบ้ ริหารจากสายงานต่างๆ ของ อภ. เพือ่ ให้การดําเนินงาน
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม
สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรมในภาพรวมได้ ดังนี้
1. การพิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญเจ้าหน้าที่ สตง. เข้าร่วม
ประชุ ม หารื อ เพื่ อ สอบถามประเด็ น ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
งบการเงินของ อภ. รวมทัง้ หารือกับผูบ้ ริหารด้านบัญชีการเงิน
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ มี ก ารกํ า หนดใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เ สนอ
คณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรม แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน
ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์การ
เภสั ช กรรม เพื่ อ ให้คําปรึก ษาและข้อ เสนอแนะเกี่ยวกั บ
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน และสอบทานการดําเนินการ
จั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ความน่าเชื่อถือ โดยคณะทํางานเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน จํานวน
3 ราย คือ

authorized by the State Enterprise Policy Office (SEPO) of the
Ministry of Finance and the rules of the Ministry of Finance on
the standards and criteria for the practice of Internal Audit by
government agencies and the State Enterprise Assessment
Model (SE-AM), 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 efficient
and effective internal audits, to focus on ensuring that the
organization’s work processes are undertaken both systematically
and transparently, and to improve the overall quality of internal
audit. The Audit Committee holds meetings with GPO’s chief
executives, administrators and officers from the State Audit Office
of the Kingdom of Thailand, administrators and officers of the
Office of Internal Audit, GPO executives from various departments
and GPO executives with membership of the board of directors
of joint venture company committees. These meetings are
undertaken in order to achieve the objectives of the organization
and to ensure that all operations are conducted ethically.
Overall operations for the fiscal year 2021 can be
summarized as follows:
1. Consideration and Verification of the Financial Report
of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand (SAO).
The Audit Committee invited officers from the SAO to discuss
issues that could affect GPO’s financial statement and for
discussions with the administrators of the Accounting and Finance
Department in regard to operational guidelines in accordance
with accounting standards, specifically with respect to new
regulations or those that have been modified and/or appended.
The Audit Committee proposed that the Board of Directors set up
a Working Group to promote the efficiency and effectiveness of
GPO’s internal control and internal audit processes and to support
the verification of the financial report. This Working Group, which
is equipped with knowledge and expertise in finance and
accounting, consists of the following 3 members:

1

2

3

นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย

นางวราภรณ์ อุ่นปิติวงษา

นางสุกัญญา ฮิวส์

Ms. Jongjit Hleekpai

Mrs. Varaporn Ounpitivongsa

Mrs. Suganya Huge

ประธานคณะทํางาน

Committee Chairman

รองประธานคณะทํางาน

Committee Vice Chairman

คณะทํางาน
Committee
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ข้ อ คิ ด เห็ น จากคณะทํ า งานส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในขององค์การเภสัชกรรม เป็นประโยชน์
อย่างมากในการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ
พิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงินของ สตง.
การให้ ข ้ อ มู ล และข้ อคิด เห็นในการบ่งชี้ถึงข้อ จํากัด และ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะทํางานส่งเสริม
ประสิทธิภาพฯ ฝ่ายบริหาร อภ. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สํานักตรวจสอบภายใน และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ดาํ เนินการสอบทานและให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี การปรับปรุงรายการ
บัญชีที่สําคัญ การประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ
ต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการเงินใหม่
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทําขึ้นเป็นไปตาม
ข้ อ กฎหมายและมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป
มีความเชื่อถือได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่ใช้งบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทาน
งบการเงินเฉพาะหน่วยงานสําหรับเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ งบการเงินของฝ่ายชีววัตถุ งบการการเงินของ
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ งบการเงินของโครงการผลิต
กัญชาทางการแพทย์ และงบการเงินของกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
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Comments from the Efficiency and Effectiveness Promotion
Working Group were very helpful in supporting the Audit
Committee in its consideration of the results of the review of the
SAO’s financial report. In addition, the working group also
provided information and opinions on identifying limitations and
risks relating to GPO’s operations.
The Audit Committee worked jointly with the Efficiency and
Effectiveness Promotion Working Group, the Management
Department, the Finance and Accounting Department, the Office
of Internal Audit and the State Audit Office of the Kingdom of
Thailand, on the review of quarterly financial statements, the
annual financial statement, the adjustment of entries and
accounting estimates affecting financial statements and the
adequacy of GPO’s accounting recording methods in relation
to new accounting or financial standards, as well as the
disclosure of adequate and accurate information. This was in
order to ensure that the financial report was correctly made,
that it was in compliance with the law and general accounting
standards and that its contents were adequately and reliably
disclosed in a manner expedient to the organization’s
executives, as well as being of benefit to management and
others.
The financial statements verified by the Audit Committee for
management information comprised those of the Biological
Product Department, the Biological Product (Vaccine)
Manufacturing Plant, the Medical Cannabis Extraction Prototype
Project and the GPO Research Fund.
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2. การสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า อภ. มีระบบการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของ อภ.
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ และ
ให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้มีกิจกรรมตามโครงการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบกิจการที่ดี เพื่อเยี่ยมชมและ
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารประจําพืน้ ที่ ซึง่ โครงการนีเ้ ป็นวิธหี นึง่
ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการกํากับดูแล
โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยมชม
หน่วยงาน ได้แก่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับฟังปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในด้าน
ต่างๆ แก่หน่วยงาน
นอกจากนี้ ได้สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสม
ของกระบวนการกํากับดูแลกิจการ จากการประชุมคณะ
กรรมการ อภ. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน การประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
และรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า อภ. มีระบบการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น ไปในแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี
ครอบคลุมทุกมิติและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี ควรมีการ
พัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) เพื่อให้ อภ. สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์และดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และการบริหารจัดการภายใน ของสํานักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงาน
ตรวจสอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานตรวจสอบประจํ า ปี
ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปรั บ ปรุ ง งานตรวจสอบภายใน
สอบทานรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็ น รายไตรมาส สอบทานรายงานประจํ า ปี ข องสํ า นั ก
ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและ
ให้คําปรึกษา สอบทานและให้ความเห็นชอบกฎบัตรและ
คู ่ มื อ การตรวจสอบภายในของสํ า นั ก ตรวจสอบภายใน
พิ จ ารณาความเพี ย งพอของทรั พ ยากรบุ ค คลของสํ า นั ก
ตรวจสอบภายใน สนับสนุนให้มีการสรรหาบุคลากรเพื่อ
ทดแทนในตําแหน่งสําคัญ ครอบคลุมงานตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรมของ อภ. ส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา
บุ ค ลากร คณะกรรมการตรวจสอบส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน
ในสํ า นั ก ตรวจสอบภายในมี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญใน
สายวิชาชีพตรวจสอบภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. Verification to Ensure that GPO has Implemented Good
Corporate Governance in Order that its Operations can be
Conducted Efficiently and with Traceable Transparency. The Audit
Committee verified that GPO’s operations were efficient, effective
and in accordance with the law, and the rules and regulations
related to business operations, and provided comments in an
assessment report on internal control systems and risk
management. In addition, it undertook activities in relation to
the project to promote Good Corporate Governance, including
site visits and meetings with local executives. Site visits were
one of the methods used to evaluate the effectiveness of the
Good Corporate Governance system.
In 2021, the Audit Committee made a site visit to the
Information Technology Division, where it was informed of
problems and obstacles being confronted by the division in
terms of operations and provided comments and recommendations
to assist in the solution of such problems.
In addition, the effectiveness and appropriateness of the
corporate governance process were verified via meetings of the
Board of Directors, meetings of the Risk Management and Internal
Control Committee, meetings with senior executives and reports
on the audit results of the Office of Internal Audit. The Audit
Committee is of the opinion that GPO is in possession of an
effective and appropriate corporate governance system which
operates in compliance with all aspects of the guidelines for good
governance. However, the Committee has also advised that GPO
should undergo continuous development in accordance with the
State Enterprise Assessment Model (SE-AM) criteria, in order that
it be able to achieve its goals in terms of strategy and sustainable
business operations.
3. Supervision of Internal Audit and Management of the
Office of Internal Audit. The Audit Committee verified and
approved a strategic audit plan and an annual audit plan. The
Audit Committee also approved an improvement plan for internal
audit and provided verification, commentary, notification and
advice in regard to the audit results report, quarterly progress
reports on audit performance and the annual report of the Office
of Internal Audit. In addition, the Audit Committee verified and
approved the Office of Internal Audit’s charter and its manual of
internal audit. Moreover, the Audit Committee deliberated as to
whether the Office of Internal Audit was sufficiently well equipped
in terms of human resources and following this supported the
recruitment of personnel to replace staff vacating important
positions covering the audit of GPO’s projects and activities.
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โดยเห็ น ชอบให้ จ ้ า งที่ ป รึ ก ษาใน “โครงการร่ ว มพั ฒ นา
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อการตรวจสอบการ
ทํางานและกระบวนการธุรกิจในระบบ SAP ปีงบประมาณ
2563-2564” และการนําระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน
มาใช้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับประกาศนียบัตร
ทางวิชาชีพสากล หรือวุฒบิ ตั รวิชาชีพที่ สคร. กําหนด โดยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม การสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง มุง่ เน้นให้ระบบงานตรวจสอบมีคณ
ุ ภาพ โดยการ
กํ า กั บ และติ ด ตามให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของงาน
ตรวจสอบภายในทั้งจากภายในและภายนอก นอกจากนี้
คณะกรรมการยังให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อแนะนําต่อ
รายงานผลการตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากร การสรรหา
บุ ค ลากรในตํ า แหน่ ง สํ า คั ญ และการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้สํานักตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
มีความรู้ ทักษะที่ทันต่อสถานการณ์ สามารถก้าวทันต่อ
ธุรกิจและกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้
ในปีงบประมาณ 2564 สํานักตรวจสอบภายในมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี งานตรวจสอบ
ทีผ่ า่ นมายังไม่ครอบคลุมประเด็นความเสีย่ งทีส่ าํ คัญทัง้ หมด
และการดําเนินการขององค์กรยังไม่ครบ Enablers ทัง้ 7 ด้าน
ตามเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของ สคร. ควรได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั งิ านโดยการนําเทคโนโลยีและ
ข้อมูลมาใช้ให้เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจโดยเร็ว เร่งรัด
การสรรหาบุคลากรทดแทนในตําแหน่งสําคัญ และประสานงาน
เพือ่ สร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้แก่ผตู้ รวจสอบภายใน
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The Audit Committee accelerated human resources development
in the area of information technology system auditing and the
implementation of technology systems to increase operational
efficiency. The Committee approved the plan for the personal
development of the Office of Internal Audit personnel. The
Committee focused on promoting enhanced levels of knowledge
on information technology and professional expertise in the
officers employed in the Office of Internal Audit by approving
the hiring of consultants under the project “Developing the
efficiency of internal audit for auditing operations and business
processes within the SAP system for the fiscal year 2020-2021”.
In addition, the Audit Committee supported the implementation
of an internal audit management system. The staff members of
the Office of Internal Audit were encouraged to attend training
courses with the aim that these officers could gain international
professional diplomas or vocational certificates prescribed by
SEPO and/or so that their skills in the assessment of the quality
of internal audit operations could be enhanced, via support of
the costs of training, examinations and other related expenses.
The Audit Committee also placed a focus on the level of quality
of the audit system via supervision and monitoring, and ensured
that the quality of internal audit work was assessed by both
internal and external agencies. Moreover, the Committee also
provided comments and recommendations in regard to the
audit results report, human resource development, recruitment
for key positions and the improvement of operational efficiency,
to help ensure that the Office of Internal Audit is able to operate
effectively and improve its work on a continuous basis, be
possessed of up-to-date knowledge and skills, and is able to
keep pace with business trends and a changing world in the
digital age. This is in order to support business operations in
line with strategy and can generate added value for the
organization.
In the fiscal year 2021, the performance of the Office of
Internal Audit was of a satisfactory level. However, previous
audits did not cover all of the organization’s operations or critical
risks, in that not all of the 7 fields of Enablers, required by the
performance evaluation criteria of SEPO, were completed. The
Office of Internal Audit should, as soon as possible, improve
and develop its operations by adopting data technology to
increase the efficiency of its audit work, should accelerate the
recruitment of personnel to fill key positions and should
coordinate to develop career advancement for internal auditors.
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4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน ได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและสํานักตรวจสอบภายใน ทัง้ ในด้าน
การดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สนิ การป้องกัน
และลดความผิดพลาดความเสียหาย การสิน้ เปลืองหรือการ
ทุจริต ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี โดยพิจารณา
รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ
สํานักตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในและ
การสอบทานรายงานทางการเงิน รวมถึงข้อสังเกตความเห็น
ของ สตง. และการประชุมร่วมกับ สตง. คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกต ความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในการดําเนินงานที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยมชม
และประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารหน่วยงาน เพือ่ ให้เข้าใจในระบบ
การทํางาน ปัญหา และข้อจํากัด รวมถึงได้ให้ข้อแนะนํา
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ระบบควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้
5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทาน
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง จากการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบกํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท
ร่วมทุนและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกต
ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ ย งในเรื่ อ งสภาพคล่ อ ง การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ด้ า นการทุ จ ริ ต ในเรื่ อ งการให้ สิ ท ธิ แ ละการ
แบ่งแยกหน้าทีท่ เี่ หมาะสมในระบบ ERP ด้านการดําเนินงาน
ด้านการบริหาร ด้านการรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องความมั่นคง
ปลอดภั ย ทางไซเบอร์ รวมถึ ง ให้ มี ร ะบบข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง
ทางบัญชีและการเงินทีส่ าํ คัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรมีระบบ
เตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีความ
เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความเสี่ ย งอยู ่ ใ นระดั บ
ที่ยอมรับได้

4. Verification of the Effectiveness of the Internal Control
System. The Audit Committee verified the effectiveness of the
internal control system in conjunction with the SAO and the
Office 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 financial reports and compliance
with the law, rules, regulations and government resolutions. The
verification was performed by reviewing the internal control
assessment report of the Office of Internal Audit, internal audit
results and financial reports, as well as the observations and
opinions of the SAO and meetings with the SAO. Following this,
the Audit Committee provided observations, opinions and
recommendations for the improvement of the internal control
system and operations in compliance with the law, rules and
regulations, and suggested processes to make operations more
concise and efficient. Moreover, the Audit Committee undertook
site visits and met with work units’ executives, in order to observe
operations and thereby gain an understanding of the actual
operating systems, as well as to ascertain 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. Verification of Risk Management. Meetings were held with
the executives responsible for the supervision of risk
management, executives with memberships of the board of
directors of joint venture companies and other senior executives,
in order to verify the efficiency and suitability of the risk
management process. The Audit Committee provided
observations and opinions on the internal audit report, and
provided recommendations for developing and improving risk
management on liquidity, compliance with the Ministry of
Finance regulations on procurement and the supplies
management of the government sector, as well as on
administration, financial and non-financial reports, information
technology in terms of cyber security and safety, entitlement
fraud and the appropriate segregation of duties within the ERP
System. In addition, the Committee recommended that GPO
acquire a system for obtaining surveillance information on
important accounting and financial operations; this is in order
to ensure that the organization has a risk warning system, that
risk management, in all its various aspects, is appropriate and
efficient, and that the levels of risk are acceptable.
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6. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และ สตง. รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ข้ อ เสนอแนะ
ต่อฝ่ายบริหารในการเร่งรัดการจัดตั้งหน่วยงานที่กํากับดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Unit) การทบทวน กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
มั่นใจว่า อภ. มีระเบียบ ข้อบังคับที่สนับสนุนและสอดคล้อง
กับการดําเนินธุรกิจและโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถปฏิบตั ิ
ได้ถกู ต้องตามกฎหมาย และมีการกํากับดูแลให้การดําเนินการ
ในภาพรวมของ อภ. เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว
7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา
ทุกปี มีการประเมินทักษะความสามารถ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั งิ าน สอดรับกับการดําเนินธุรกิจและยุทธศาสตร์
ของ อภ. โดยในปี 2564 กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
และหลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้ง
มีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลและทัง้ คณะ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ในภาพรวม
งบการเงินของ อภ. แสดงข้อเท็จจริงในส่วนทีเ่ ป็นสาระสําคัญ
ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี องค์การเภสัชกรรม
มีการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่ดีที่กระทรวงการคลังกําหนด

(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม
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6. Abiding by the Law and Related Regulations. The Audit
Committee provided verification of performance in accordance
with the law and related regulations. In a meeting with the
executives responsible, other senior executives and the SAO,
as well as in a report on audit results, the Audit Committee
recommended that the establishment of a Compliance Unit
should be expedited. This unit would be responsible for ensuring
that laws and regulations are strictly adhered to, as well as
reviewing relevant laws and regulations, and improving the
system for the dissemination of knowledge and understanding
to the various committees within the procurement process. This
was in order to ensure that GPO retains regulations which
support and conform to its business operations, and which are
transparent and accountable, as well as to confirm that all of
GPO’s operations thoroughly abide by the law and the
requirements of regulatory organizations.
7. Maintenance of the Work Quality of the Audit Committee.
The Audit Committee’s charter is reviewed annually; competency
assessments are performed in order to develop knowledge,
capability and skills, to a level that enables work to be fully in
line with the business operations and strategies of GPO. In 2021,
the members of the Audit Committee received training on the
Advanced Audit Committee Program and attended a Corruption
Risk and Control Workshop provided by the Thai Institute of
Directors. In addition, the performance of the Audit Committee
was evaluated via a process of self-assessment and teamassessment to ensure that its performance is efficient and
achieves its objectives as defined in the Audit Committee Charter.
The Audit Committee considers the content of GPO’s financial
statement to be complete and that all the essential facts have
been correctly identified 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.

(Mr. Boonchai Charassangsomboon)
Committee Chairman
The Government Pharmaceutical Organization
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รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ปีงบประมาณ 2564
Operations in Good Corporate Governance
during the Fiscal Year 2021

1. โครงการ GPO STRONG “อภ. รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”
องค์การเภสัชกรรมได้จัดท�ำโครงการ GPO STRONG “อภ. รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรม
ในการต่อต้านการทุจริต มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาองค์การเภสัชกรรมสู่องค์กรคุณธรรม รวมถึงร่วมกันปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยมีการน�ำหลักศาสนามาเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“พลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
1. “Strong GPO Project: GPO Working Together in the Fight Against Corruption”
GPO organized the “Strong GPO Project: GPO working together in the fight against corruption” in order to create and
instill a culture of anti-corruption, thereby ensuring that employees developed a mindset which utterly rejected any form
of corruption. This was in order to develop GPO as a Moral Organization and to allow all employees to work together in
cultivating a good culture within the organization. Religious principles were also employed to assist in progressing GPO
towards being a Moral Organization and GPO was honored to welcome Phra Maha Sompong Talaputto, to present a
discourse on the topic of “The Power of Morality Against Corruption” on 3 December 2020.
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2. โครงการ GPO Young Blood “คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม”
องค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการให้ความรูเ้ รือ่ งธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต โดยต้องสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท�ำโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม
ประจ�ำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ เพื่อปลูกจิตส�ำนึก และสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องการด�ำเนินชีวิตภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการประหยัดและการออมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการด�ำเนินชีวิตที่ดี รวมถึงพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ต้านโกง ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพฯ โดยจัดอบรม จ�ำนวน 3 รุน่ ในวันที่ 15, 17 และ 18 ธันวาคม 2564
2. “GPO Young Blood Project: New Generation with a Moral Heart”
GPO has recognized the importance of the provision of knowledge concerning good governance and anti-corruption,
as it supports the building of strength from within and instills a culture of anti-corruption. In response to this, in 2021,
GPO organized the “GPO Young Blood Project: New Generation with a Moral Heart”, with the target group being
new employees. This project was aimed at raising awareness of the importance of being possessed of an ethical
attitude toward work in accordance with the principles of good governance. In addition, knowledge about living
under the principles of the sufficiency economy and promoting monetary savings was also provided to this target
group in order to cultivate a good lifestyle culture. The participants in this project underwent 3 batches of training,
on 15, 17 and 18 December 2021, and also attended a site visit to the Anti-Corruption Museum at the Office of the National
Anti-Corruption Commission (NACC), Phitsanulok Road, Dusit District, Bangkok.

3. โครงการบุคคลต้นแบบ “GPO Role Model” ประจ�ำปี 2564
องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูการท�ำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยได้มีการจัดท�ำโครงการ
บุคคลต้นแบบ “CG Role Model” ประจ�ำปี 2564 เพื่อเชิดชูบุคคลต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร มีความซื่อสัตย์ สุจริต
และด�ำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ “CG Role Model” จ�ำนวน 9 คน
3. “CG Role Model Project” for the Year 2021
GPO arranged for the recognition of good deeds and the virtuous behavior of individuals, under the “CG Role Model
Project” for the year 2021. This project is designed to honor role models who have set a good example within the organization
by being honest and trustworthy, and by upholding ethical standards. A total of 9 people were selected to be recognized
under this project.
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ปี
Year

ผลคะแนน
Score

2564
2021

92.84

2563
2020

91.14

88.51

การป้องกันการทุจริต
Prevention of
Corruption

การใช้งบประมาณ
Budgeting

79.73

100.00

50

การเปิดเผยข้อมูล
Disclosure of
Information

2562
2019

85.07

2561
2018

87.93

2560
2017

89.27

2559
2016

85.12

2558
2015

การปฏิบัติหน้าที่
Performance of Duties

การใช้อํานาจ
Exercise of Power

84.04

100.00

0

การปรับปรุง
ระบบการทํางาน
Improvement of
Working Systems

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
Use of
Government Property

91.76

83.92

78.38

การแก้ไขปัญหาการทุจริต
Solving Problems of Corruption

ประสิทธิภาพการสื่อสาร
Communication Efﬁciency

95.20

คุณภาพการดําเนินงาน
Quality of Operations

80.68

94.63

4. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมิน ITA ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS โดยในภาพรวมองค์การเภสัชกรรม
ได้คะแนน 92.84 ซึ่งอยู่ในระดับ A
4. Project for the Integrity and Transparency Assessment (ITA) of GPO for the Fiscal Year 2021
The Office of the National Anti-Corruption Commission (ONACC) announced its ITA scores via the Integrity
and Transparency Assessment System (ITAS). GPO received a total score of 92.84, which is equivalent to level A.
เครื่องมือ

ตัวชี้วัด

การรับรูจ
้ ากผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียภายใน/
Perception of Internal Stakeholders

การรับรูผ
้ ม
ู้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก/
Perception of External Stakeholders

ระบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ/
System of information Disclosure to Public

ปี 2564

1. การปฏิบัติหน้าที่/Performance of Duties

88.51

2. การใช้งบประมาณ/Budgeting

79.73

3. การใช้อํานาจ/Exercise of Power

84.04

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ/
Use of Government Property

78.38

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต/
Solving Problems of Corruption

80.68

6. คุณภาพการดําเนินงาน/Quality of Operations

94.63

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร/Communication Efficiency

95.20

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน/
Improvement of Working Systems

91.76

9. การเปิดเผยข้อมูล/Disclosure of Information

100

10. การป้องกันการทุจริต/Prevention of Corruption

100

รวม/Total Score

92.84

ระดับผลการประเมิน/Level of Assessment Results

A
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5. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5.1 เข้าร่วมคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 โดยต้องด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูล รวบรวมเอกสาร และภาพถ่ายโครงการต่างๆ ที่ด�ำเนินการภายใต้โครงการ
องค์กรคุณธรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนและข้อก�ำหนดขององค์กรคุณธรรมอย่างครบถ้วนและได้น�ำส่งให้
คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและขอรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากกระทรวงวัฒนธรรม
5. Anti-corruption Campaign Activities Internal and External to the Organization
5.1 Participation in the Selection for a Moral Organization Model for the Fiscal Year 2021, by the Ministry of Public Health
GPO has fully implemented the procedures and requirements necessary to be recognized as a Moral Organization.
In order to participate in the above selection process, GPO prepared data, and collated documents and photographs
connected to its various Moral Organization projects. This data was submitted to the Ministry of Public Health’s committee
for consideration and to the Ministry of Culture for certification as a Moral Organization model.
5.2 การประกวดวี ดิ ทั ศ น์ อ งค์ ก รคุ ณ ธรรมของกระทรวงสาธารณสุ ข
ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม” ประจ�ำปี 2564
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์องค์กรคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2565) ตามแนวคิด “คุณธรรม
น�ำการพัฒนา” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยหลัก “ระเบิดจาก
ข้างใน” โดยองค์การเภสัชกรรมได้ส่งประกวดคลิปวีดิทัศน์ ในหัวข้อ “กว่าจะเป็น
องค์กรคุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม” เพือ่ เล่าถึงประวัตคิ วามเป็นมาของโครงการองค์กรคุณธรรมและประชาสัมพันธ์องค์กรคุณธรรม
ขององค์การเภสัชกรรม โดยผลการตัดสินแจ้งว่าองค์การเภสัชกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
5.2 Entering a Film Entitled “GPO: Becoming a Moral Organization” into the Ministry of Public Health’s Video Contest
for the Year 2021 on the Subject of Being a Moral Organization
GPO participated in the above Video Contest in order to enhance the promotion of ethics in accordance with the Moral
Promotion Master Plan, Ministry of Public Health, No. 1 (2017-2022) and under the concept of “Morality leads to Development”,
which is designed to build strength from within via the principle: “Explosion from the Inside”. GPO submitted a video entitled
“GPO: Becoming a Moral Organization”. This video conveyed the history and background of GPO’s Moral Organization
projects and the public relations employed by GPO in connection to the subject. GPO received the second runner-up award.
5.3 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ระดับกระทรวง
สาธารณสุข
องค์ ก ารเภสั ช กรรมร่ ว มกั บ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ จั ด
กิ จ กรรมสวดมนต์ เจริ ญ สมาธิ และสนทนาธรรม ระดั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณโถงชัน้ 1 อาคาร 3 ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
5.3 Prayer, Meditation and Dharma Discussion Activities for Bodies under
the Administration of the Ministry of Public Health
GPO collaborated with the Food and Drug Administration by organizing prayer, meditation and dharma discussion
activities for bodies under the administration of the Ministry of Public Health. These activities were carried out on 26 November
2021 at 8:00 a.m. at the Hall, 1st Floor, Building 3 of the Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Public Health.
Dr. Kiattibhoom Vongrachit, Permanent Secretary of the Ministry of Public Health acted as chairman for these activities.
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การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง
่ แวดล้อม
ปีงบประมาณ 2564
Corporate Social Responsibility (CSR)
during the Fiscal Year 2021

องค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข ด�ำเนินงานตามภารกิจในการสนองนโยบาย
ด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยการวิจยั ผลิต จัดหา ส�ำรอง
กระจายยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุข
ของประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนายาเพื่อรับมือกับ
โรคอุบัติใหม่และสร้างการเข้าถึงยาแก่ประชาชน ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิฤกต ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานเพื่อสังคม
ในกระบวนการ หรือที่เรียกว่า CSR in Process และ
ปีงบประมาณ 2564 เกิดภาวะวิกฤตการระบาดของโรค
โควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ดังนี้
วิจัยและพั ฒนายา

1. ยา Favipiravir Tablet : องค์การเภสัชกรรมได้พฒ
ั นา
ยา Favipiravir เพือ่ ใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยโรคโควิด-19 ซึง่ ได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนยาจาก อย. และผลิตได้เองในประเทศ โดยเริ่ม
ผลิตและกระจายให้ผู้ป่วยได้ใช้ในต้นเดือนสิงหาคม ท�ำให้
ราคายาถูกลงกว่าการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งผลให้รฐั
ประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านยาของประเทศและประชาชนสามารถ
เข้าถึงยาได้มากขึ้น
2. วัคซีนโควิด-19 : องค์การเภสัชกรรมได้วจิ ยั และพัฒนา
วัคซีนโควิด–19 และสามารถผลิตวัคซีนได้ในระดับ Production
Scale ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะ
ที่ 2 ในอาสาสมัคร 250 คน โดยเมื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์
ระยะที่ 2 เสร็จ จะเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปท�ำการศึกษาในระยะ
ที่ 3 ต่อไป เพื่อน�ำข้อมูลไปยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรมที่โรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม
ต� ำ บลทั บ กวาง อ� ำ เภอแก่ ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี คาดว่ า
ภายในปี 2565 จะขอรับทะเบียนต�ำรับเพือ่ ใช้ในกรณีฉกุ เฉิน
(Emergency Use Authorization, EUA) ได้

GPO is a state enterprise operating under the Ministry of
Public Health and pursues its missions, in accordance with the
nation’s public health policy, by researching, producing,
procuring, reserving and distributing medicines and medical
supplies to support the nation’s public health system. In addition,
GPO conducts the research and development of medicines to
combat emerging diseases and to create accessibility to
medicines for people under both normal and critical conditions.
The aforementioned operations represent GPO’s Corporate
Social Responsibility in Process (CSR in Process). In the fiscal
year 2021, in response to the continuing medical crisis resulting
from the COVID-19 pandemic, GPO carried out the following
important operations:
Research and Development of Medicines

1. Favipiravir Tablets: GPO developed favipiravir to treat
COVID-19 patients and received registration for this medicine
from the Food and Drug Administration (FDA). The Favipiravir
tablets were manufactured and distributed to patients in early
August, at a lower cost than that of equivalent imported
medicines. As a result, the government has saved on national
medicine expenses and people are able to access medicine
for the treatment of COVID-19 more readily.
2. COVID-19 Vaccine: GPO researched and developed a
COVID-19 vaccine and was able to manufacture it on a
production scale. A clinical trial Phase 2, involving 250
volunteers, is ongoing; upon completion, the optimum
formulation will be selected for study in a Clinical Trial Phase
3. The data from these trials will then be submitted to the FDA
for registration before production on an industrial scale is
commenced at the Vaccine Manufacturing Plant in Thap Kwang
Sub-District, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. It is
expected that application for registration of the vaccine for
Emergency Use Authorization (EUA) will transpire in 2022.
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ผลิต จัดหา ส�ำรอง กระจาย ยาและเวชภัณฑ์

1. ยา Favipiravir และวัคซีนโควิด-19 : เพื่อใช้ใน
สถานการณ์ เ ร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของโรค
โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ องค์การเภสัชกรรมจึงได้
ด�ำเนินการจัดหา ส�ำรอง กระจายยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น
อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์
2. ชุด PPE (Personal Protective Equipment) : จัดหา
และส�ำรองชุด PPE จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งแบบชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว (Coverall) และ
เสื้อคลุมป้องกันเชื้อ (Isolation Gown) รวมถึงหน้าหน้ากาก
N95 และถุงมือยางไว้อย่างเพียงพอ ท�ำให้บุคลากรทาง
การแพทย์ มี ค วามมั่นใจและปลอดภัย ในระหว่างปฏิ บั ติ
หน้าที่
3. หน้ า กากอนามั ย : องค์ก ารเภสัชกรรมได้ส ร้ า ง
โรงงานผลิ ต หน้ า กากอนามั ย Surgical Mask จ� ำนวน
6 สายการผลิต และกระจายให้กับโรงพยาบาลและหน่วย
บริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ช่ ว ยลดปั ญ หาการขาดแคลน
หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ได้
4. แอลกอฮอล์ ฆ ่ า เชื้ อ : ผลิ ต แอลกอฮอล์ ฆ ่ า เชื้ อ
ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ชนิดน�ำ้ เจลล้างมือ และสเปรย์ และขยาย
ก�ำลังการผลิตเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
5. ชุดตรวจ ATK : จัดหา ATK ให้ สปสช. /รพ.ราชวิถี
หน่วยงานภาครัฐ การจัดท�ำโครงการ ATK เพื่อสังคมไทย
ในราคาที่เหมาะสม
นอกจากภารกิจหลักในการวิจัย ผลิต จัดหา ส�ำรอง
กระจายยาและเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุข
ของประเทศแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่สังคม
และชุมชน ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานเพือ่ สังคมหลังกระบวนการ
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า CSR after Process ซึ่งในภาวะวิก ฤต
การระบาดของโรคโควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
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Production, Procurement, Reservation and Distribution
of Medicines and Medical Supplies

1. Favipiravir and COVID-19 Vaccines: The emergency
situation caused by the pandemic of COVID-19, which is an
emerging disease, has necessitated that GPO speedily
procures, reserve and distribute a sufficient amount of the
necessary medicines and medical supplies.
2. PPE (Personal Protective Equipment) Kits: GPO
procured and reserved sufficient PPE kits, from both abroad
and domestically; this included both coverall and isolation
gowns, N95 masks and rubber gloves. This PPE gives healthcare
workers confidence in their safety during the performance of
their duties.
3. Surgical Masks: GPO constructed a surgical mask
production plant equipped with 6 production lines and
distributed the masks manufactured there to hospitals and
public health service units. This helped to reduce the shortage
of surgical masks for medical personnel.
4. Alcohol: GPO produces alcohol for use as disinfectant
in a variety of forms, including solution, hand gel and spray,
and has expanded its alcohol production capacity to meet
demand during the pandemic.
5. Antigen Test Kits (ATK): ATK were procured for the
National Health Security Office (NHSO)/Rajavithi Hospital and
other government agencies. GPO initiated the “ATK Project for
Thai Society” in order to be able to provide test kits at a
reasonable price.
In addition to its main missions of research, production,
procurement, and the reservation and distribution of medicines
and medical supplies in order to support the country’s public
health system, GPO also undertakes work of social responsibility
through various projects/activities to promote, support and
provide assistance to local communities and society in general;
such operations are termed CSR after process. During the
COVID-19 pandemic GPO has undertaken the following
important tasks in this area:
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สนัับสนุุนการป้้องกัันโรคโควิิด-19

องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ได้แก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ชุด PPE
และสารสกัดฟ้าทะลายโจร แก่โรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ดังนี้
Supporting COVID-19 Prevention

GPO provided support, via the provision of medicines, medical supplies and essential equipment such as surgical
masks, alcohol, PPE kits and Andrographolide extract capsules, to hospitals, government agencies and the public, as follows:
1. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ�ำนวน 100,000 ชิน้
และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ�ำนวน 88,950 หลอด
เพือ่ แจกจ่ายให้กบั ประชาชนทีจ่ ะเดินทางกลับต่างจังหวัด
เนือ่ งในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี
2564
1. Provision of 100,000 surgical masks and
88,950 tubes of alcohol hand sanitizer gel for
distribution to people traveling back from the
provinces following the New Year holiday and the
Songkran Festival in 2021.

2. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ�ำนวน 373,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 50 กรัม จ�ำนวน 23,000 หลอด เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ 350 กรัม จ�ำนวน 2,280 ขวด และผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 500 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย
เขตบางแค ชุมชนรอบพื้นที่ อภ. สาขาพระราม 6 ชุมชนรอบพื้นที่ อภ. สาขาธัญบุรี และชุมชนรอบพื้นที่ อภ. สาขาหนองใหญ่
2. Provision of 373,000 surgical masks, 23,000 tubes of alcohol hand sanitizer gel (50g.), 2,280 bottles of alcohol hand
sanitizer gel (350g.) and 500 boxes of Andrographolide extract capsules, for distribution to people in Khlong Toei District,
Bang Khae District, the communities adjacent to GPO’s Rama 6 premises, and the communities neighboring
GPO’s premises in Thanyaburi and Nong Yai Districts.
3. สนั บ สนุ น หน้ า กากอนามั ย จ� ำ นวน
100,000 ชิน้ และเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ 50 กรัม
จ�ำนวน 4,000 หลอด แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ภายในเรือนจ�ำ
3. Provision of 100,000 surgical masks
and 4,000 tubes of alcohol hand sanitizer
gel (50g) to the Department of Corrections,
in order to prevent the spread of COVID-19
in prisons.
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4. สนับสนุนชุด PPE แก่สำ� นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 1,800 ชุด โดยมอบแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และ
โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน แห่งละ 900 ชุด
4. Provision of 1,800 PPE kits to the Medical Service
Department of the Bangkok Metropolitan Administration
(900 kits to Rajapipat Hospital/900 kits to Bang Khun Thian
Senior Hospital).
5. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ�ำนวน 100,000 ชิ้น
หน้ากาก N95 จ�ำนวน 2,000 ชิ้น ยาต�ำราหลวง จ�ำนวน
2,000 ชุด และ ETHYL ALCOHOL 70%v/v จ�ำนวน 500 ขวด
แก่ประชาชนที่เข้าพักในศูนย์อพยพจากเกิดเหตุระเบิด
ภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก บริษทั หมิงตีเ้ คมีคอล
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
5. Provision of 100,000 surgical masks, 2,000 N95
masks, 2,000 sets of common household medicines
and 500 bottles of ethyl alcohol (70%v/v) to people
afflicted by an explosion at the Mingtee Chemical
Company’s foam plastic factory, Bang Phli District,
Samut Prakan Province.
สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์

องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล และ
หน่วยให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
1. สนับสนุนเครือ่ งช่วยหายใจ จ�ำนวน 6 เครือ่ ง แก่โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
2. สนับสนุนเครื่องวัดความดัน จ�ำนวน 18 เครื่อง แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวง
สาธารณสุข
3. สนัับสนุุนตู้้�อบฆ่่าเชื้้�อหน้้ากากอนามััยด้้วยรัังสีี UVC จำนวน 50 ตู้้� แก่่กระทรวง
สาธารณสุุข เพื่่�อแจกจ่่ายให้้กัับโรงพยาบาลต่่างๆ
Provision of Medical Equipment

GPO provided medical equipment to
hospitals and public health service units,
as follows:
1. Provision of 6 ventilators to
Busarakham Hospital; a field hospital
providing treatment to COVID-19 patients
and operating under the Ministry of Health.
2. Provision of 18 blood pressure
monitors to the Ministry of Public Health’s
vaccination center.
3. Provision of 50 cabinets of UVC
sterilizer, for the sterilization of surgical
masks, to various hospitals operating
under the Ministry of Public Health.
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ช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโรคโควิิค-19

องค์์การเภสััชกรรม ให้้ความช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
รอบพื้้�นที่่� อภ. ทั้้�งผู้้�ที่่�ต้้องกัักตััว ผู้้�ที่่�ว่า่ งงาน ผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ป่่วย
ติิ ด เตีี ย ง ผ่่ า นโครงการ “GPO ปัั น สุุ ข สู้้�ภัั ย COVID-19”
โดยดำเนิินการจััดทำตู้้�ปัันสุุขและถุุงยัังชีีพบรรจุุอาหารและ
ของใช้้จำเป็็นแจกจ่่ายให้้กัับประชาชน ได้้แก่่ ชุุมชนตลาด
พรธิิสาร ชุุมชนซอยสวนเงิิน ชุุมชนวััดมะกอก ชุุมชนบ้้านครััว
และชุุมชนคลองส้้มป่่อย
Helping People Affected by COVID-19

GPO provided assistance to people living adjacent to GPO premises and affected by
the COVID-19 pandemic, through the project “GPO Provides Happiness in the Fight against
COVID-19”. These people included those who needed to be quarantined, as well as the
unemployed, the elderly and bedridden patients. GPO provided supplies cabinets and
survival bags containing food and other necessities, which were distributed among the
people in the following communities: Porntisan Market Community, Soi Suan Ngoen
Community, Wat Makok Community, Ban Krua Community and Khlong Som Poi Community.
สนัับสนุุนการจััดตั้้�ง Community Isolation

องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พักคอย
(Community Isolation) เพือ่ เป็นสถานทีด่ แู ลผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ในชุมชน แก่เทศบาล
เมืืองสนั่่�นรัักษ์์และเทศบาลตำบลหนองใหญ่่ แห่่งละ 300,000 บาท ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโรคโควิิด-19
Support for the Establishment of Community Isolation Centers

GPO provided financial support for the establishment of Community
Isolation Centers, for the care of people infected with COVID-19,
in communities in Sanan Rak Municipality and Nong Yai Sub-District
Municipality; each municipality received 300,000 baht.

สนัับสนุุนด้้านอื่่�นๆ

1. สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ�ำนวน 800 โดส และ
งบประมาณจ� ำ นวน 74,900 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ก าร
ประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Other Support

1. Provision of 800 doses of influenza vaccine and
financial support of 74,900 baht for people in Thanyaburi
District, Pathum Thani Province.
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บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Interaction with Stakeholders
องค์ ก ารเภสั ช กรรมให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข อง
ผู้มีส่วนได้ส ่ ว นเสี ย โดยด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของ
ความมีจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายทัง้ ภายนอก
และภายใน ในอันทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
ขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้
ลูกค้า ลูกค้าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนองค์กรด้วยการ
ซือ้ สินค้าและบริการ ซึง่ สร้างรายได้ให้กบั องค์กร องค์การ
เภสัชกรรมจึงเน้นให้ความส�ำคัญและสร้างการมีสว่ นร่วม
ด้วยการส�ำรวจความพึงพอใจ การจัดประชุมร่วม การรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ น�ำมา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงน�ำเสนอบริการใหม่ๆ
เพื่อสร้างความพึงพอใจ สร้างความประทับใจ รวมถึง
สร้างความผูกพัน ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึง
ปฏิบัติต่อลูกค้าและใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง
ที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะน�ำ
พนักงาน องค์การเภสัชกรรมถือว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรส�ำคัญและมีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ต่อการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนขององค์กร เพือ่ ให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การเภสัชกรรมด�ำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลทัว่ ทัง้ องค์กร จึงจัดให้มโี ครงสร้างงาน
และอั ต ราก� ำ ลั ง ที่ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ ตามยุ ท ธศาสตร์
มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก การหมุนเวียนบุคลากร
ทีเ่ ป็นระบบ การสืบทอดต�ำแหน่งการจัดการสายอาชีพ
มีการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ให้เกิดความ
เป็นธรรม มีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยให้
มีทั้งความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน ตามระบบ
และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
รายต�ำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เชือ่ มโยง
ถึงการสืบทอดต�ำแหน่งการบริหารจัดการคนเก่ง และ
การจั ด การสายอาชี พ จั ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนให้มีการบริหารและ
พัฒนาทุนมนุษย์ โดยการเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรม
องค์ ก ร การปลู ก ฝั ง ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านมี วิ นั ย จริ ย ธรรม
เพือ่ เตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึง
จัดการสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เกิดความปลอดภัย
และมีสวัสดิภาพ สุขภาพที่ดี
ชุมชน องค์การเภสัชกรรมคํานึงถึงความปลอดภัย
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนรอบข้ า ง
โดยด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อย
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GPO places a great deal of importance on the rights of
stakeholders and undertakes all its business dealings with its
stakeholders on an ethical basis. In order to achieve its objectives
and its main goals, which are aimed at sustainability, GPO has devised
the following guidelines for the fair treatment of all stakeholders, both
internal and external to the organization:
Customers: A customer is defined as an entity which supports
an organization via the purchase of goods and services, resulting in
the generation of income for the said organization. Recognizing the
major importance of its customers, GPO engages with them by
conducting satisfaction surveys, co-organizing seminars, and being
attentive to their opinions and suggestions, which are delivered
through a variety of channels, and which can instigate the research
and development of new products and services. All of this is in order
to create a good impression with customers, as well as to strengthen
their relationship with GPO and enhance their level of satisfaction
with the goods and services provided. GPO maintains its ethical
behavior towards its customers at all times and is attentive to any
suggestions, problems or complaints that they might have.
Employees: GPO regards its personnel as an important resource
and as being of extreme value to the sustainable growth of the
organization. In order to enable human resource management
throughout the organization to be performed with efficiency and
effectiveness, GPO has designed a work structure and developed a
workforce which correspond with its strategic missions. Systematic
processes are utilized for recruitment, the rotation of personnel, career
management and succession. There is also management of benefits
and rewards in order to ensure fairness. In addition, there is systematic
development of human capital via the provision of both knowledge
and skills in line with business change, technology and competition.
There is also a process for the development of core competency
and functional competency, at all seniority levels, in accordance
with GPO’s human resource development plans, and which are
associated with succession, the management of talented employees
and vocational management. GPO has established a good working
environment for its employees, which ensures their safety, welfare
and good health. The organization utilizes digital technology in its
administration of human resources, which supports the management
and development of human capital. GPO reinforces its corporate
values/culture with its employees on a continuous basis and instills
in them a disciplined and ethical mindset, which prepares them to
cope with potential change.
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มลภาวะสู่ชุมชนและสาธารณะ ให้ความสําคัญต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จั ด ให้ มี ร ะบบการ
ร้องทุกข์ในเรือ่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชนและตอบสนอง
อย่างทันท่วงที ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู ่ พ นั ก งาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และให้การสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน โรงเรียน และสังคม โดยมุง่ เน้นให้เกิด
การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
คูค่ า้ คูค่ วามร่วมมือ ผูส้ ง่ มอบ องค์การเภสัชกรรม
ปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ อย่างสุจริต
และเป็ น ธรรม โดยก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
คัดเลือกคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบไว้อย่างชัดเจน
และด�ำเนินการคัดเลือกคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ
ด้วยความโปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอน
การจัดหาขององค์การ รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขข้ อ ตกลง/สั ญ ญาที่ มี ต ่ อ คู ่ ค ้ า คู ่ ค วามร่ ว มมื อ
ผูส้ ง่ มอบอย่างเคร่งครัดและรักษาสัญญาอย่างเสมอภาค
ตลอดจนไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ
หน่วยงานก�ำกับ/คณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม
ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ ามนโยบายของหน่วยงาน
ก�ำกับ/คณะกรรมการ และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างผลประกอบการที่ดีอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ
โปร่งใส
หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานรับรอง หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนหน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ ห้ความเห็นชอบในใบอนุญาต ใบรับรอง
มาตรฐานต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรม โดยองค์การ
เภสัชกรรมจะด�ำเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งอย่างเคร่งครัด
และรักษามาตรฐานอย่างสม�่ำเสมอ
องค์กรภาคประชาสังคม (NGO) และสือ่ มวลชน
องค์ ก ารเภสั ช กรรมให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ องค์ ก รภาค
ประชาสังคม (NGO) และสื่อมวลชน ในการรับฟังและ
แลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีการท�ำงานร่วมกันและการ
มีส่วนร่วมอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
สาธารณประโยชน์ และร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปัน
โอกาสให้ทกุ คน เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จ�ำเป็นในราคาที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

Local Communities: GPO takes seriously the safety and quality
of life of people in the communities adjacent to its premises by
ensuring that its operations are environmentally friendly, and that it
does not permit any pollution to be emitted into these communities
or other public places. GPO also places importance on the
conservation of natural resources for the benefit of the next generation
and on promoting the efficient use of energy for sustainable
development. The organization has established a complaints system
on matters that may affect local communities, which enables it to
respond promptly to such concerns. GPO cultivates a consciousness
of the seriousness of social and environmental responsibility in its
employees of all levels, and in addition, supports activities focusing
on community, societal and environmental development and
coexistence, within local communities and schools, and society in
general.
Business Partners, Cooperative Partners and Suppliers: GPO
treats its business partners, cooperative partners and suppliers
honestly and fairly; the criteria for all partnerships are clearly
stipulated. GPO undertakes the selection of these partners and
suppliers with transparency and in accordance with the law,
regulations and the organization’s procurement process. In addition,
GPO strictly abides by the terms of any agreement/contract with its
partners and suppliers, as well rigorously adhering to any assurances
made. Moreover, GPO never either requests or accepts any dishonest
financial recompence or other benefits when dealing with partners
and suppliers.
Regulators/Committees: GPO places the utmost importance on
the implementation of the policies of regulators/committees. It has
strived to develop the effectiveness of the organization, as well as to
generate satisfactory, stable and sustainable business profits, with
transparency and within the framework of the law and regulations.
Inspection Agencies and Certification Bodies: These bodies
comprise government agencies and local government organizations,
as well as those agencies authorized to approve licenses and
certification standards. GPO undertakes all its operations in
compliance with the law, rules and regulations, orders and required
standards.
Non-Governmental Organizations (NGOs) and Mass Media:
GPO recognizes the importance of non-governmental organizations
(NGOs) and the mass media, and takes note of and exchanges view
through a variety of collaborations and participations. GPO supports
activities and public interest projects designed to share opportunities
throughout society. Through these activities/projects, people are able
to gain access to essential medicines and medical supplies at a fair
price, and GPO is able to disseminate information for the benefit of
the public.
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โครงการส�ำคัญ
Important Project
โครงการพัั ฒนาวััคซีีนโควิิด-19 HXP-GPOVac

องค์การเภสัชกรรมได้ดำ� เนินการวิจยั พัฒนากระบวนการ
ผลิตวัคซีน และได้ทำ� การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด HXP–GPO
Vac จนส�ำเร็จในขั้นแรก และน�ำเข้าสู่ขั้นตอนของการศึกษา
วิจัยในมนุษย์ นับเป็นวัคซีนโควิดชนิดแรกของประเทศไทย
ทีไ่ ด้วจิ ยั ในมนุษย์ ซึง่ ขณะนีก้ ารศึกษาวิจยั ในมนุษย์ในระยะ
ที่ 1 ได้ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ 14 วัน หลังจากได้รับ
วัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว โดยในเดือนสิงหาคม 2564 องค์การฯ
ได้ เ ริ่ ม ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ร ะยะที่ 2 โดยวิ จั ย ใน
อาสาสมัครจ�ำนวน 250 คน อายุ 18-75 ปี ที่มีสุขภาพดี
ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกชนิดมาก่อน และไม่เคยเป็น
ผู้ป่วยโควิดมาก่อน โดยการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1
และ 2 นี้ องค์การฯ ได้ให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นผู้ด�ำเนินการศึกษาวิจัย โดยมี ศ. พญ.พรรณี
ปิตสิ ทุ ธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน รักษาการ
หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ครั้งนี้
องค์การฯ ได้พัฒนาวัคซีน HXP–GPOVac โดยการ
สนับสนุนจากองค์กร PATH ทีไ่ ด้สง่ มอบหัวเชือ้ วัคซีนต้นแบบ
ซึง่ พัฒนาโดยโรงเรียนแพทย์ทเ่ี มาท์ไซนาย (The Icahn School
of Medicine at Mount Sinai) และมหาวิทยาลัยเท็กซัส
ที่ อ อสติ น (University of Texas at Austin) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาท�ำการผลิตที่โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
ขององค์การฯ ทีต่ ำ� บลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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COVID-19 Vaccine (HXP-GPOVac) Development
Project

GPO has conducted research and development on the
COVID-19 vaccine manufacturing process and has successfully
produced the HXP–GPOVac vaccine. The vaccine is currently
the subject of clinical trials on human volunteers; this is the first
time a COVID-19 vaccine has been tested on humans in Thailand.
A Phase 1clinical trial has been completed and the results
demonstrated that an immune response was achieved at 14
days after receiving two doses of the vaccine. In August 2021,
GPO commenced conducting a Phase 2 clinical trial on 250
healthy volunteers aged 18-75 years, who had never received
any other covid-vaccines and had never been infected with the
disease itself. The Clinical trials are being conducted by the
Faculty of Tropical Medicine of Mahidol University. The leader
of the clinical trial team is Prof. Punnee Pitisuttithum, Head of
the Clinical Tropical Medicine Department and acting Head of
the Vaccine Trial Center at the Faculty of Tropical Medicine of
Mahidol University.
GPO developed the HXP–GPOVac vaccine with support
from the PATH organization, which provided the vaccine seed
virus. The seed virus was developed by the Icahn School of
Medicine at Mount Sinai, New York, USA and the University of
Texas, Austin, USA. The HXP–GPOVac vaccine was produced
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ซึ่งได้มีการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและสามารถผลิต
วัคซีน HXP–GPOVac จากนวัตกรรมเชื้อตายชนิดลูกผสม
(Inactivated Chimeric Vaccine) ผลิตด้วยเทคโนโลยี
ไข่ไก่ฟกั (Egg-based) เช่นเดียวกับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
และน�ำเข้าสูก่ ระบวนการวิจยั ในมนุษย์ได้สำ� เร็จในระยะเวลา
10 เดือน เมื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์ครบทั้ง 3 ระยะ และ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนต�ำรับ เพือ่ ใช้ในกรณีฉกุ เฉิน (Emergency
Use Authorization, EUA) จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ส�ำเร็จ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในกลางปี
2565 โดยจะสามารถผลิตได้ 20-30 ล้านโดสต่อปี และ
จะท�ำการขยายก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ในเบือ้ งต้นนี้ “วัคซีน HXP–GPOVac” จะสามารถรองรับ
การฉีดเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้ชาวไทยได้ 10-15 ล้านคน
หัวเชื้อวัคซีนต้นแบบนี้ได้พัฒนาจากนวัตกรรมการตัดต่อ
ไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle Disease Virus, NDV) ให้มกี าร
แสดงออกของโปรตีนหนามของไวรัสโคโรนาทีไ่ ด้ถกู ปรับแต่ง
ด้วยเทคโนโลยีเฮกซะโปร (HexaPro) ให้มคี วามคงตัวมากขึน้
มาใช้ในการกระตุน้ ร่างกายให้สร้างภูมคิ มุ้ กันต้านโรคโควิด-19
เทคโนโลยี เ ฮกซะโปรนี้ ถู ก พั ฒ นาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เท็ ก ซั ส
ที่ออสติน โดยนักวิจัยกลุ่มเดียวกับที่ได้พัฒนาโปรตีนหนาม
รุน่ แรกทีใ่ ช้ในวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 3 ชนิด ทีม่ กี ารใช้อยู่
ทั่วโลก โดยทั้งนี้ องค์กร PATH ได้ส่งมอบหัวเชื้อไวรัสให้แก่
3 ผู้ผลิตวัคซีน ในประเทศเวียดนาม ประเทศบราซิล รวมทั้ง
องค์ ก ารเภสั ช กรรมของประเทศไทยด้วย “วัค ซีน HXPGPOVac” นับเป็นความมั่นคง ลดการน�ำเข้า และเป็นการ
พึง่ พาตนเองด้านวัคซีนของประเทศอย่างยัง่ ยืน และยังส่งผล
ต่อความมัน่ ใจในการด�ำเนินชีวติ และการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของสังคมไทย

at GPO’s Biological Product (Vaccine) Manufacturing Plant, Thap
Kwang Sub-District, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. This
vaccine is an inactivated chimeric vaccine and it was produced
by using egg-based technology, this being the same technology
used in the production of influenza vaccines. The vaccine
development process, from production through to being
successfully brought to clinical trial, took 10 months. Once all 3
clinical trial phases have been completed and the vaccine has
been successfully registered for Emergency Use Authorization
(EUA) by the Food and Drug Administration (FDA), it is expected
that production will commence mid-2022, with an initial
production capacity of 20-30 million doses per annum; it is
intended that this capacity will be expanded on a continuous
basis.
Initially, the HXP–GPOVac vaccine will be able to support
10-15 million Thais. The vaccine seed virus for HXP–GPOVac
was developed through an innovation for the editing of Newcastle
Disease Virus (NDV), which involves the virus being genetically
modified by adding the genetic code for the spike protein (S) of
the 2019 new coronavirus, in conjunction with the use of the
protein stabilization technology HexaPro. The HexaPro
technology was developed at the University of Texas in Austin,
by the same group of researchers who developed the firstgeneration spike protein used in at least three types of COVID-19
vaccines currently in global use. The PATH organization provided
the seed vaccine prototype to manufacturers in Vietnam and
Brazil, as well as to GPO in Thailand. The HXP–GPOVac vaccine
will allow Thailand to eventually become independent in terms
of COVID-19 vaccines, reducing the need for imports and
thereby augmenting the self-sufficiency of the country’s health
system, which will increase confidence in the system within Thai
society and enhance the sustainability of the country’s economy.
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การพัั ฒนายาฟาวิิพิิราเวีียร์์

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาการสังเคราะห์
ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยใช้สารตั้งต้นตัวใหม่และเทคโนโลยี
การสังเคราะห์แบบไหลต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถต่อยอดใช้ในการ
สังเคราะห์วัตถุดิบอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งการพัฒนายาเม็ด FAVIR
หรือยาฟาวิพิราเวียร์นั้น นักวิจัยใช้เทคนิคการลดขนาด
อนุภาคที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการละลาย ส่งผลให้มีชีวสมมูล
เทียบเท่ายาต้นแบบ ทัง้ นี้ องค์การฯ ได้ประสานกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ เร่ ง รั ด
กระบวนการท�ำงาน ให้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ให้สนั้ ลง และได้ผลิตภัณฑ์ยาเพือ่ จ�ำหน่าย
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ท�ำให้สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม
ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ช่วยประหยัด
งบประมาณของภาครัฐได้มากกว่า 360 ล้านบาท และประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
ทั้งนี้ยา FAVIR หรือยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาเม็ดที่ให้
โดยวิธีการรับประทาน ซึ่งผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเด็ก
ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ อาจมี
ข้อจ�ำกัดในการใช้ยานี้ องค์การฯ จึงได้ร่วมมือกับสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พัฒนายาเตรียมเฉพาะคราว
ในรูปแบบยาน�้ำแขวนตะกอน (Favipiravir 100 mg/ml
Extemporaneous Suspension) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
ใช้ยาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ท�ำให้การรักษามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นด้วย
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Development of Favipiravir

GPO has collaborated with the National Science and
Technology Development Agency (NSTDA) in developing the
synthesis of favipiravir by using new reactants and continuous
flow synthesis technology to increase efficiency and safety. This
technology can also be extended for use in the synthesis of other
raw materials. For the development of favipiravir tablets or FAVIR,
researchers used a technique to reduce particle size in order
to gain a suitable dimension and to increase the solubility of the
drug; this resulted in FAVIR being bioequivalent to the originator
drug. GPO coordinated with relevant agencies both internal and
external to the organization to speed up the work process in
order to shorten the period of research and development of this
new drug product, and to get the product onto the market
expeditiously. The manufacture of FAVIR on an industrial scale
helps people to access a quality medicine, makes savings on
the government’s budget of more than 360 million baht and
enhances the country’s self-reliance in terms of medicines.
FAVIR is produced in a tablet form and is administered orally.
This is unsuitable for some groups of patients, such as children,
the elderly or patients who have difficulty swallowing tablets and,
in response to this, GPO collaborated with the Queen Sirikit
National Institute of Child Health to develop the Favipiravir
Extemporaneous Suspension (100 mg/ml), in order that the drug
is convenient for use in the effective treatment of all patients.
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การพั ฒ นายาฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์ ข ององค์ ก ารเภสั ช กรรม
ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ก�ำลังเกิดการระบาดในประเทศไทยและ
ทั่วโลก การพัฒนาและผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ขององค์การ
เภสัชกรรม จึงท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาในการรักษาได้อย่างทัว่ ถึง
และรวดเร็ว ท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ลดจ�ำนวนผู้ป่วยหนัก
และเสียชีวติ ลงได้ อีกทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการน�ำเข้ายา
จากต่างประเทศ และท�ำให้เกิดความมั่นคงด้านยาของ
ประเทศ ในอนาคตองค์ ก ารเภสั ช กรรมยั ง คงมุ ่ ง มั่ น วิ จั ย
และพัฒนายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้คนไทย
เข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลงานองค์การเภสัชกรรมในการพัฒนายาฟาวิพริ าเวียร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจ� ำ ปี 2564 ด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเภท
หน่ ว ยงานรั ฐ จากส� ำ นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี
2564 (National Innovation Award 2021) ให้แก่องค์การ
เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

The development of favipiravir is considered to be highly
beneficial to Thailand. This is because favipiravir is the main
drug used in the treatment of patients infected with the COVID-19
virus, which is now widely spread throughout Thailand and
around the world. The development and production of favipiravir
by GPO helps patients to easily and quickly access medicine
for the treatment of COVID-19, it aids patients in their recovery
from the disease and most importantly it reduces the number of
cases of severe symptoms and death. It also reduces costs by
limiting the need to import medicines from abroad and helps to
enhance national medicine security. In the future, GPO will
continue to focus on the research and development of new
drugs, vaccines and medical supplies, in order that the Thai
people are able to receive continuous access to health
innovations.
At the National Innovation Awards in 2021, endowed by the
National Innovation Agency, in the category for government
agencies, GPO received the second runner-up award in the field
of Society and the Environment, for its work on the development
of favipiravir. This award was presented by Special Prof. Dr.
Anek Laothammathat, Minister of Higher Education, Science,
Research and Innovation, on 5 October 2021.
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การผลิิตหน้้ากากอนามััย

องค์การเภสัชกรรมเปิดการผลิตสายการผลิตหน้ากาก
อนามัยมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ทั้งใช้เองและ
ให้คนไทยใช้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข พร้ อ มด้ ว ย
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์วฑิ รู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
และผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดสายพานการผลิต
หน้ า กากอนามั ย ทางการแพทย์ ข ององค์ ก ารเภสั ช กรรม
ก�ำลังการผลิต 8 แสน -1 ล้านชิ้นต่อเดือน ส�ำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์เพียงพอต่อการใช้งาน ในราคาที่สามารถ
เข้าถึงได้ เหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์
ที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ หน้ า กากอนามั ย เพื่ อ ความมั่ น คง
ทางการแพทย์
สถานการณ์โรคโควิด-19 ทัว่ โลกยังคงมีการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยสูงขึ้น
กว่าเดิมถึง 5 เท่า หรือประมาณ 200 ล้านชิ้นต่อเดือน
จากภาวะปกติอยู่ที่ 30-40 ล้านชิ้นต่อเดือน และที่ผ่านมา
มีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและหาซื้อได้ยาก จึงให้
องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.) หน้ากากใช้ครัง้ เดียว ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM
F2100-11ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บุคลากรทาง
การแพทย์ ได้มหี น้ากากอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพใช้อย่างเพียงพอ
โดยกระจาย ให้กบั โรงพยาบาลภาครัฐ และบางส่วนจ�ำหน่าย
ให้แก่ประชาชนผ่านร้านขายยาทั้ง 8 สาขา และร้านค้า
ออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรม เพือ่ ให้คนไทยได้ใช้หน้ากาก
อนามัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากการสวมหน้ากาก
อนามัยจะช่วยป้องกันการรับและแพร่กระจายเชื้อ พิสูจน์
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Production of Surgical Masks

GPO launched production lines for the manufacture of
surgical masks of a medical quality standard. Mr. Anutin
Charnvirakul, Deputy Prime Minister and Minister of Public
Health, along with Dr. Kiattibhoom Vongrachit, Permanent
Secretary of the Ministry of Public Health, Dr. Witoon Danwiboon,
Managing Director of GPO and Ministry of Public Health
executives, attended the launch of the new surgical mask
production lines. The production capacity of the production lines
equals 800 thousand to 1 million pieces per month, which is
sufficient to meet the needs of medical personnel. GPO’s surgical
masks are of a medical quality standard and their pricing makes
them easily accessible. The production of the surgical masks
was undertaken for reasons of national medical security.
The COVID-19 pandemic is a global event and has resulted
in the demand for surgical masks showing a fivefold increase,
equivalent to approximately 200 million items per month; under
normal conditions, the demand totaled 30-40 million per month.
At the beginning of the pandemic, there was a shortage of
surgical masks making them difficult to access, and it was in
response to this that GPO began its production of quality
surgical masks which meet the Thai Industrial Standard (TIS)
for single-use masks, based on the ASTM F2100-11 standard
of the United States, in order that medical personnel would have
sufficient access to such masks. These masks are distributed
to government hospitals, as well as being sold directly to the public
through GPO’s 8 pharmacies and via its online stores. Wearing
a surgical mask helps to prevent acquiring and spreading the
infection, it is proven that wearing a mask is the best way to
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ได้ ว ่ า การสวมหน้ า กากเป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการป้ อ งกั น
โรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอีกหลายโรค
จนท� ำ ให้ ไ ทยสามารถควบคุ ม สถานการณ์ โ รคโควิ ด -19
อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ขององค์ ก ารอนามั ย โลก
ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
สายการผลิตหน้ากากอนามัยขององค์การเภสัชกรรม
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของก�ำลังการผลิตในประเทศ แต่จะเป็น
สายการผลิตหน้ากากอนามัยทีม่ มี าตรฐาน เพือ่ เป็นตัวอย่าง
ของหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ และยังเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตหน้ากาก
อนามั ย ของประเทศไทยอี ก ด้ ว ย สายการผลิ ต หน้ า กาก
อนามัยขององค์การเภสัชกรรมได้รับการอนุญาตจากกอง
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้เป็นสถานทีผ่ ลิตเครือ่ งมือแพทย์ ประเภทหน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว ชนิดมาตรฐานการป้องกัน
ระดับที่ 1 ส�ำหรับใช้ในสถานพยาบาลทั่วไป คุณสมบัติ
ป้องกันอนุภาคปนเปื้อนชนิดต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ โดยใน
ระยะแรกมี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ประมาณ 8 แสน-1 ล้ า นชิ้ น
ต่อเดือน หรือ 9-11 ล้านชิ้นต่อปี ส�ำหรับแผนในระยะถัดไป
จะผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น
ชนิดมาตรฐานการป้องกันระดับที่ 2 เพื่อใช้งานในหน่วย
ฉุกเฉิน ทันตกรรม การรักษาแผลขนาดเล็ก หรือการรักษา
ที่อาจมีการสัมผัสเลือดเล็กน้อย มีความสามารถในการ
กรองแบคทีเรียและกรองอนุภาคขนาดเล็ก (0.1 micron)
ได้ถึง 98% และสามารถต้านของเหลวซึมผ่านได้ที่ความดัน
น้อยที่สุด 120 มิลลิเมตรปรอท เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ใช้งานให้เหมาะสม
นอกจากนี้ ได้มกี ารเตรียมการส�ำหรับขยายก�ำลังการผลิต
โดยร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในประเทศเพื่ อ ผลิ ต หน้ า กาก
อนามัย ภายใต้มาตรฐานคุณภาพคุณสมบัตเิ ดียวกับองค์การ
เภสัชกรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความมั่นใจให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนว่าจะมีหน้ากากอนามัย
ส�ำหรับใช้งานอย่างเพียงพอ ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้
เหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ที่ประชาชน
จะได้รับ

prevent infection by COVID-19 and many other respiratory
diseases. As a result of the provision of these masks, Thailand
has been able to contain COVID-19 at a low level of infection,
as has been recognized by the World Health Organization.
GPO’s surgical mask production may represent only one
part of the mask production capacity in the country but it is of a
standard that can act as a quality prototype for such production,
thereby promoting the upgrading of the quality standard of
surgical mask production in Thailand. The production of GPO
surgical masks was undertaken with the permission of the
Division of Medical Devices of the Food and Drug Administration
for GPO to operate as a manufacturing facility for medical
devices, particularly for the manufacture of single-use surgical
masks, with a level 1 protection standard, for use in general
infirmaries. This type of surgical mask helps to protect the wearer
from contaminated particles in the air. The first phase of this
manufacturing process has a production capacity of approx.
800 thousand to 1 million items per month or 9 - 11 million items
per annum. The plan for the next phase is to produce surgical
masks of a higher standard with level 2 protection, for the use
in medical emergencies, dental procedures, the treatment of
small wounds or any treatments where there may be slight blood
contact. These masks will have the ability to filter bacteria and
other microscopic particles (0.1 microns) by up to 98% and will
be fluid resistant at a minimum pressure of 120 mmHg.
Moreover, there are preparations underway for cooperation
with the private sector, in order that private companies are able
to produce masks of the same quality standard as GPO, and
thereby increase the country’s production capacity in terms of
surgical masks. This is in order to enhance the confidence of
both medical personnel and members of the public that they
can gain easy access to surgical masks of a medical standard
and at a reasonable price; and will demonstrate the benefits of
cooperation between the government and private sectors.
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ความเห็น

ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนที่แสดง
เงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และงบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการขององค์การเภสัชกรรม ณ วันที่
30 กันยายน 2564 ผลการด�ำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
จากองค์การเภสัชกรรม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนด

โดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
เหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหาร
จะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่
เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น หรื อ ปรากฏว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี
หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
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ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ก�ำกับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และน� ำ เสนอ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถขององค์การเภสัชกรรมในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ด เผยเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งตามความ
เหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกองค์การเภสัชกรรม
หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจั ด ท� ำ รายงานทางการเงิ น ขององค์ ก าร
เภสัชกรรม
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน

เฉพาะกิ จ การโดยรวม ปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวม
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้ อ มู ล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามี ส าระส� ำ คั ญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใ้ ช้งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ และ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี
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ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยง
ที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ
ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ขององค์การเภสัชกรรม
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู ้ บ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความ
สามารถขององค์การเภสัชกรรม ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
หรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกต
ถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการ
เปิ ดเผยข้ อมู ลดั ง กล่ า วไม่ เ พี ยงพอ ความเห็ นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบ
ที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
สำนัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น ได้้ สื่่� อสารกัั บ ผู้้�มีี ห น้้ า ที่่�
ในกำกัั บ ดูู แ ลในเรื่่� อ งต่่ า งๆ ที่่�สำคัั ญ ซึ่่�งรวมถึึ ง ขอบเขตและ
ช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีี
นััยสำคััญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนัยั สำคััญ
ในระบบการควบคุุมภายในหากสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

(นางสาวพรกมล พรหมเท้า)
ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 15 มีนาคม 2565

(นายสมชาย พิทยวรเจริญ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุ

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

14,236,156,766.13
240,486,685.07
11,424,839,225.04
4,326,877,648.82
31,922,363.09
17,071,428.39
30,277,354,116.54

4,595,863,247.06
340,337,060.23
6,518,788,919.09
3,795,889,245.36
110,302,388.27
6,011,155.90
15,367,192,015.91

766,252,790.83
110,706,039.81
4,141,448,592.82
622,243,591.07
710,636,233.76
1,851,543,835.51
8,202,831,083.80
38,480,185,200.34

724,325,222.45
109,128,339.95
4,427,672,769.76
637,507,550.08
1,200,231,640.18
7,098,865,522.42
22,466,057,538.33

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
6.7
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
6.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
6.9
สินทรัพย์สิทธิการใช้
6.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6.11
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หนี้สินและส่วนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่ง
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ

6.12
6.13
6.14
6.15

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า	
6.14
รายได้รอการรับรู้
6.16
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
6.17
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
6.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนทุน
ทุน
		 ทุนประเดิม		
		 ทุนรับจากงบประมาณ		
		 ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน		

ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
6.20
ก�ำไรสะสม		
รวมส่วนทุน
รวมหนี้สินและส่วนทุน

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

17,303,060,497.59
1,463,600,000.00
49,772,280.40
454,241,796.04
19,270,674,574.03

4,044,080,225.87
927,406,510.50
233,387,639.81
5,204,874,376.18

587,653,972.38
693,288,629.54
1,396,359,143.97
74,500,000.00
2,751,801,745.89
22,022,476,319.92

781,131,073.72
1,427,036,992.78
74,500,000.00
2,282,668,066.50
7,487,542,442.68

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
16,353,207,952.84
16,457,708,880.42
38,480,185,200.34

49,914,409.60
14,874,014,168.07
14,978,515,095.65
22,466,057,538.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวนันทนา กล�่ำสมบัติ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุ

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

14,236,156,766.13
240,486,685.07
11,424,839,225.04
4,326,877,648.82
31,922,363.09
17,071,428.39
30,277,354,116.54

4,595,863,247.06
340,337,060.23
6,518,788,919.09
3,795,889,245.36
110,302,388.27
6,011,155.90
15,367,192,015.91

335,060,000.00
110,706,039.81
4,141,448,592.82
622,243,591.07
710,636,233.76
1,851,543,835.51
7,771,638,292.97
38,048,992,409.51

335,060,000.00
109,128,339.95
4,427,672,769.76
637,507,550.08
1,200,231,640.18
6,709,600,299.97
22,076,792,315.88

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
6.7
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
6.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
6.9
สินทรัพย์สิทธิการใช้
6.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6.11
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
		 รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่ง
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 หนี้สินตามสัญญาเช่า	
		 รายได้รอการรับรู้
		 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
		 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

6.12
6.13
6.14
6.15

17,303,060,497.59
1,463,600,000.00
49,772,280.40
454,241,796.04
19,270,674,574.03

4,044,080,225.87
927,406,510.50
233,387,639.81
5,204,874,376.18

6.14
6.16
6.17
6.18

587,653,972.38
693,288,629.54
1,396,359,143.97
74,500,000.00
2,751,801,745.89
22,022,476,319.92

781,131,073.72
1,427,036,992.78
74,500,000.00
2,282,668,066.50
7,487,542,442.68

48,041,467.48
3,018,502.04
3,526,548.46
54,586,517.98
49,914,409.60
15,922,015,162.01
16,026,516,089.59
38,048,992,409.51

48,041,467.48
3,018,502.04
3,526,548.46
54,586,517.98
49,914,409.60
14,484,748,945.62
14,589,249,873.20
22,076,792,315.88

ส่วนทุน
ทุน
		 ทุนประเดิม		
		 ทุนรับจากงบประมาณ		
		 ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน		
					
สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
6.20
กำ�ไรสะสม		
รวมส่วนทุน
รวมหนี้สินและส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวนันทนา กล�่ำสมบัติ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
รายได้
		 รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์
6.21
		 รายได้จากค่ารับจ้างทำ�ของ		
		 รายได้อื่น
6.22
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
		 ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
6.23
		 ค่าใช้จ่ายในการขาย
6.24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
6.25
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.26
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
6.27
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2564

2563

34,613,411,885.95
31,310,740.25
251,009,931.20
34,895,732,557.40

18,443,816,555.33
12,140,400.00
249,210,861.15
18,705,167,816.48

28,972,401,580.06
631,382,174.11
1,925,183,851.41
774,516,053.91
32,303,483,659.49
2,592,248,897.91
13,837,104.63
57,503,568.38
2,635,915,361.66

14,819,502,975.21
550,644,010.84
1,794,165,536.01
102,324,273.19
17,266,636,795.25
1,438,531,021.23
56,544,556.45
1,495,075,577.68

2,635,915,361.66

(19,724,786.66)
1,475,350,791.02

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์
6.21
รายได้จากค่ารับจ้างทำ�ของ		
รายได้อื่น
6.22
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
6.23
ค่าใช้จ่ายในการขาย
6.24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
6.25
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.26
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
6.27
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

หน่วย : บาท

2564

2563

34,613,411,885.95
31,310,740.25
266,585,931.20
34,911,308,557.40

18,443,816,555.33
12,140,400.00
257,390,861.15
18,713,347,816.48

28,972,401,580.06
631,382,174.11
1,925,183,851.41
774,516,053.91
32,303,483,659.49
2,607,824,897.91
13,837,104.63
2,593,987,793.28

14,819,502,975.21
550,644,010.84
1,794,165,536.01
102,324,273.19
17,266,636,795.25
1,446,711,021.23
1,446,711,021.23

2,593,987,793.28

(19,724,786.66)
1,426,986,234.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สำ�รองโครงการ
สำ�รองยา
และเวชภัณฑ์

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วน
ของทุน

54,586,517.98
-

49,914,409.60
-

14,008,395,975.67
(52,671,986.12)

14,112,896,903.25
(52,671,986.12)

54,586,517.98

49,914,409.60

(19,724,786.66)
1,495,075,577.68
(327,406,510.50)
(229,654,102.00)
14,874,014,168.07

(19,724,786.66)
1,495,075,577.68
(327,406,510.50)
(229,654,102.00)
14,978,515,095.65

54,586,517.98

49,914,409.60

14,874,014,168.07

14,978,515,095.65

-

-

(12,070,972.62)

(12,070,972.62)

54,586,517.98
54,586,517.98

49,914,409.60
49,914,409.60

14,861,943,195.45
(2,939,387.50)
2,635,915,361.66
(863,600,000.00)
(278,111,216.77)
16,353,207,952.84

14,966,444,123.03
(2,939,387.50)
2,635,915,361.66
(863,600,000.00)
(278,111,216.77)
16,457,708,880.42

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2562
หัก ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังปี 2562
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
หัก เงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังประจำ�ปี
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2563 ก่อนปรับปรุง
ปรับปรุงกำ�ไรสะสมต้นงวด
จากการนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
หลังปรับปรุง
หัก ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังปี 2563
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
หัก เงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังประจำ�ปี
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุน

หน่วย : บาท

สำ�รองโครงการ
สำ�รองยา
และเวชภัณฑ์

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วน
ของทุน

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2562
หัก ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังปี 2562
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
หัก เงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังประจำ�ปี
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

54,586,517.98
-

49,914,409.60
-

13,667,495,309.67
(52,671,986.12)

13,771,996,237.25
(52,671,986.12)

54,586,517.98

49,914,409.60

(19,724,786.66)
1,446,711,021.23
(327,406,510.50)
(229,654,102.00)
14,484,748,945.62

(19,724,786.66)
1,446,711,021.23
(327,406,510.50)
(229,654,102.00)
14,589,249,873.20

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2563 ก่อนปรับปรุง
ปรับปรุงกำ�ไรสะสมต้นงวดจากการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
หลังปรับปรุง
หัก ปรับปรุงเงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังปี 2563
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
หัก เงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลังประจำ�ปี
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564

54,586,517.98

49,914,409.60

14,484,748,945.62

14,589,249,873.20

-

-

(12,070,972.62)

(12,070,972.62)

54,586,517.98
54,586,517.98

49,914,409.60
49,914,409.60

14,472,677,973.00
(2,939,387.50)
2,593,987,793.28
(863,600,000.00)
(278,111,216.77)
15,922,015,162.01

14,577,178,900.58
(2,939,387.50)
2,593,987,793.28
(863,600,000.00)
(278,111,216.77)
16,026,516,089.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
		 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
		 สิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินตัดจำ�หน่าย
		 ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
		 ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า	
		 สินค้าเสื่อมสภาพ
		 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 หนี้สูญได้รับคืน
		 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
		 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
		 รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
		 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
		 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
		 ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		 สินค้าคงเหลือ
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	
รายได้รอการรับรู้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
114

รายงานประจ�ำปี 2564

2564

2563

2,635,915,361.66

1,495,075,577.68

601,157,786.59
146,348,298.00
61,829,677.54
10,974,845.48
13,210,626.05
585,206,093.97
4,228,492.91
(429,891.67)
(57,503,568.38)
(464,585.43)
9,167,342.92
(29,469,766.41)
(25,143,675.71)
(1,008,900.69)
33,575,061.17
3,987,593,198.00

579,974,092.33
23,707,930.22
12,954,541.53
19,435,513.67
399,906.45
(569,053.39)
(56,544,556.45)
(1,170,592.82)
9,206,720.22
(26,490,328.83)
(1,363,139.43)
2,054,616,611.18

(4,921,884,212.29)
(1,129,405,123.48)
(6,943,345.41)

794,553,996.64
(894,036,823.54)
140,635.94

13,109,632,138.16
220,854,156.23
(68,520,065.18)
(87,842,444.18)

(358,492,912.17)
49,072,342.53
(1,329,155,754.95)
(99,381,261.33)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)

2564

		 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		
104,369,205.53
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
11,207,853,507.38
		 จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด		
(135,047,054.34)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
11,072,806,453.04
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์		
607,804.00
		 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		
21,026,610.43
		 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม		
1,009,038.89
		 เงินสดรับจากลงทุนในบริษัทร่วม		
15,576,000.00
		 เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว		
(1,577,699.86)
		 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
(380,834,713.82)
		 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(132,375,404.66)
		 เงินสดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ		
(601,960,611.51)
		 เงินสดรับเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
78,380,025.18
		 เงินสดรับ(จ่าย)จากฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน		
99,850,375.16
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน		
(900,298,576.19)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น		
730,000,000.00
		 เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระเงินกู้ยืม		
(730,000,000.00)
		 เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
(78,168,577.00)
		 จ่ายดอกเบี้ย		
(2,053,500.00)
		 เงินสดรับจากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น		
134,923,059.67
		 เงินสดรับจากเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ		
		 เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง		
(608,457,114.77)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน		
(553,756,132.10)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
9,618,751,744.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		
4,595,863,247.06
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน		
21,541,774.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
14,236,156,766.13

2563
129,520,315.85
346,837,150.15
(116,992,775.73)
229,844,374.42
1,220,604.00
26,943,333.70
1,364,950.70
8,180,000.00
(3,144,688.59)
(597,084,387.79)
(103,900,696.09)
(273,856,817.49)
192,396,383.75
1,144,692,358.05
396,811,040.24
1,491,400,000.00
(454,971,988.12)
1,036,428,011.88
1,663,083,426.54
2,929,658,562.12
3,121,258.40
4,595,863,247.06
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์		
สิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินตัดจำ�หน่าย		
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์		
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า		
สินค้าเสื่อมสภาพ		
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
หนี้สูญได้รับคืน		
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่าย		
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์		
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
สินค้าคงเหลือ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		
รายได้รอการรับรู้		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2564

หน่วย : บาท

2563

2,593,987,793.28

1,446,711,021.23

601,157,786.59
146,348,298.00
61,829,677.54
10,974,845.48
13,210,626.05
585,206,093.97
4,228,492.91
(429,891.67)
(464,585.43)
9,167,342.92
(29,469,766.41)
(25,143,675.71)
(1,008,900.69)
33,575,061.17
4,003,169,198.00

579,974,092.33
23,707,930.22
12,954,541.53
19,435,513.67
399,906.45
(569,053.39)
(1,170,592.82)
9,206,720.22
(26,490,328.83)
(1,363,139.43)
2,062,796,611.18

(4,921,884,212.29)
(1,129,405,123.48)
(6,943,345.41)

794,553,996.64
(894,036,823.54)
140,635.94

13,109,632,138.16
220,854,156.23
(68,520,065.18)
(87,842,444.18)

(358,492,912.17)
49,072,342.53
(1,329,155,754.95)
(99,381,261.33)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด		
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์		
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม		
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว		
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ		
เงินสดรับเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
เงินสดรับ(จ่าย)จากฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน		
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น		
เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระเงินกู้ยืม		
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย		
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น		
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ		
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง		
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

2564

หน่วย : บาท

2563

104,369,205.53
11,223,429,507.38
(135,047,054.34)
11,088,382,453.04

129,520,315.85
355,017,150.15
(116,992,775.73)
238,024,374.42

607,804.00
21,026,610.43
1,009,038.89
(1,577,699.86)
(380,834,713.82)
(132,375,404.66)
(601,960,611.51)
78,380,025.18
99,850,375.16
(915,874,576.19)

1,220,604.00
26,943,333.70
1,364,950.70
(3,144,688.59)
(597,084,387.79)
(103,900,696.09)
(273,856,817.49)
192,396,383.75
1,144,692,358.05
388,631,040.24

730,000,000.00
(730,000,000.00)
(78,168,577.00)
(2,053,500.00)
134,923,059.67
(608,457,114.77)
(553,756,132.10)
9,618,751,744.75
4,595,863,247.06
21,541,774.32
14,236,156,766.13

1,491,400,000.00
(454,971,988.12)
1,036,428,011.88
1,663,083,426.54
2,929,658,562.12
3,121,258.40
4,595,863,247.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์
(2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
(3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
(4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
(5) ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรมมีอ�ำนาจกระท�ำการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงร่วมการงาน หรือสมทบกับบุคคล
หรือส่วนราชการอืน่ เพือ่ ประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้าเป็นหุน้ ส่วนหรือถือหุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือนิตบิ คุ คลใดๆ และกู้ ยืม
ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์
องค์ ก ารเภสั ช กรรมด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยยาและเวชภั ณ ฑ์ โดยมี ส� ำ นั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ที่ ถ นนพระรามที่ 6 สาขาภาค
จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. สาขาภาคเหนือ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
3. สาขาภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ร้านค้าปลีก จ�ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ แผนกขายปลีก 1 (เขตราชเทวี) แผนกขายปลีก 2 (เขตป้อมปราบฯ) แผนกขายปลีก 3 (เขตบางกอกน้อย)
แผนกขายปลีก 4 (เขตพระนคร) แผนกขายปลีก 5 (อ.ล�ำลูกกา) แผนกขายปลีก 6 (กระทรวงสาธารณสุข) 7 ร้านขายยา อภ.สาขาเวชศาสตร์
เขตร้อน และ 8 ร้านขายยา อภ.สาขาศูนย์ราชการ
2. เกณฑ์การน�ำเสนองบการเงิน

งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบัญชีบางประเภท
ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
การจัดท�ำงบการเงินก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและก�ำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
ที่เสนองบการเงินดังกล่าว
ตัวเลขทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ายบริหารได้จดั ท�ำตัวเลขประมาณการขึน้ จากความเข้าใจในเหตุการณ์
และสิ่งที่ได้กระท�ำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีรายละเอียดดังนี้
ผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง
				
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง
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การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
				 และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
				 เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการน�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้อง
มาถือปฏิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน และเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ขององค์การเภสัชกรรมเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เริม
่ มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

องค์การเภสัชกรรมได้นำ� มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพ
บัญชีซงึ่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั แิ ล้ว ซึง่ ฝ่ายบริหาร
ขององค์การเภสัชกรรมพิจารณาแล้วว่า ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินขององค์การเภสัชกรรม
ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ
ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562)

เรื่อง การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562)

เรื่อง การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
เรื่อง การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ เป็นผลท�ำให้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
เรือ่ ง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
(ปรับปรุง 2559)
ข้อก�ำหนดใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562) มีดังนี้
1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และ
3. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
เรื่อง สัญญาเช่า
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่าด้วยข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)		
มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และ
ก�ำหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิง
นั้นมีมูลค่าต�่ำ
การบัญชีสำ� หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ในการจัดท�ำงบการเงินองค์การเภสัชกรรม ได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค�ำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมได้ประเมินผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 โดยรับรู้ผลกระทบสะสมด้วยการปรับปรุงกับก�ำไรสะสม
ต้นงวด (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยได้แสดงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีตามที่เปิดเผยไว้ในข้อ 4
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4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ผลกระทบต่อก�ำไรสะสมต้นปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ผลกระทบต่อก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
การปรับปรุงก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
- การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

14,874.01
(12.07)
14,861.94
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
การปรับปรุงก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
- การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

14,484.75
(12.07)
14,472.68

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 องค์การเภสัชกรรมรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก
สิทธิการใช้และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ตัดจ�ำหน่ายสิทธิการใช้ส�ำหรับงวด
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

684.07
(61.83)
622.24

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า	
รวม

49.44
587.99
637.43

จ�ำนวนของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม
30 ก.ย. 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนทุน
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 9

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

ตามนโยบาย
การบัญชีใหม่
1 ต.ค. 2563

110.30
6,518.79
-

(110.30)
(12.07)
110.30

-

6,506.72
110.30

-

-

684.07

684.07

-

-

78.26

78.26

-

-

858.32

858.32

14,874.01

(12.07)

-

14,861.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม
30 ก.ย. 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินลงทุนชั่วคราว
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินหมุนเวียน
		 หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนทุน
		 ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
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110.30
6,518.79

14,484.75

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 9

(110.30)
(12.07)
110.30

(12.07)

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

ตามนโยบาย
การบัญชีใหม่
1 ต.ค. 2563

-

6,506.72
110.30

684.07

684.07

78.26

78.26

858.32

858.32
14,472.68
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5. สรุปนโยบายการบัญชีท่ส
ี �ำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่มีก�ำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ได้รวม
ส่วนของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ
องค์การเภสัชกรรมไว้ด้วย
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะปรับมูลค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้เป็นอัตราอ้างอิง ณ วันสิ้นงวด ก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน
ในงวดบัญชีนั้น
5.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพั น

เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจ�ำกัดในการใช้ มีวัตถุประสงค์และเงือ่ นไขเฉพาะในการใช้เงิน ได้แก่ เงินทีอ่ งค์การเภสัชกรรมใช้ค�้ำประกัน
การกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน
5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบส่งของตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้
จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า และจะแสดงมูลค่า ณ วันสิ้นงวดด้วยจ�ำนวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต รับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยพิจารณา
จากการด้อยค่า จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้ภาครัฐ ค�ำนวณจากผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่ถึงก�ำหนดจ่ายให้กิจการตามสัญญา กับกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่า
จะได้รับ
ลูกหนี้ภาคเอกชน ค�ำนวณด้วยวิธี Simplified Approach องค์การเภสัชกรรมใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตของลูกหนี้และข้อบ่งชี้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินคดีหรือเตรียมด�ำเนินคดี
ปิดกิจการ และลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า เช่น ลูกหนี้อื่น ค�ำนวณด้วยวิธี Simplified Approach เช่นเดียวกับลูกหนี้ภาคเอกชน
5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือค�ำนวณ
ตามวิธีเข้าก่อน ออกก่อน ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อและต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ และต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างทางแสดงราคาทุน ณ วันที่ซื้อ
ยาในโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรมได้น�ำมารวมในสินค้าคงเหลือ เพราะสามารถน�ำมาหมุนเวียนใช้ได้
ในการวัดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ องค์การเภสัชกรรมได้ใช้วิธีประเมินจากการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือมาโดยตลอด ในระหว่างปี
ได้มีการพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดจากสินค้าเสื่อมสภาพ เสียหาย ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า โดยตั้งเป็นส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
5.5 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วยลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง ดอกเบีย้ ค้างรับ และผลก�ำไรจากการวัดค่าอนุพนั ธ์ทางการเงิน ทีเ่ กิดจากการป้องกันความเสีย่ ง
ในมูลค่ายุติธรรม
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5.7 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

องค์การเภสัชกรรมมีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สินทางการเงิน และอนุพันธ์ทางการเงิน โดยปฏิบัติ
ตามกรอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน ตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่า
ของเครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

องค์การเภสัชกรรมได้ปฏิบัติหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม
ที่เกิดขึ้นกับหนี้สินทางการเงิน จากความเสี่ยงของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินต่างประเทศ ผลก�ำไรและขาดทุนจากการ
วัดค่าอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ การป้องกันความเสีย่ ง รับรูใ้ นก�ำไรและขาดทุนประจ�ำงวด องค์การเภสัชกรรมไม่มวี ตั ถุประสงค์การป้องกัน
ความเสี่ยงเพื่อค้า
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้ประโยชน์ โดยประมาณการ
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัด ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ แสดงได้ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
อาคาร
เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
10 – 40 ปี
10 ปี
5 – 10 ปี
5 ปี

องค์การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทันที
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่องค์การเภสัชกรรมและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำ องค์การเภสัชกรรมจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในปีที่ซื้อ
5.9 สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จ�ำนวนเงินของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายช�ำระ ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ส�ำหรับผูเ้ ช่าในการรือ้ และขนย้ายสินทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะ
สถานทีต่ งั้ ของสินทรัพย์อา้ งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อตกลงและเงือ่ นไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5.10.1 โปรแกรมคอมพิ วเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซี่ อื้ มาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนโดยตรง ในการได้มาและการด�ำเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 5-10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงาน ที่ท�ำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็นต้นทุน
เมือ่ ได้มาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการดูแลและบ�ำรุงรักษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้
5.10.2 สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมโอนสินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยค�ำนวณจากต้นทุนเริ่มแรก
ของสินทรัพย์ ประกอบด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์ เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ตามราคาทุน
โดยสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และน�ำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้
การตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น
5.10.3 สินทรัพย์ระหว่างพั ฒนาผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมมีสินทรัพย์ที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่
องค์การเภสัชกรรมจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทีจ่ ะเกิดจากสินทรัพย์นนั้ องค์การเภสัชกรรมรับรูร้ ายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับ
ขั้นตอนการผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้วย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทุกรายการที่จ�ำเป็นในการสร้างสรรค์ เพื่อการผลิตและจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ของผู้บริหาร
จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า
ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
ซึ่งจะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
5.12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่องค์การ
เภสัชกรรมถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้
เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วนเกิน จากการตีมูลค่ายุติธรรม
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนขององค์การเภสัชกรรม
ในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียขององค์การเภสัชกรรมในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรมจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่องค์การเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วมหรือต้องจ่ายช�ำระหนี้แทนบริษัทร่วม
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชี เท่าที่องค์การเภสัชกรรมมีส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์
ที่โอนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยนเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.7
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5.13 หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช�ำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลการ
จ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วยการจ่ายช�ำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายช�ำระคงทีโ่ ดยเนือ้ หา) หักลูกหนีส้ งิ่ จูงใจตามสัญญาเช่า
(ถ้ามี) และจ�ำนวนเงินทีค่ าดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายช�ำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนีก้ ารจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึง
ราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่องค์การเภสัชกรรมจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช�ำระ
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�ำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าองค์การเภสัชกรรมจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า
การค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก�ำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน้ และจะท�ำการวัดมูลค่าหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายช�ำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�ำ่

จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
5.14 รายได้รอการรับรู้

รายได้รอการรับรู้เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ ในโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยจะบันทึกสินทรัพย์คกู่ บั รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ และทยอยรับรูร้ ายได้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตามสัดส่วนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี
ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับเงินจากหน่วยงานอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์จากบุคคลอื่น นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ โดยจะบันทึก
สินทรัพย์คู่กับรายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้รายได้เป็นรายได้จากการบริจาคตามสัดส่วนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี
ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับบริจาคสินทรัพย์ โดยจะบันทึกสินทรัพย์ที่รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ในแต่ละประเภทคู่กับรายได้รอการ
รับรู้ และทยอยรับรู้รายได้เป็นรายได้จากการบริจาคตามสัดส่วนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่รับบริจาค ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี
5.15 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ทัง้ ทีเ่ ป็นโครงการสมทบเงิน และโครงการ
ผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหากในจ�ำนวนเงินที่คงที่
องค์การเภสัชกรรมไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์
เพียงพอทีจ่ ะจ่ายช�ำระให้พนักงานทัง้ หมดส�ำหรับการให้บริการของพนักงานทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการ
ที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน เป็นต้น
5.15.1 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ เงินชดเชย
และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้กองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทัง้ นีไ้ ด้รวมรายการ
บัญชีต่างๆ ของกองทุน บ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้นตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงาน
กู้เงิน พ.ศ. 2520 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้จัดสรรเงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การ
เภสัชกรรม ตามจ�ำนวนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติ
ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546
ให้องค์การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมปีละ 5 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548
เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบจ�ำนวน 44.50 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีต่างๆ ของกองทุนเงินกู้
องค์การเภสัชกรรมไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย และมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรมจ�ำนวน 30.00 ล้านบาทเพิ่มเติม เพื่อสมทบ
เข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
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องค์การเภสัชกรรมได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2538 ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ส�ำหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ดังกล่าวเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน
ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี และร้อยละ 10 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี ต่อมา
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเพิ่มเติมอีกร้อยละ 2 ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานที่มี
อายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
เงินสมทบทีจ่ า่ ยให้กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.15.2 โครงการผลประโยชน์

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงาน เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทย จ�ำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงานให้องค์การเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�ำงาน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิน้ รอบระยะเวลารายงาน หักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รูภ้ าระผูกพันนี้
ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระผูกพัน
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ้น
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.16 ประมาณการหนี้สิน

องค์การเภสัชกรรมจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้ อันเป็น
ผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ การช�ำระหนีต้ ามภาระผูกพันนัน้ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะส่งผลให้องค์การเภสัชกรรม
ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการทีน่ า่ เชือ่ ถือของจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่าย ในกรณีทอี่ งค์การเภสัชกรรมคาดว่าประมาณการ
หนี้สินดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน องค์การเภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้น
คืนอย่างแน่นอน
5.17 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย

- รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
- รายได้จากการรับจ้างท�ำของ วิเคราะห์วิจัย รับรู้เมื่องานเสร็จ
- รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับการอุดหนุนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก รับรู้เมื่อได้รับเงินเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายได้ เงินอุดหนุนรอการรับรู้และทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตลอดการให้ประโยชน์และรับรู้ค่าใช้จ่ายตามจ�ำนวนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข้ารายได้เงินอุดหนุน
จากหน่วยงานรัฐ
- รายได้จากการบริจาคจากหน่วยงานอื่น รับรู้เมื่อได้รับเงินหรือสินทรัพย์ หรือตามการใช้จ่ายเงิน เพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์จากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ จะรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตลอดการให้ประโยชน์ และรับรู้ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข้ารายได้จากการบริจาค
- ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- เงินปันผล รับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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6. ข้อมูลเพิ่ มเติม

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

เงินสดคงเหลือที่ส�ำนักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
รวม
เงินฝากธนาคารประจ�ำ 3 เดือน
รวม

2563

0.33
32.67
13,887.03
13,920.03
316.12
14,236.15

0.55
(25.14)
3,793.95
3,769.36
826.50
4,595.86

			
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 13,887.03 ล้านบาท องค์การเภสัชกรรมส�ำรองไว้ส�ำหรับโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.20 เป็นเงิน 5.95 ล้านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน
5.85 ล้านบาท กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.18 เป็นเงิน 5.66 ล้านบาท
และกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม 331.60 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ องค์การเภสัชกรรมได้รบั เงินจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 1,551.40 ล้านบาท
เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันส�ำหรับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
งบกลางเพื่อส�ำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดในวงจ�ำกัด (ระยะที่ 2) ส�ำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และกระจาย
ทรัพยากรให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มียอดคงเหลือ 93.72 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 6.12)
ในงวดปี 2564 องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินตามรัฐบาลไทยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้
กรมควบคุมโรคด�ำเนินการจัดซือ้ และบริหารจัดการวัคซีน โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ในการบริหารการจัดหาวัคซีน กระจายวัคซีน
ตามแผนการ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การเภสัชกรรมมีเงินรับล่วงหน้าจากภาคเอกชน จ�ำนวน 9,316.18
ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าวัคซีนดังกล่าว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.12)
6.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพั น

ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

2563

240.49
240.49

340.34
340.34

			
		องค์การเภสัชกรรมได้มีการน�ำบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปท�ำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 4 บัญชี วงเงินตามข้อตกลง จ�ำนวน 200 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�ำนวน 1 บัญชี ตามข้อตกลงโดยด�ำรงไว้
ตามเงินกู้คงเหลือของผู้กู้ทั้งหมด วัตถุประสงค์การท�ำบันทึกข้อตกลงเพื่อด�ำรงเงินฝากธนาคาร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างประจ�ำของ
องค์การเภสัชกรรมกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) มียอดหนี้คงเหลือ 101.60 ล้านบาท
และธนาคารอาคารสงเคราะห์มียอดหนี้คงเหลือ 40.49 ล้านบาท และไม่มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่ม
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6.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นๆ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์และอื่นๆ
รายได้ค้างรับอื่น
ภาษีซื้อรอใบก�ำกับ
รวม

2563

8,032.83
0.36
3,342.84
18.22
30.59
11,424.84

6,286.59
5.55
214.45
5.71
6.48
6,518.78

			
ลูกหนี้การค้า
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
จ�ำนวนเงิน

ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง
ลูกหนี้เอกชนและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ภาครัฐ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ภาคเอกชน
คงเหลือ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้อื่น
คงเหลือ

3,293.09
4,645.48
107.98
8,046.55
11.34
2.38
8,032.83
4.63
4.63
-

2563
ร้อยละ

40.93
57.73
1.34
100.00
0.14
0.03
99.83

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

3,153.91
3,063.46
71.71
6,289.08
2.49
6,286.59

50.15
48.71
1.14
100.00
0.04
99.96

-

				
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง จ�ำนวน 4,645.48 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้
โรงพยาบาลราชวิถี (โครงการพิเศษ) 2,557.04 ล้านบาท กรมควบคุมโรค 680.70 ล้านบาท ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
453.66 ล้านบาท และส�ำนักงานประกันสังคม 835.65 ล้านบาท
องค์การเภสัชกรรมได้วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลขาดทุนด้านเครดิต - ลูกหนี้ภาครัฐ 11.34 ล้านบาท และผลขาดทุน
ด้านเครดิต - ลูกหนี้ภาคเอกชน 2.38 ล้านบาท มีดังนี้
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ระยะเวลาค้างช�ำระ

ลูกหนี้ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค

ลูกหนี้ส่วนราชการ
ส่วนกลาง

0.07
0.07

11.27
11.27

หนี้เกินก�ำหนด 181 วัน
หนี้เกินก�ำหนด 365 วัน
หนี้มากกว่า 5 ปี
รวม

ลูกหนี้เอกชน

0.08
2.30
2.38

ลูกหนี้การค้าค้างช�ำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังนี้
ลูกหนี้การค้าค้างช�ำระ

จ�ำนวน (ราย)

จ�ำนวนเงิน

ปี 2549-2563

- ลูกหนี้ - ส่วนราชการ
- ส่วนราชการ - ส่วนกลาง
- ส่วนเอกชนและอื่นๆ

418
22
39

1,409.47
17.63
2.85

- ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค
- ส่วนราชการ - ส่วนกลาง
- ส่วนเอกชนและอื่นๆ
รวม

935
305
946

1,883.62
4,627.85
105.13
8,046.55

2564

		

ลูกหนี้การค้าค้างช�ำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ�ำแนกตามประเภทและหนี้ท่ค
ี ้างช�ำระ ดังนี้
2564
ระยะเวลาค้างช�ำระ

1 - 180 วัน
181 - 365 วัน
365 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
คงเหลือ

ลูกหนี้
ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค

ลูกหนี้
ส่วนราชการ
ส่วนกลาง

ลูกหนี้เอกชน
และอื่นๆ

1,263.46
620.16
1,409.47
3,293.09
0.07
3,293.02

4,561.41
66.44
17.63
4,645.48
11.27
4,634.21

105.00
0.13
2.85
107.98
2.38
105.60

รวม

5,929.87
686.73
1,429.95
8,046.55
13.72
8,032.83

			
ระยะเวลาค้างช�ำระ

1 - 180 วัน
181 - 365 วัน
365 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ

2563
ลูกหนี้
ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค

ลูกหนี้
ส่วนราชการ
ส่วนกลาง

ลูกหนี้เอกชน
และอื่นๆ

1,051.75
755.86
1,346.30
3,153.91
3,153.91

2,934.26
104.99
24.21
3,063.46
3,063.46

67.404,05
1.85
2.46
71.71
2.49
69.22
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รวม

3.41181
862.70
1,372.97
6,289.08
2.49
6,286.59
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มาตรการในการติดตามลูกหนี้การค้าภาครัฐและลูกหนี้การค้าภาคเอกชน ที่ค้างช�ำระเกินก�ำหนด ดังนี้

ลูกหนี้การค้าภาครัฐ
- ท�ำหนังสือแจ้งยอดค้างช�ำระส่งให้ลูกหนี้การค้าทุกไตรมาส
- ส่งรายงานลูกหนี้คงค้างให้ผู้แทนองค์การเภสัชกรรมประสานกับลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน
- ลูกหนี้การค้าค้างช�ำระนาน จะมีการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง
ลูกหนี้การค้าเอกชน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าแจ้งยอดค้างเกินก�ำหนดช�ำระ
- จัดท�ำรายงานรายละเอียดหนี้ค้างช�ำระให้ผู้แทนองค์การเภสัชกรรมติดตาม
- จัดท�ำหนังสือแจ้งเตือนยอดค้างช�ำระเกินก�ำหนด จ�ำนวน 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกเดือน
- จัดท�ำหนังสือแจ้งกองการขายภาคเอกชน ประสานผู้แทนองค์การเภสัชกรรม
- จัดท�ำหนังสือถึงกองกฎหมายให้ติดตามเร่งรัดหนี้
6.4 สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑ์ระหว่างท�ำ
วัตถุดิบ
ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ์
สินค้าระหว่างทาง
เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยา
หัก ส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
รวม

2563

1,293.26
944.70
456.03
1,570.74
221.86
15.89
478.84
24.93
5,006.25
591.03
88.34
4,326.88

1,526.35
127.62
554.66
1,392.27
189.04
16.45
48.48
24.14
3,879.01
27.16
55.96
3,795.89

			
ในงวดปี 2564 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การ
เภสัชกรรมได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ให้ส�ำรองผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ใน
การรักษาและป้องกันโรคดังกล่าว ส่งผลให้มีการส�ำรองวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์การบรรจุ และผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
โดยผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปได้รวมผลิตภัณฑ์ COVID-19 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 446.43 ล้านบาท แบ่งเป็น
		 - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
82.23 ล้านบาท
			 (หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)
		 - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
364.20 ล้านบาท
(ยา หน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น)
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6.5 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

เงินฝากธนาคาร - ประจ�ำ 12 เดือน
รวม

2563

31.92
31.92

110.30
110.30

		
ในงวดปี 2564 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.375 ต่อปี สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
จ�ำนวน 31.92 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ ของกองทุนสนับสนุนการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม
6.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ดอกเบี้ยธนาคารค้างรับ
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
รวม

2563

5.34
9.98
1.75
17.07

0.14
5.87
6.01

ดอกเบีย้ ธนาคารค้างรับ จ�ำนวน 9.98 ล้านบาท เป็นดอกเบีย้ ค้างรับของกองทุนสนับสนุนการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมขององค์การ
เภสัชกรรม จ�ำนวน 0.60 ล้านบาท
องค์การเภสัชกรรมได้ท�ำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
2564

2563

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อัตรา 33.1595 - 33.449 บาท = 1 USD
6.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

1.75

-

องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
เงินลงทุน

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
3. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ำกัด

595.21
51.79
119.25
766.25

2563
สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

40.00
49.00
49.00
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เงินลงทุน

564.62
51.68
108.02
724.32

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

40.00
49.00
49.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินลงทุน

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
3. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ำกัด

2563

148.86
39.20
147.00
335.06

40.00
49.00
49.00

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินลงทุน

148.86
39.20
147.00
335.06

40.00
49.00
49.00

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วม
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบแสดงฐานะการเงิน
2564

บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ำกัด

2563

สินทรัพย์
รวม

หนี้สิน
รวม

1,656.85
139.03
548.27
2,344.15

168.83 1,488.02 1,676.74 265.18 1,411.56
33.33 105.70 144.20 38.73 105.47
304.90 243.37 563.87 343.42 220.45
507.06 1,837.09 2,384.8 1647.33 1,737.48

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์
รวม

หนี้สิน
รวม

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

		

ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วม ที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
6.8 เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะยาว จ�ำนวน 110.71 ล้านบาท เกิดจากกองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมให้พนักงานกูย้ ม
ื เงินเพือ่ เป็นสวัสดิการ

โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำของธนาคารรัฐวิสาหกิจ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลาคม
บวก ลูกหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก ลูกหนี้เงินกู้ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน

2563

109.13
63.47
172.60
61.89
110.71

105.98
66.51
172.49
63.36
109.13
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84.24

ยานพาหนะ
9,616.72

462.35

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

รวม

367.72

5,753.43

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต

ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส�ำนักงาน

2,607.38

341.60

1 ต.ค. 2563

อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน

รายการ

94.14

ยานพาหนะ
9,273.44

439.08

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

รวม

344.18

5,432.12

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต

ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส�ำนักงาน

2,622.32

341.60

1 ต.ค. 2562

ประกอบด้วย

อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน

รายการ

6.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-

-

414.40

1.84

20.35

27.35

336.27

28.59

เพิ่ มขึ้น

-

213.14

0.73

91.41

8.82

102.15

10.03

ลดลง/
จ�ำหน่าย

-

226.93

9.90

12.46

8.87

133.52

62.18

ลดลง/
จ�ำหน่าย

ราคาทุน

570.21

-

35.73

32.41

454.83

47.24

เพิ่ มขึ้น

ราคาทุน

4,870.54

83.91

317.12

238.46

3,262.54

968.51

-

9,817.98

85.35

391.29

386.25

5,987.55

2,625.94

341.60

5,189.05

76.74

346.26

251.71

3,509.60

1,004.74

-

30 ก.ย. 2564 1 ต.ค. 2563

9,616.72

84.24

462.35

367.72

5,753.43

2,607.38

341.60

30 ก.ย. 2563 1 ต.ค. 2562

-

-

543.32

2.76

44.08

22.61

392.47

81.40

เพิ่ มขึ้น

521.69

2.73

41.57

21.24

374.71

81.44

เพิ่ มขึ้น

-

-

202.02

0.73

91.38

8.62

97.59

3.70

ลดลง/
จ�ำหน่าย

5,189.05

-

146.18

-

1.33

1.57

88.11

55.17

-

5,676.53

78.77

300.29

267.27

3,892.59

1,137.61

-

ค่าเผื่อด้อยค่า 30 ก.ย. 2564

76.74

346.26

251.71

3,509.60

1,004.74

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเผื่อด้อยค่า 30 ก.ย. 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม

203.18

9.90

12.43

7.99

127.65

45.21

ลดลง/
จ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสะสม

4,141.45

6.58

91.00

118.98

2,094.96

1,488.33

341.60

ราคาสุทธิ

4,427.67

7.50

116.09

116.01

2,243.83

1,602.64

341.60

ราคาสุทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ประกอบด้วย

432.31
108.77
285.47
826.55

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา

รวม

1 ต.ค. 2563

723.98

รวม

รายการ

403.09
58.25
262.64

1 ต.ค. 2562

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา

รายการ

219.63

17.61
78.69
123.33

เพิ่ มขึ้น

1 ต.ค. 2563

826.55

432.31
108.77
285.47
130.76

124.92
5.84
-

88.50

88.50

957.68

449.92
187.46
320.30

189.04

172.68
16.36
-

ลดลง/จ�ำหน่าย 30 ก.ย. 2564 1 ต.ค. 2563

79.49

79.49

-

61.83

55.00
0.18
3.85
2.80

เพิ่ มขึ้น

-

-

ลดลง/จ�ำหน่าย

61.83

55.00
0.18
3.85
2.80

30 ก.ย. 2564

622.24

607.51
0.21
10.77
3.75

ราคาสุทธิ

57.84

45.98
11.86
-

เพิ่ มขึ้น

58.28

47.76
10.52
-

เพิ่ มขึ้น

-

-

189.04

172.68
16.36
-

0.16
0.16

-

247.04

218.82
28.22
-

ลดลง/จ�ำหน่าย ค่าเผื่อด้อยค่า 30 ก.ย. 2564

ตัดจ�ำหน่ายสะสม

-

-

ลดลง/จ�ำหน่าย ค่าเผื่อด้อยค่า 30 ก.ย. 2563

ตัดจ�ำหน่ายสะสม

710.64

231.10
159.24
320.30

ราคาสุทธิ

637.51

259.63
92.41
285.47

ราคาสุทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

684.07

662.51
0.39
14.62
6.55

30 ก.ย. 2564

ตัดจ�ำหน่าย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง/จ�ำหน่าย 30 ก.ย. 2563 1 ต.ค. 2562

ราคาทุน

182.06

29.22
50.52
102.32

เพิ่ มขึ้น

-

-

ลดลง/จ�ำหน่าย

ราคาทุน

684.07

-

รวม

6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

662.51
0.39
14.62
6.55

เพิ่ มขึ้น

-

1 ต.ค. 2563

มูลค่าตามบัญชี

ที่ดิน
เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายการ

6.10 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย
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6.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ - อื่นๆ
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
เจ้าหนี้อื่นๆ
เงินรับช�ำระเกินจากลูกหนี้
ยาค้างส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน�ำส่ง
รวม

2563

6,926.97
247.93
337.72
9,692.11
8.24
2.59
87.50
17,303.06

3,156.29
134.77
395.09
320.82
11.85
0.30
24.96
4,044.08

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ จ�ำนวน 337.72 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกองทุนสนับสนุน การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 31.99 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
เจ้าหนี้อื่นๆ จ�ำนวน 9,692.11 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณรับล่วงหน้าจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส�ำหรับการ
เบิกจ่ายแทนกัน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะระบาดในวงจ�ำกัดส�ำหรับกระจายทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมียอดคงเหลือ จ�ำนวน 93.72 ล้านบาท เป็นเงินรับล่วงหน้าในการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Moderna) ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน จ�ำนวน 9,316.18 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 6.1) และรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวัคซีนและบรรจุวัคซีนที่เกิดขึ้นในปี 2564
คงเหลือจ�ำนวน 105.92 ล้านบาท (เป็นเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จ�ำนวน 77.09 ล้านบาท และประเภทออมทรัพย์
จ�ำนวน 28.83 ล้านบาท) รวมอยู่ด้วย
6.13 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
		 - เพิ่มขึ้นครึ่งปีหลังของปี 2562
		 - ครึ่งปีแรกของปี 2563
		 - ครึ่งปีหลังของปี 2563
		 - เพิ่มขึ้นครึ่งปีหลังของปี 2563
		 - ครึ่งปีแรกของปี 2564
		 - ครึ่งปีหลังของปี 2564
ลดลงระหว่างงวด
		 - ครึ่งปีหลังของปี 2562
		 - ครึ่งปีแรกของปี 2563
		 - ครึ่งปีหลังของปี 2563
		 - ครึ่งปีหลังของปี 2563
		 - ครึ่งปีแรกของปี 2564
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน
136

รายงานประจ�ำปี 2564

2563

927.41

772.65

2.94
278.11
863.60

52.67
229.65
327.41
-

(204.35)
(126.00)
(278.11)
1,463.60

(225.32)
(229.65)
927.41
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กระทรวงการคลังก�ำหนดให้องค์การเภสัชกรรมน�ำส่งรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 35 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัสกรรมการ
และพนักงาน โดยก�ำหนดระยะเวลาน�ำส่งรายได้แผ่นดินปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 น�ำส่งเงินรายได้ระหว่างกาลในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
และครั้งที่ 2 น�ำส่งเมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงินประจ�ำปีเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 30 กันยายน 2564 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง จ�ำนวน 1,463.60 ล้านบาท เป็นรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังที่กระทรวง
การคลังขอเพิ่มเติมปี 2558 คงเหลือ จ�ำนวน 600.00 ล้านบาท แต่องค์การเภสัชกรรมได้ท�ำหนังสือขอผ่อนผันจากกระทรวงการคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังครึ่งปีหลังของปี 2564 จ�ำนวน 863.60 ล้านบาท
6.14 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
รวม
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในปี
รวม
		

80.06
295.09
485.75
860.90
(223.48)
637.42
(49.77)
587.65
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
		

6.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

49.77
198.75
388.90
637.42
ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
รวม

2563

40.45
413.79
454.24

18.75
214.81
233.38
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6.16 รายได้รอการรับรู้
6.16.1 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ มีรายละอียด ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลาคม
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

2563

766.04
766.04
84.01
682.03

หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน

858.73
858.73
92.69
766.04

		

6.16.2 รายได้รอการรับรู้ มีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลาคม
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

2563

15.09
0.01
15.10
3.84
11.26
693.29

หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน
รวม

21.78
0.06
21.84
6.75
15.09
781.13

6.17 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

องค์การเภสัชกรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติค้มุ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณหรือออกจากงาน และผลประโยชน์อื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบ�ำเหน็จ
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม
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รายงานประจ�ำปี 2564

2563

1,079.18
270.33
79.12
1,396.36

1,078.92
238.06
77.79
1,427.04
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การเปลีย
่ นแปลงมูลค่าในปัจจุบน
ั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ส�ำหรับงวดปีสิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ผลประโยชน์จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยายน

2563

1,427.04
(135.05)
83.23
21.14

1,394.79
(117.02)
72.99
30.53

1,396.36

26.03
19.72
1,427.04

		

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน แต่ละรายการมีดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่องค์การเภสัชกรรมรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในส่วนค่าใช้จ่าย
ด�ำเนินงานของส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

2563

83.23
21.14
104.37

72.99
30.53
103.52

		

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

ร้อยละต่อปี
2564

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย

0.67-1.94
7
2.75
105% ของ TMO17

2563

0.67-1.94
0.06
2.75
105% ของ TMO17
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว วิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลัก

ค�ำนวณจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานเพิ่มหรือลดจากสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการภายในช่วงที่สมเหตุสมผล
ตามความจ�ำเป็นของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 19 (TAS 19)
การวิเคราะห์มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นทุนบริการ ดอกเบี้ย
สุทธิจากหนี้สิน ต่อเหตุการณ์ที่สมมติฐานเปลี่ยนแปลงไปในบางช่วง โดยในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวส�ำหรับข้อสมมติฐานหนึ่งข้อ
ข้อสมมติฐานอื่นๆ จะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับข้อสมมติฐานที่ถูกน�ำไปวิเคราะห์
2564

ผลกระทบของภาระผูกพั นตามโครงการผลประโยชน์
ปัจจัยความอ่อนไหวของสมมติฐานหลัก

1. อัตราคิดลด - 0.05 %
อัตราคิดลด + 0.05 %
2. อัตราการขึ้นเงินเดือน - 1 %
อัตราการขึ้นเงินเดือน + 1 %
3. อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - 20 %
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน +20%
4. ตารางมรณะ - 20 %
ตารางมรณะ + 20 %

ตอบแทน
ความชอบ

59.40
(53.98)
(106.52)
125.99
27.9
(26.27)
6.32
(6.24)

เงินบ�ำเหน็จ

4.4
(4.34)
(9.98)
10.53
10.38
(0.38)
0.41
(0.41)

รางวัล
ปฏิบัติงานนาน

93.97
(3.66)
2.63
(2.48)
0.46
(0.46)

อุทิศเวลา
การท�ำงาน

0.126
(0.11)
0.10
(0.09)
0.01
(0.01)

รวม

7.98
(62.09)
(116.50)
136.52
31.02
(29.22)
7.20
(7.12)

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโครงการผลประโยชน์
การคาดการณ์กระแสเงินสด

การคาดการณ์กระแสเงินสด
แสดงตามช่วงเวลา :
1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565
1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566
1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567
1 ต.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568
1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569
1 ต.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2570
1 ต.ค. 2570 ถึง 30 ก.ย. 2571
1 ต.ค. 2571 ถึง 30 ก.ย. 2572
1 ต.ค. 2572 ถึง 30 ก.ย. 2573
1 ต.ค. 2573 เป็นต้นไป
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ตอบแทน
ความชอบ

75.26
69.57
61.97
68.09
76.85
69.38
66.65
66.02
82.65
2,615.09

เงินบ�ำเหน็จ

20.30
39.20
30.87
16.08
31.63
30.25
16.57
25.65
24.58
9.38

รางวัล
ปฏิบัติงานนาน

8.64
2.51
2.70
5.68
6.99
7.39
4.00
5.00
11.94
165.48

อุทิศเวลา
การท�ำงาน

0.41
0.30
0.33
0.40
0.37
0.37
0.26
0.29
0.34
4.66

รวม

104.61
111.58
95.87
90.25
115.84
107.39
87.48
96.96
119.51
2,794.61

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ซึง่ คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ เงินชดเชย และ
เงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไว้ว่าให้องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนหรือค่าจ้างของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ จะจ่ายให้พนักงานและลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และถึงแก่กรรม กองทุนบ�ำเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

เงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย
เงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน
ภาระผูกพัน

2563

270.33
8.41
(40.68)
238.06
238.06

284.04
22.18
(35.89)
270.33
270.33

		
ยอดหนีส้ นิ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ�ำนวน 238.06 ล้านบาท ได้แสดงเป็นส่วนหนึง่ ในประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
6.18 หนี้้�สิินกองทุุนเงิินกู้้�องค์์การเภสััชกรรม

องค์์การเภสััชกรรมจััดตั้้�งกองทุุนเงิินกู้้�องค์์การเภสััชกรรมขึ้้�นตามข้้อบัังคัับองค์์การเภสััชกรรม ว่่าด้้วยการให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานกู้้�เงิิน
พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521 โดยกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมได้กู้ยืมเงินจากกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน
ไปจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตั้งแต่งวดปี 2520 – 2547 จ�ำนวนเงิน 44.50 ล้านบาท
ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติตามรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547 ให้จดั สรร
เงินงบประมาณจากงบท�ำการขององค์การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ่ายให้กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมน�ำไปจ่ายคืนเงินกองทุนบ�ำเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงานปีละ 5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจ�ำนวนเงิน 44.50 ล้านบาท ตามที่กู้ยืม โดยจ่ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรมจ�ำนวน
30.00 ล้านบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม โดยให้รัฐวิสาหกิจน�ำเงินจากงบท�ำการไปให้พนักงานกู้ยืม
เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สินสรุปได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6.1)
ลูกหนี้เงินกู้
ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

2563

5.66
110.71
(41.87)
74.50

6.23
109.13
(40.86)
74.50

		

6.19 กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

องค์์การเภสััชกรรมได้้จัดั ให้้มีกี ารจดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพพนัักงานองค์์การเภสััชกรรม ซึ่่�งจดทะเบีียนแล้้วเมื่่�อวัันที่่�
1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 176 คน จากเงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 9 คน เป็นเงิน 13.41 ล้านบาท
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6.20 ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2514 หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0402/16958 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2514 ให้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ที่จะต้องน�ำส่งกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2519 เป็นเงิน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2519 คณะรัฐมนตรีลงมติให้องค์การเภสัชกรรมหักเงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรมไว้ใช้ในโครงการ ตั้งแต่ปี 2520
ถึง 2524 ตามหนังสือ ที่ สร.0202/12068 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2519 เป็นเงิน 20 ล้านบาท และหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ สร.0202/15883 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2525 อนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมงดส่งรายได้ที่ต้องให้รัฐ ตั้งแต่ปี 2525 ถึง 2529 เป็นเงิน
20 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยา
ภายในประเทศหรือยามฉุกเฉินและให้น�ำยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวออกหมุนเวียนใช้โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อป้องกัน
การเสือ่ มสภาพ ในปี 2529 เกิดน�ำ้ ท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรมท�ำให้เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
เสียหาย คิดเป็นมูลค่า 0.09 ล้านบาท เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล้านบาท ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้น�ำ
เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาดังกล่าวไปด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว 24.93 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ที่ธนาคาร 5.95 ล้านบาท
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.1 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

1. จัดสร้างอาคารส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ - 1 ขนาด 24X32 เมตร
เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง
2. จัดสร้างอาคารส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ - 2 ขนาด 22X38 เมตร
เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง
3. ต่อเติมอาคารส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น
ขนาด 22X38 เมตร เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร
4. จัดส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ถึง 30 กันยายน 2564 และ 2563
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดหา
เพื่อส�ำรองให้ครบโครงการฯ รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6.1
รวม

2563

1.99

1.99

4.00

4.00

13.04
24.93
43.96

13.04
24.14
43.17

5.95
49.91

6.74
49.91

ในส่วนการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศหรือยามฉุกเฉิน องค์การ
เภสัชกรรมได้ส�ำรองวัตถุดิบที่สามารถน�ำไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ ณ 30 กันยายน 2564 มีจ�ำนวน 14
รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 24.93 ล้านบาท ดังนี้ วัตถุดิบส�ำหรับผลิตยารักษาอาการติดเชื้อ 6 รายการ รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
4 รายการ รักษาเบาหวาน 1 รายการ แก้อักเสบ 1 รายการ ฆ่าเชื้อ 1 รายการ และรักษาแผลในกระเพาะ 1 รายการ
6.21 รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิต
ขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
ขายยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต
รวม
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2563

8,508.40
25,960.15
144.86
34,613.41

7,757.82
10,566.70
119.30
18,443.82

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE

รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์จา้ งผลิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 จ�ำนวน 144.86 ล้านบาท และ 119.30 ล้านบาท
องค์การเภสัชกรรมได้จ้างบริษัทผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้
การก�ำกับดูแลขององค์การเภสัชกรรม
ในงวดปี 2564 มีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การเภสัชกรรมได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นมาใช้ในการรักษาและป้องกัน ส่งผลท�ำให้รายได้จาก
การขายยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 16,471.50 ล้านบาท
- รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิต
144.61 ล้านบาท
(หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)
- รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
16,298.80 ล้านบาท
(วัคซีน หน้ากากอนามัย N95 และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น)
- รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต
28.09 ล้านบาท
(เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)
6.22 รายได้อื่น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ค่าขายแบบแปลน
รายได้ชดใช้ค่าเสียหาย
รายได้ค่าปรับ
รายได้ค่าตอบแทน
รายได้ส�ำรองหนี้สูญรับคืน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรจากการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รายได้ค่าจัดส่งยา
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าด�ำเนินการ
รายได้ค่าสอบเทียบ
รายได้ค่านายหน้า
รายได้เงินอุดหนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
รายได้อดุ หนุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ-กองทุนสนับสนุนการวิจยั ฯ
รวม

2563

25.14
1.01
11.51
0.01
2.99
58.35
0.33
0.43
0.46
1.87
0.04
9.65
3.85
84.01
7.12
1.06
0.03
13.65
3.97
25.53
251.01

26.49
1.36
13.65
0.01
2.11
76.69
0.37
0.57
1.17
0.03
3.60
6.75
92.69
4.45
9.53
0.03
9.71
249.21
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6.22 รายได้อื่น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

2563

25.14
1.01
15.58
11.51
0.01
2.99
58.35
0.33
0.43

26.49
1.36
8.18
13.65
0.01
2.11
76.69
0.37
0.57

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน

0.46

1.17

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1.87

-

ก�ำไรจากการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

0.04

0.03

รายได้ค่าจัดส่งยา

9.65

3.60

รายได้จากการรับบริจาค

3.85

6.75

84.01

92.69

รายได้ค่าบริการ

7.12

4.45

รายได้ค่าด�ำเนินการ

1.06

9.53

รายได้ค่าสอบเทียบ

0.03

0.03

รายได้ค่านายหน้า

13.65

9.71

3.97

-

25.53

-

266.59

257.39

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เงินปันผล
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ค่าขายแบบแปลน
รายได้ชดใช้ค่าเสียหาย
รายได้ค่าปรับ
รายได้ค่าตอบแทน

รายได้ส�ำรองหนี้สูญรับคืน

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี

รายได้เงินอุดหนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
รายได้อดุ หนุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ-กองทุนสนับสนุนการวิจยั ฯ
รวม

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 จ�ำนวน 25.14 ล้านบาท และ 26.49 ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 2.38 ล้านบาท
และ 3.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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เงินปันผล ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 จ�ำนวน 15.58 ล้านบาท และ 8.18 ล้านบาท เป็นเงินปันผลบริษัท
เยเนอรัลฮอลปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 14.40 ล้านบาท และ 7.20 ล้านบาท และเงินปันผลบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
จ�ำกัด จ�ำนวน 1.18 ล้านบาท และ 0.98 ล้านบาท ตามล�ำดับ
6.23 ต้นทุนขายและรับจ้างท�ำของ

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ต้นทุนขาย - ยาองค์การผลิต
ต้นทุนขาย - ยาผู้ผลิตอื่น
รวม
6.24 ค่าใช้จ่ายในการขาย

2563

5,689.05
23,283.35
28,972.40

5,164.08
9,655.42
14,819.50

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

การขนส่ง
ค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายการขายอื่นๆ
รวม
		

6.25 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2563

530.73
86.30
14.35
631.38

455.50
73.71
21.43
550.64

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

เงินเดือนและค่าจ้าง
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนฯ
สาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่าเช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฯ
ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ
รวม

2563

621.15
393.36
61.07
72.19
115.64
129.45
6.07
33.46
39.07
292.43
26.95
134.34
1,925.18

615.81
277.73
62.07
81.96
100.11
141.33
5.78
31.16
24.88
262.60
60.94
129.80
1,794.17
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ค่าเช่าที่ดิน เช่าอาคารราชพัสดุอาคารชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส เพื่อเป็นร้านค้าปลีกองค์การเภสัชกรรม เช่าอาคาร
เลขที่ 226 (บางขุนพรหม) เพื่อเป็นสถานที่จ�ำหน่ายยา เช่าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ส่วนวิทยบริการ
ชัน้ 1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพือ่ เป็นร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม เช่าทีด่ นิ ต.บึงสนัน่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพือ่ เป็นทีต่ งั้ โรงงาน
เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่าที่ดินพระราม 6 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้ในราชการเป็นที่ตั้งองค์การเภสัชกรรมและที่ดิน
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับมอบจากนิคมอุตสาหกรรมทับกวาง เพื่อใช้ประโยชน์องค์การเภสัชกรรมโดยไม่คิดค่าเช่าที่ดิน
ในปี 2564 องค์การเภสัชกรรมบันทึกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ
6.26 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
ขาดทุนจากการขายตัดบัญชีสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
สินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม
		

6.27 ต้นทุนทางการเงิน

2563

13.21
10.97
146.35
585.21
18.78
774.52

12.95
23.71
19.44
46.22
102.32

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

2563

2.05
11.79
13.84

-

7. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาหรือคุณภาพ
สินทรัพย์เสื่อมลง มีผลให้องค์การเภสัชกรรมไม่ได้รับช�ำระหนี้คืนเต็มจ�ำนวนตามสัญญา และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และฐานะ
การเงินขององค์การเภสัชกรรม โดยความเสี่ยงด้านเครดิตมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว
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การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

องค์การเภสัชกรรม มีการติดตามและบริหารคุณภาพลูกหนี้ มีการดูแลลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับองค์การเภสัชกรรม จะรายงานผลความคืบหน้าเป็นประจ�ำ เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมได้รับช�ำระหนี้เร็วขึ้น
และเสียหายน้อยที่สุด
ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตส�ำหรับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุด
เป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงินโดยไม่ค�ำนึงถึงหลักประกันและการด�ำเนินการใดๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ สินทรัพย์
ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่ งด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีขนั้ ต้นก่อนหักค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้
2564

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้รอการชดใช้

2563

8,046.55
4.63

6,289.08
4.63

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่องค์การฯ อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่
ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และฐานะขององค์การ
เภสัชกรรม ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานะในบัญชีหนี้สินทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เป็นความเสีย่ งทีร่ ายได้หรือฐานะทางการเงินขององค์การเภสัชกรรมได้รบั ผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องมาจากการท�ำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่าที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่างๆ ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ท�ำให้มูลค่าทางบัญชีของ
องค์การเภสัชกรรมลดลง
การบริหารความเสี่ยง

องค์การเภสัชกรรม มีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศท�ำให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม องค์การฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยติดตามความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
และควบคุมความเสี่ยงโดยการใช้อนุพันธ์ทางการเงิน โดยผ่านธุรกรรม Forward
ฐานะเงินตราต่างประเทศขององค์การ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดังนี้
2564

เจ้าหนี้การค้า
สกุลเงิน USD
สกุลเงิน EUR
สกุลเงิน SGD

2563

1,408.95
19.86
0.30

463.79
6.60
1.30
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อนุพันธ์ทางการเงิน

องค์การเภสัชกรรม ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผ่านธุรกรรม Forward ผ่านสถาบัน
การเงินหลายแห่ง องค์การเภสัชกรรมไม่มีวัตถุประสงค์การท�ำอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563
องค์การเภสัชกรรมมีอนุพันธ์ทางการเงิน ดังนี้
2564
มุลค่า
ตามสัญญา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
		

2563
มูลค่า
ยุติธรรม

85.20

86.95

มุลค่า
ตามสัญญา

-

มูลค่า
ยุติธรรม

-

		
2564

ก�ำไร(ขาดทุน)จาการวัดค่าอนุพันธ์ทางการเงิน

2563

1.75

-

8. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจ�ำนวนที่ต้องจ่ายช�ำระ ซึ่งองค์การฯ จะรับรู้
รายการต่อเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแต่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ภาระผูกพันที่เป็นไปได้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ยังไม่รับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากไม่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือจ�ำนวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
องค์การเภสัชกรรม มีคดีที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย คดีปกครอง ระหว่าง ผู้รับจ้างแห่งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดี กับองค์การเภสัชกรรม
ผู้ถูกฟ้องคดี คดีหมายเลขด�ำ ที่ 475/2559 เรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โครงการก่อสร้าง
Manufacturing Facility & Utility อาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และอาคารสนับสนุน แต่ผฟู้ อ้ งคดีไม่ปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้องครบถ้วนตาม
สัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีช�ำระค่าจ้างจ�ำนวน 50.30 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจ�ำนวน
ดั ง กล่ า ว นั บ ตั้ ง แต่ วั น บอกเลิ ก สั ญ ญาจนกว่ า จะช� ำ ระเสร็ จ และองค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ ส ่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การส� ำ นั ก งาน
คดีปกครองด�ำเนินการจัดท�ำให้การแก้ต่างและด�ำเนินการฟ้องแย้ง เรียกค่าปรับตามสัญญาจากโจทก์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563
ศาลปกครองกลางได้แจ้งเพิกถอนกระบวนการพิจารณา ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยื่นค�ำขอด�ำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดี
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และศาลมีค�ำสั่งอนุญาต ซึ่งฝ่ายกฎหมายองค์การเภสัชกรรมพิจารณาแล้วมีโอกาสจะไม่ได้รับ
ความเสียหายจากผลของคดีดังกล่าวจึงยังไม่รู้รายการดังกล่าว
ประมาณการหนี้สิน

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติ

ให้ออกงบการเงิน ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้ที่อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ต้องปรับปรุงรายการ) และเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ไม่ต้องปรับปรุงรายการ)
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เหตุการณ์ท่ช
ี ้ใี ห้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) ได้บันทึก
ข้อตกลงการขอใช้พนื้ ทีบ่ างส่วนขององค์การเภสัชกรรม พระราม 6 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2564 ประกอบกับหนังสือ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/13017 ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ด�ำเนินโครงการ
อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “โครงการ” โดยให้จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้พื้นที่บางส่วนขององค์การเภสัชกรรม พระราม 6 โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการก่อสร้างโครงการฯ และให้กระทรวงอุดมศึกษาฯ
เสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการย้ายขององค์การเภสัชกรรม พระราม 6 ตามบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว “(ข้อ 4) ในการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) จะประสานความร่วมมือสนับสนุน
องค์การเภสัชกรรมในการด�ำเนินการย้ายออกตามแผนยุทธศาสตร์ (Exit Strategy) ขององค์การเภสัชกรรม โดยทัง้ สองฝ่ายตกลงเงือ่ นไข
ในการสนับสนุน ในการด�ำเนินการย้ายออกดังกล่าวระหว่างกันอีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษร” โดยบันทึกตกลงฉบับดังกล่าว คู่สัญญา
ไม่มีเจตนาให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นเพียงบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
10. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ

รายการที่แสดงไว้เดิม

จัดประเภทใหม่

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เงินฝากออมทรัพย์ ที่มีภาระผูกพัน

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

340.34

เงินฝากประจ�ำเกิน 3 เดือน

เงินลงทุนชั่วคราว

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

110.30

ลูกหนี้อื่นๆ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

5.55

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์และอื่นๆ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

214.45

ภาษีซื้อรอใบก�ำกับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

6.48

รายได้ค้างรับอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

5.71

โบนัสค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

134.77

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

395.09

เจ้าหนี้อื่นๆ

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

320.82

เงินรับช�ำระเกินจากลูกหนี้

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

11.85

ยาค้างส่ง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

0.30

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน�ำส่ง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

24.96
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อัตราก�ำลัง
Manpower

หน่วยงาน
Organization

ผู้อ�ำนวยการ/Supervision of the Director
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/
Safety and Environment Division
ส�ำนักตรวจสอบภายใน/Internal Audit Office
ส�ำนักอ�ำนวยการ/Office of the Managing Director
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์/Human Resources Department
ฝ่ายบัญชีและการเงิน/
Finance and Accounting Department
ฝ่ายผลิตยา/Pharmaceutical Production Department
ฝ่ายชีววัตถุ/Biological Product Department
ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์/
Herbal and Chemicals Department
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม/
Engineering and Technology Department
ฝ่ายการตลาดและการขาย/
Marketing and Sale Department
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์/
Package and Product Management Department
ฝ่ายประกันคุณภาพ/Quality Assurance Department
ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์/Office of Strategy Management
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-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
การประกันคุณภาพชีววัตถุ
Quality Assurance Biological Product
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ/
Biological Product (Vaccine) Production Plant
ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์/
Regulatory Affairs Department

รวม/Total
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พนักงาน
Staff

ลูกจ้างประจ�ำ
Permanent

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
Temporary

รวม
Total

12

0

0

12

25
19
137
60

11
0
34
7

0
3
0

36
19
174
67

93
386
71

0
229
7

0
0
0

93
615
78

86

8

19

113

138

9

0

147

170

33

0

203

324
184
15

135
27
0

0
0
0

459
211
15

37

27

0

64

123

33

8

164

186

259

63

508

126

49

23

198

47

3

0

50

83

9

0

92

24

0

0

24

2,346

880

116

3,342
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จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
Categorized by Education Background

พนักงาน
Staff

ลูกจ้างประจ�ำ
Permanent

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
Temporary

รวม
Total

ต�่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ/Under-Diploma

736

740

109

1,585

ปริญญาตรี/Bachelor’s Degree

797

44

2

843

ปริญญาโท/Master’s Degree

167

3

5

175

ปริญญาเอก/Doctorate

45

2

0

47

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/Vocational-Diploma

384

53

0

437

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/High Vocational Certificate

217

38

0

255

รวม / Total

2,346

880

116

3,342

รหัสผู้ปฏิบัติงาน
Column Labels

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

พนักงาน
Staff

ลูกจ้างประจํา
Permanent

ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary
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บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Joint Venture Companies

ธุรกิจหลัก
Core Business

ทุนจดทะเบียน
Authorized
Captital

สัดส่วนการถือหุ้น
ขององค์การ
เภสัชกรรม
GPO’s Shares

น�้ำเกลือ
น�้ำยาล้างไต/
Normal Saline
Solution,
Dialysis
Solution

120 ล้านบาท
THB 120 Million

ร้อยละ 40
(4.8 ล้านหุ้น)

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
ส�ำนักงาน/โรงงาน: 130/149 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ 0-3572-1445-77
โทรสาร 0-3572-1744
เว็บไซต์: https://thaiherbinfo.com
Thai Herbal Products Company Limited
Warehouse/ Factory: 130/149 Moo 3, Wang Chula Sub-district,
Wangnoi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
Tel.: 0-3572-1445-77 Fax: 0-35372-1744
Website: https://thaiherbinfo.com

ยาสมุนไพร/
Herbal Products

80 ล้านบาท
THB 80 Million

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 241 หมู่ 7 ต�ำบลหัวส�ำโรง
อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ 0-3857-9200 โทรสาร 0-3857-5428
Government Pharmaceutical Organization-Merieux Biological
Products Company Limited
Address: Gateway City Industrial Estate 241 Moo 7,
Hua Sam Rong Sub-district, Plaeng Yao District, Chachoengsao 24190
Tel.: 0-3857-9200 Fax: 0-3857-5428

ผลิตและจ�ำหน่าย
วัคซีนป้องกันโรค
ในคน/
Manufacture
and Sell Human
Vaccine

หน่วยงาน
Organization

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่: อาคารบริหาร 101/99 ซอยนวนคร 7
ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2073-0490-6 โทรสาร 0-2073-0497-8 และ 0-2072-4700
โรงงาน: 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-2560-4 โทรสาร 0-2529-2566
คลังพัสดุ: 101/38 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2073-0490-6
โทรสาร 0-2073-0497-8 และ 0-2072-4700
เว็บไซต์: http://www.ghp.co.th/
General Hospital Products Public Company Limited
Head Office: 101/99 Soi Navanakorn 7, Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
Tel.: 0-2073-0490-6 Fax: 0-2073-0497-8 and 0-2072-4700
Factory: 101/99 Soi Navanakorn 7, Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
Tel.: 0-2529-2560-4 Fax: 0-2529-2566
Warehouse: 101/38 Soi Navanakorn 7, Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
Tel.: 0-2073-0490-6 Fax: 0-2073-0497-8 and 0-2072-4700
Website: http://www.ghp.co.th/

152

รายงานประจ�ำปี 2564

40%
(4.8 Million
Shares)

ร้อยละ 49
(39.2 ล้านหุ้น)

49%
(39.2 Million
Shares)

300 ล้านบาท
THB 300 Million

ร้อยละ 49
(147 ล้านหุ้น)

49%
(147 Million
Shares)

