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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.

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.

1. ผลิต จ�ำหน่ำย และบริกำรยำและเวชภัณฑ์  
ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

2. ผลิตยำที่จ�ำเป็นและส�ำรองยำในยำมฉุกเฉิน 
เพ่ือควำมมั่นคงของชำติ รวมถึงยำที่ม ี

ควำมจ�ำเป็นต่อระบบสำธำรณสุข
ของประเทศ

3. ด�ำเนินธุรกิจให้มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ในอำเซียน และสำมำรถพ่ึงตนเองได ้

และมีธรรมำภิบำล
4. รักษำระดับรำคำยำและเวชภัณฑ ์

ที่จ�ำเป็นต่อสังคมไทย เพ่ือประชำชน 
สำมำรถเข้ำถึงได้

5. สร้ำงนวัตกรรมทำงยำและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือตอบสนอง

ควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นต่อสังคมไทย

องค์กำรเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสำหกิจ 
จัดอยู่ในสำขำสังคม เทคโนโลยี  

ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรเภสัชกรรม 
พ.ศ. 2509 องค์กำรเภสัชกรรมด�ำเนินงำน 

ตำมภำรกิจ ที่จะสนองนโยบำยด้ำนสำธำรณสุข
ของประเทศ โดยผลิตและจัดหำเวชภัณฑ ์

เพ่ือสนับสนุนสำธำรณสุขของประเทศ  
ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นกลไกกำรรักษำ 

ระดับรำคำยำและเวชภัณฑ์ส�ำรองไว้ยำมฉุกเฉิน 
เพ่ือควำมมั่นคงของชำติ

เป็นองคก์รหลกัเพ่ือความมัน่คงทางยา
และเวชภณัฑข์องประเทศ

ทีม่นีวตักรรมทีส่รา้งคณุคา่และยัง่ยนื

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.

วิสัยทัศน ์• Vision

พันธกิจ • Mission



วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ตาม พรบ. องค์การเภสัชกรรม 2509

Objectives for the Founding of GPO Accordance 
with the GPO Act B.E. 2509

1. ผลิตยำและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำและวิจัย 

กำรผลิตยำและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ยำและเวชภัณฑ์  

รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตยำ 
และเวชภัณฑ์

4. ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่ง 
ยำและเวชภัณฑ์

5. ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 
กำรผลิตยำและเวชภัณฑ์

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.

ผลิตภัณฑ์ดี | Good Product

มีจิตบริการ | Good Service

ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น | Good Governance

ให้เกียรติต่อกัน | People Trust

ท�างานสุขใจ | People Happiness

ใฝ่หาความรู้ | People Knowledge

ร่วมเป็นเจ้าของ | Ownership

มองโลกในแง่ดี | Optimist

มีใจเปิดกว้าง | Open-minded

The Government Pharmaceutical Organization (GPO)

ค่านิยม • Core Value
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หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์	
Sales	of	Pharmaceutical	Products	
and	Medical	Supplies	 34,613.41	 18,443.82	 17,910.98	 16,633.66	 15,881.01	 15,134.32
ค่าจ้างทำาของ
Revenue	from	Contract	 31.31	 12.14	 17.88	 17.73	 24.54	 20.58
รายได้อื่น
Other	Revenues	 266.59	 257.39	 282.37	 190.23	 248.17	 149.62

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)
Total Expenses (Million Baht)
ต้นทุนขาย	
Cost	of	Sales	 28,972.40	 14,819.50	 14,508.86	 13,163.88	 12,325.80	 11,846.81
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	
Operating	Expenses	 2,556.57	 2,344.81	 2,342.43	 2,069.06	 1,999.59	 1,949.05
กำาไรสุทธ	ิ
Net	Profit	 2,593.99	 1,426.99	 1,101.81	 1,578.74	 1,358.97	 1,471.31

เงินรายได้นำาส่งรัฐ
State	on	Profit	Contribution	 1,463.60	 927.41	 772.65	 970.16	 818.75	 697.89

สถานะการเงิน (ล้านบาท)
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพย์รวม
Total	Assets	 38,048.99	 22,076.79	 21,361.40	 19,709.16	 19,036.95	 18,828.86
หนี้สินรวม
Total	Liabilities	 22,022.48	 7,487.54	 7,589.41	 6,549.48	 6,598.28	 6,116.74
ส่วนของทุน	
Capital	 16,026.52	 14,589.25	 13,772.00	 13,159.68	 12,438.67	 12,712.11

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)
Current	Ratio	(Times)	 1.57	 2.95	 2.86	 2.70	 2.61	 2.94
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)
Total	Assets	Turnover	(Times)	 0.91	 0.84	 0.84	 0.84	 0.84	 0.80
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน	(%)
Return	on	Equity	(%)	 16.19	 9.78	 8.00	 12.00	 10.93	 11.57

 ผลการดำาเนินงาน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
 Performance Year 2021 Year 2020 Year 2019 Year 2018 Year 2017 Year 2016

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน ในรอบปี 2564
Financial Highlights of the Year 2021
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สารจากประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Message from the Chairman of the Board

ปีงบประมาณ	 2564	 องค์การเภสัชกรรมได้ขับเคลื่อนแผน

ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ	5	ปี	(2564-2568)	ภายใต้วิสัยทัศน์		

“เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ	

ที่มีนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าและยั่งยืน”	 โดยมุ่งมั่นในการผลิตและ

สำารองยาและเวชภัณฑ์เพ่ือตอบสนองแผนเตรยีมความพร้อมแห่งชาต	ิ

และสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ	 โดยผลการ

ดำาเนินงานท่ีผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ	 86.80		

ใน	4	ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ท่ี	1	การจดัการห่วงโซ่อปุทาน	มกีารบรูณาการเพ่ิม

ประสทิธิภาพและปรมิาณด้านการผลติยาและเวชภัณฑ์	ด้านโลจิสตกิส์	

ด้านคลังสินค้าในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือรองรับโรคจำาเป็นทางสาธารณสุขและ	

โรคอบุตัใิหม่	รวมถึงสร้างเครอืข่ายในการวิจยัทัง้ในและต่างประเทศ	

ในฐานะคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์	และมีโครงการก่อสร้างโรงงาน

ผลติยารงัสติ	ระยะท่ี	2	ในมาตรฐานระดบัสากล	รองรับความต้องการ	

ใช้ยาบำาบัดรักษาในปริมาณที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การตลาดและการบริการ	มีการเพ่ิมช่องทาง	

การกระจายยาผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชน	

ในทุกภมูภิาค	เพ่ิมผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร	ผลติภณัฑ์บำารงุสขุภาพผวิ	

จากสมุนไพรภูมปัิญญาไทย	ด้วยเทคโนโลยีในห้องปฏิบตักิาร	ปลอดภยั	

สะดวกในการบริโภคและอุปโภค	พร้อมสร้างความร่วมมือ	G2G		

ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้	กระจายยาเชิงรุกสูต่ลาดต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า	 ด้วยการพัฒนา	

ความรู้และนวัตกรรม	 เพ่ือสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม

ท้ังในด้านของปริมาณและคณุภาพให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อระบบ

สาธารณสขุ	และมุง่เน้นลดการนำาเข้ายาทีม่มีลูค่าและความจำาเป็น

ในการบำาบัดรักษาสูง	ได้แก่	ยารักษาโรคมะเร็ง	ยาเพื่อความมั่นคง	

ยาตามนโยบาย	วัตถุดบิทางเภสชักรรมและเวชภัณฑ์	รวมถึงชวีวตัถุ

ที่มุ่งดำาเนินการผลิตตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า

ยุทธศาสตร์ท่ี	4	การบรหิารจดัการองค์กร	มุง่เน้นการนำาเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการพัฒนาองค์กร	 การบริหาร

พนักงาน	การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตในสถานการณ์	

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตอย่างมีธรรมาภิบาลด้วย	

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 สอดรับกับแผนการ	

บริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	และการเตรียมย้ายโรงงาน

ผลติยาทีพ่ระราม	6	 ไปยังโรงงานผลติยารงัสติ	 ระยะที	่ 2	 เพ่ือไม่ให้	

ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในระบบยาและเวชภัณฑ์ของ	

ระบบสาธารณสขุในประเทศ

จากการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของ	

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 (โควิด-19)	 ท้ังการจัดหาวัคซีน	 ยารักษา	

พร้อมเวชภัณฑ์ในการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนอย่าง	

เพียงพอ	 รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19		

เพ่ือใช้ภายในประเทศในปี	 2565	แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ	

ดำาเนนิงาน	ในทางตรงกนัข้าม	องค์การเภสัชกรรมมผีลประกอบการ

ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทั้งทางสังคมและธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมัน่ในการวิจยัและพัฒนายาทีจ่ำาเป็นสำาหรบังาน	

สาธารณสขุ	พร้อมจดัหาและสำารองยาและเวชภัณฑ์ในการบำาบดัรกัษา	

ครอบคลมุทุกความต้องการของประชาชนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม	

ด้วยความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึง่มกีารรบัรองและได้รบัรางวัลจาก

หน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภายในและต่างประเทศ	ทัง้ในเรือ่งของคุณภาพ

และปรมิาณ	ควบคูก่ารดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภบิาล	สมด่ังวิสยัทัศน์	

ขององค์การเภสชักรรม	“เป็นองค์กรหลกัเพ่ือความมัน่คงทางยาและ

เวชภณัฑ์ของประเทศ	ท่ีมนีวัตกรรมท่ีสร้างคณุค่าและย่ังยืน”

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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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.”

(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในฐานะ ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
(Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD)
Permanent Secretary, Ministry of 

Public Health, Chairman of the Board

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

ANNUAL REPORT 2021 9



ประวัติการศึกษา 
•	แพทยศาสตรบัณฑิต	
	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล	
	 รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
•	วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์		
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา	
กรมการแพทย์	

•	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•	อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน	
แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการอบรม
•	หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	(รอส.)	
รุ่นที่	6	

•	หลักสูตรด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง	(มหานคร)

•	หลักสูตรการป้องกัน	
ราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่นที่	55)	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	

•	Senior	Executive	Programme,	
London	Business	School	
ประเทศอังกฤษ	

•	นักบริหารระดับสูงผู้บริหาร	
การสาธารณสุข	(นบส.2)	รุ่นท่ี	1	

•	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง		
รุ่นที่	46	สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน

•	นักบริหารการแพทย์และ
สาธารณสุขระดับสูง	

	 กระทรวงสาธารณสุข
•	หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	Mental	Health	Policy	and	
Planning	มหาวิทยาลัย
ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การท�างาน
•	อธิบดีกรมสุขภาพจิต
•	อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

•	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
•	ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข

•	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
•	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ศรีธัญญา

•	ผู้อำานวยการสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์

•	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	
นิติจิตเวช

•	ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
ในหน่วยงานอื่น
•	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
•	ไม่มี

Education
•	Doctor	of	Medicine,	Faculty	
of	Medicine,	Ramathibodi	
Hospital,	Mahidol	University

•	Diploma	in	Psychiatry,	
Somdet	Chaopraya	
Hospital,	Department	of	
Medical	Services

•	Bachelor	of	Public	
Administration,	Sukhothai	
Thammathirat	Open	
University

•	Diploma	in	Preventive	
Medicine,	the	Medical	
Council	of	Thailand

Training
•	Electronic-Government	
Program	for	Chief	Executive	
Officers,	Batch	6

•	Urban	Development	and	
Management	(Metropolis)

•	National	Defense	Program,	
Batch	55,	the	National	
Defense	Studies	Institute

•	Senior	Executive	
Programme,	the	London	
Business	School,	England

•	Public	Health	Executive	
Administrator	Training	
Program,	Batch	1

•	Senior	Executive	Program	
for	Civil	Servants,		Batch	
46,	the	Office	of	the	Civil	
Service	Commission

•	Senior	Executive	in	Medical	
and	Public	Health,	the	
Ministry	of	Public	Health

•	Hospital	Management	for	
Chief	Executive	Officers,	
the	Faculty	of	Medicine,	
Ramathibodi	Hospital,	
Mahidol	University

•	Mental	Health	Policy	and	
Planning,	the	University	of	
London,	England

Professional Experience
•	Director	General	of	the	
Department	of	Mental	
Health

•	Director	General	of	the	
Department	of	Thai	
Traditional	and	Alternative	
Medicine

•	Deputy	Permanent	
Secretary	of	the	Ministry	of	
Public	Health

•	Inspector	General	of	the	
Ministry	of	Public	Health

•	Deputy	Director	General		
of	the	Department	of	Mental	
Health

•	Managing	Director	of	
Srithanya	Hospital

•	Managing	Director	of	the	
Galya	Rajanagarindra	
Institute

•	Managing	Director	of	the	
Forensic	Psychiatric	Hospital

•	Assistance	Director	General	
of	the	Department	of	Mental

Current Position
•	Permanent	Secretary,		
the	Ministry	of	Public	Health

Committee Positions  
in other Agencies
•	None

Holds Shares  
(of more than 10%)  
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563 
อายุ 59 ปี

Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD
Chairman of the Board of Directors

Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old
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ประวัติการศึกษา
•	ปรญิญาตร	ีแพทยศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัมหดิล	

•	ปรญิญาโท	Master	of	Science	
สาขา	Public	Health	in		
Developing	Countries	London	
School	of	Hygiene	and	Tropical	
Medicine	ประเทศองักฤษ	

•	หนงัสอือนมุตัแิสดงความรู	้
ความชำานาญในการประกอบ
วิชาชพีเวชกรรม	สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน	แขนงระบาดวิทยา	
แพทยสภา

ประวัติการอบรม
•	หลกัสตูรนักบรหิารการแพทย์	
	 และสาธารณสขุระดับสงู	รุน่ท่ี	18
	 สถาบนัพระบรมราชชนก
•	หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู	:		
ผูน้ำาทีม่วิีสยัทศัน์และคณุธรรม		
รุน่ท่ี	59	สำานกังาน	ก.พ.	

•	หลกัสตูร	Strategic	Leadership		
of	GMS	Cooperation	สถาบนั	
Asia	Pacific	Development	and	
Finance	Center	Shanghai,		
People’s	Republic	of	China

•	หลกัสตูรนักบรหิารการเงนิ
	 การคลงัภาครฐัระดบัสงู	รุน่ที	่1	
	 กรมบญัชกีลาง	กระทรวงการคลงั	
•	หลกัสตูรการเมอืงการปกครอง	
ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรบั	

	 นกับรหิารระดบัสงู	รุน่ท่ี	18	
	 สถาบนัพระปกเกล้า	
•	หลกัสตูรป้องกันราชอาณาจกัร		
รุน่ท่ี	59	วิทยาลยัป้องกัน

ราชอาณาจกัร	สถาบนัวิชาการ
ป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การท�างาน
•	นายแพทย์	8	วช	ด้านเวชกรรม
ป้องกัน	สำานกังานควบคมุ	
โรคตดิต่อเขต	7	อบุลราชธานี	

•	นายแพทย์	9	วช	ด้านเวชกรรม
ป้องกัน	สำานกังานควบคมุ	
โรคตดิต่อเขต	7	อบุลราชธานี	

•	รกัษาการในตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ	
(นายแพทย์	8	บก)	สำานกังาน
ควบคมุโรคตดิต่อเขต	7	
อบุลราชธานี	

•	ผูอ้ำานวยการสำานกังาน		
(นายแพทย์	9	บส)	สำานกังาน
ควบคมุโรคตดิต่อเขต	7	
อบุลราชธานี	

•	รองอธิบด	ี(นกับรหิาร)	ระดบัต้น	
กรมควบคมุโรค	

•	ผูต้รวจราชการกระทรวง
สาธารณสขุ	

•	รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ	
(ด้านบรหิาร)	

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•	อธิบดกีรมการแพทย์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในหน่วยงานอื่น
•	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์  
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
 •	ไม่มี

Education
•	Doctor	of	Medicine,	
Mahidol	University

•	Master	of	Science,	Public	
Health	in	Developing

	 Countries,	London	School	
of	Hygiene	and	Tropical

	 Medicine,	England
•	Certificate	of	Preventive	
Medicine	on	Epidemiology,	
the	Medical	Council

Training
•	Medical	and	Public	Health	
Executive	Administrator

	 Training	Program,	Batch	18,	
the	Praboromarajchanok	
Institute

•	Executive	Development	
Program:	Visionary	and	
Moral	Leadership,	Batch	
59,	the	Office	of	The	Civil

	 Service	Commission
•	Strategic	Leadership	of	
GMS	Cooperation	Program,

	 the	Asia	Pacific	Development	
and	Finance	Center,	
Shanghai	Institute,	the	
People’s	Republic	of	China

•	Financial	and	Fiscal	
Management	Program	for

	 Senior	Executives,	Batch	1,	
the	Comptroller	Generals

	 Department,	the	Ministry	of	
Finance

•	Politics	in	Democracy	for	
Senior	Executives

	 Program,	Batch	18,	the	
King	Prajadhipok’s	Institute

•	National	Defence	Program,	
Batch	59,	the	National	
Defence	College,	the	
National	Defence

	 Studies	Institute

Professional Experience
•	Medical	Physician	8,	
Preventive	Medicine,	the

	 Office	of	Communicable	
Disease	Control	Region	7,

	 Ubon	Ratchathani
•	Medical	Physician	9,	
Preventive	Medicine,	the	
Office	of	Communicable	
Disease	Control	Region	7,

	 Ubon	Ratchathani
•	Acting	Director	of	the	Office		
of	Communicable	Disease	
Control	Region	7	(Medical	
Physician	8),	Ubon	
Ratchathani

•	Director	of	the	Office	of	
Communicable	Disease

	 Control	Region	7	(Medical	
Physician	9),	Ubon	
Ratchathani

•	Deputy	Director	General	
(Executive,	Primary	Level)	

	 of	the	Department	of	
Disease	Control

•	Inspector	General,	the	
Ministry	of	Public	Health

•	Deputy	Permanent	Secretary,	
the	Ministry	of	Public	Health	
(Administration)

Current Position
•	Director	General	of	the	
Department	of	Medical

	 Services

Committee Positions  
in other Agencies
•	None

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข 
กรรมการองค์การเภสัชกรรม 

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563 
อายุ 63 ปี

Dr. Jedsada Chokdumrongsuk, MD
Member of the Board of Directors

Date of Appointment 29 December 2020
Age 63 Years Old

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563 
อาย ุ59 ปี

Dr. Somsak Akksilp, MD
Member of the Board of Director
Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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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�างาน
•	ผู้อำานวยการสำานักบริการ
	 ทางแพทย์เขต	12

•	ผู้อำานวยการสถาบัน
	 พยาธิวิทยา
•	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ราชวิถี

•	รองอธิบดีกรมการแพทย์
•	ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข

•	อธิบดีกรมอนามัย
•	อธิบดีกรมการแพทย์
•	อธิบดีกรมควบคุมโรค
•	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•	ข้าราชการบำนาญ

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
ในหน่วยงานอื่น
•	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
•	ไม่มี

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	Certification	
Program	(DCP),	Batch

	 289/2020,	Thai	Institute	of	
Directors	(IOD)

Professional Experience
•	Director	of	the	Bureau	of	
Medical	Services	Region	12

•	Director	of	the	Institute	of	
Pathology

•	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

Current Position 
•	Retires	Government	Official

Committee Positions  
in other Agencies
•	None

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข 
กรรมการองค์การเภสัชกรรม 

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563 
อาย ุ63 ปี

Dr. Jedsada Chokdumrongsuk, MD
Member of the Board of Directors

Date of Appointment 29 December 2020
Age 63 Years Old

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563 
อายุ 59 ปี

Dr. Somsak Akksilp, MD
Member of the Board of Director
Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE
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ประวตักิารศกึษา
•	ปรญิญาตร	ีรฐัศาสตรบณัฑิต	
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

•	ปรญิญาโท	พัฒนบรหิารศาสตร
มหาบณัฑติ	สถาบนับณัฑิต
พัฒนบรหิารศาสตร์	

•	Master	of	Economics,	
Macquarie	University	
Sydney,	Australia		

ประวตักิารอบรม
•	หลกัสตูรการป้องกัน	
ราชอาณาจกัร	(วปอ.)	รุน่ที	่60	
วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร	
สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ

•	หลกัสตูร	Corporate	
Governance	for	Capital	
Market	Intermediaries	(CGI)	
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย	(IOD)

•	หลกัสตูร	Advanced	
Management	Program	183	
(AMP183),	Harvard	
Business	School

•	หลกัสตูร	Directors	Certification	
Program	(DCP)	สมาคม	
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ	
บรษิทัไทย	(IOD)

ประสบการณก์ารท�างาน
•	ท่ีปรกึษาด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ	สำานกังานเศรษฐกิจ
การคลงั

•	ผูอ้ำานวยการสำานกันโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
สำานกังานเศรษฐกิจการคลงั

•	กรรมการบรหิารสำารอง	
(Alternate	Executive	
Director)	ของกลุม่ธนาคารโลก

•	ผูอ้ำานวยการสำานกันโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค	สำานกังาน
เศรษฐกิจการคลงั

•	อคัรราชทตู	(ฝ่ายเศรษฐกิจและ
การคลงั)	สำานกังานทีป่รกึษา
เศรษฐกิจและการคลงั	ประจำา
สหราชอาณาจกัรและยุโรป	
กรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ

•	ผูอ้ำานวยการสำานกันโยบาย
ระบบการเงนิ	การออมและ	
การลงทนุ	สำานกังาน	
เศรษฐกิจการคลงั

ต�าแหน่งปัจจุบนั
•	ผูต้รวจราชการกระทรวง	
การคลงั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น
•	กรรมการธนาคารออมสนิ

การถือครองหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
•	ไม่มี

Education
•	Bachelor	of	Arts	(Political	
Science),	Chulalongkorn

	 University
•	Master	of	Science	in	
Development	Economics,

	 National	Institute	of	
Development	Administration

	 (NIDA)
•	Master	of	Economics,	
Macquarie	University

	 Sydney,	Australia

Training
•	National	Defence	Program,	
Batch	60,	Thailand	National	
Defence	College,	National	
Defence	Studies	Institute

•	Corporate	Governance	
for	Capital	Market	
Intermediaries	(CGI)	
Program,	Thai	Institute	of	
Directors	(IOD)

•	Advanced	Management	
Program	183	(AMP183),	
Harvard	Business	School

•	Director	Certification	
Program	(DCP),	Thai	
Institute	of	Directors	(IOD)

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

•	Executive	Director	of	the	
Macroeconomic	Policy	
Bureau,	the	Fiscal	Policy	
Office

•	Minister	(Economic	and	
Financial	Department),	the	
Office	of	Economic	and	
Financial	Affairs	Royal	Thai	
Embassy	for	the	United	
Kingdom	and	Europe,	
London,	England

•	Executive	Director	of	the	
Finance,	Savings	and	
Investment	Policy	Bureau,	
the	Fiscal	Policy	Office

Current Position
•	Inspector	General	for	
Ministry	of	Finance

Committee Positions  
in other Agencies
•	Member	of	the	Board	of	
Directors,	the	Government	
Savings	Bank

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อายุ 59 ปี

Mr. Boonchai Charassangsomboon
Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old

พลต�ารวจเอก เพ่ิมพูน ชิดชอบ 
กรรมการองค์การเภสัชกรรม 

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อาย ุ61 ปี

Pol. Gen. Permpoon Chidchob 
Member of the Board of Directors

Date of Appointment 29 December 2020 
Age 61 Years Old

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี		
สาขานิติศาสตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

•	ปริญญาโท		
พัฒนบริศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา

•	หลักสูตรการป้องกัน	
ราชอาณาจักรภาครัฐ	
ร่วมเอกชน		
(ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที่	22	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	
รุ่นที่	15	สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ	
ศาลยุติธรรม

•	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย	(นธป.)	รุ่นที่	6	
สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประสบการณ์การท�างาน
•	ผู้บังคับการกองตรวจ	
คนเข้าเมือง	1

•	ผู้บังคับการอำานวยการ	
สำานักงานจเรตำารวจ

•	รองผู้บัญชาการสำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
ตำารวจ

•	คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมและให้คำาปรึกษา
แนะนำาการปฏิบัติ		
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณตำารวจ

•	ผูช่้วยบญัชาการตำารวจแห่งชาติ
•	ที่ปรึกษาพิเศษสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•	ข้าราชการบำานาญ

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
ในหน่วยงานอื่น
•	ประธานกรรมการโรงพิมพ์
ตำารวจ

•	กรรมการอื่นในคณะกรรมการ
การประปาส่วนภูมิภาค

การถือครองหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
•	ไม่มี

Education
•	Bachelor	of	Law,	
Ramkhamhaeng	University

•	Master	of	Public	
Administration,	the	National	
Institute	of	Development	
Administration	(NIDA)

Training
•	The	Thai	Bar,	the	Institute		
of	Legal	Education,		
the	Thai	Bar	Association

•	National	Defense	Course:	
The	Joint	State	/	Private	
Sector,	Batch	22,	the	
National	Defense	College

•	The	Program	for	Senior	
Executives	on	Justice,	
Batch	15,	the	Judicial	
Training	Institute

•	Rule	of	Law	for	Democracy,	
Batch	6,	the	Constitutional	
Court	of	the	Kingdom	of	
Thailand

Professional Experience
•	Commander	of	Immigration,	
Division	1

•	Commander	of	the	General	
Staff	Division,	the	Office	of	
the	Inspector–General

•	Deputy	Commissioner		
of	the	Office	of	the	Police	
Commissioner

•	Member	of	the	Centre	
for	Ethics	Promotion	and	
Counselling	in	accordance	
with	the	Police	Code	of	
Ethics	and	Code	of	Conduct

•	Assistant	Commissioner	
General	of	the	Royal	Thai	
Police

•	Special	Advisor	of	the	Royal	
Thai	Police

Current Position
•	Retired	Government	Official

Committee Positions  
in other Agencies
•	Chairman	of	the	Police	
Printing	Bureau

•	Other	Members	of	the	
Provincial	Waterworks	
Authority	Committee

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อายุ 59 ปี

Mr. Boonchai Charassangsomboon
Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 Years Old

พลต�ารวจเอก เพ่ิมพูน ชิดชอบ 
กรรมการองค์การเภสัชกรรม 

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อาย ุ61 ปี

Pol. Gen. Permpoon Chidchob 
Member of the Board of Directors

Date of Appointment 29 December 2020 
Age 61 Years Old

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE
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ประวตักิารศกึษา
•	วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต	
(เกียรตนิิยมอนัดบั	2)

	 สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั

ประวตักิารอบรม
•	ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
(IOD)	หลกัสตูร	Director	
Accreditation	Program	
(DAP)	รุน่	30/2547

•	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู		
รุน่ที	่14	(ว.ต.ท.14)		
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

•	หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร	
รุน่ที	่58	(วปอ.58)	วิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร

•	หลกัสตูรวิทยาการการจดัการ
สำาหรบันักบรหิารระดบัสงู	
(วบส.)	สถาบนับณัฑิต
พัฒนบรหิารศาสตร์

ประสบการณก์ารท�างาน
•	ประธานกรรมการบรหิาร		
บรษิทั	ฟอร์ท	คอร์ปอเรชัน่	
จำากัด	(มหาชน)

•	กรรมการบรษิทั	จเีนยีส	
ทราฟฟิค	ซสีเตม็	จำากัด

•	กรรมการ	บรษิทั	จเีนยีส		
อเิลคทรอนคิ	มเิตอร์	จำากัด

•	กรรมการ	บรษิทั	ฟอร์ท	
แทรค็ก้ิง	ซสีเตม็	จำากัด

•	กรรมการ	บรษิทั	ฟอร์ทสมาร์ท	
เซอรวิส	จำากัด	(มหาชน)

•	กรรมการ	บรษิทั	ฟอร์ทไลท์ติง้	
จำากัด

•	กรรมการ	บรษิทั	ฟอร์ท		
เวนดิง้	จำากัด

•	กรรมการ	บรษิทั	ฟอร์ท		
สมาร์ท	เทรดดิง้	จำากัด

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
ในหนว่ยงานอืน่
•	ไม่มี

การถอืครองหลกัทรพัย์ 
(หุน้) ในบรษิทั/ธรุกจิ 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัองคก์าร
เภสชักรรมเกนิรอ้ยละ 10
•	ไม่มี

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

Training
•	Director	Accreditation	
Program	(DAP),	Batch	
30/2004,	Thai	Institute	of	
Directors	(IOD)

•	Executive	Program	Batch	
14,	Capital	Market	Academy

•	National	Defence	Program,	
Batch	58,	National	Defence	
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

•	Board	Member,	Forth	
Vending	Company	Limited

•	Board	Member,	Forth	Smart	
Trading	Company	Limited

Committee Positions  
in other Agencies
•	None

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อาย ุ57 ปี

Mr. Pongchai Amatanon 
Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020
Age 57 Years Old

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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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	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	ประกาศนียบัตรชั้นสูง
	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	
สถาบันพระปกเกล้า

•	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข	
สถาบันพระปกเกล้า

•	ประกาศนียบัตรนักบริหาร
ระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ	
อุตสาหกรรมและการลงทุน	
สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

•	ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับ
สูงด้านการพัฒนามหานคร	
มหาวิทยาลัย	นวมินทราธิราช

•	วุฒิบัตรการกำากับดูแลกิจการ
สำาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรกำากับดูแล	
(Regulators)	รัฐวิสาหกิจ		

	 และองค์การมหาชน		
สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการ	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(Thai	Institute	of	Director:	
IOD)	DCP,	DAP,	AACP,	
RCL,	BNCP,	BFI,	ITG,	ELP

ประสบการณ์การท�างาน	
•	ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร	
มหาบณัฑิต	สาขาวิชาโลจสิตกิส์	
และโซ่อุปทาน	มหาวิทยาลัย
มหิดล

•	บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จำากัด
•	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
•	บริษัท	โตโยต้ามอเตอร์
	 (ประเทศไทย)	จำากัด	

ประสบการณ์การท�างานอื่น
•	ผู้พิพากษาสมทบ	
ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
กลาง

•	กรรมการอิสระ	โรงพิมพ์ตำารวจ
•	กรรมการอิสระ		
บริษัท	สหเครนเซอร์วิส	จำากัด

•	กรรมการอิสระ		
องค์การสะพานปลา	

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
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

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย 
กรรมการองค์การเภสัชกรรม 

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 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

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE
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ประวตักิารศกึษา
•	ปรญิญาบตัร	
วิทยาศาสตรบณัฑิต	
คณะแพทยศาสตร์	
ศริริาชพยาบาล		
มหาวิทยาลยัมหดิล

•	ปรญิญาบตัร		
แพทยศาสตรบณัฑิต		
คณะแพทยศาสตร์	
ศริริาชพยาบาล		
มหาวิทยาลยัมหดิล

•	วุฒบิตัรศลัยศาสตร์ทัว่ไป		
คณะแพทยศาสตร์	
ศริริาชพยาบาล		
มหาวิทยาลยัมหดิล

ประวตักิารอบรม
•	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

•	ปรญิญาบตัร	วิทยาลยัป้องกัน
ราชอาณาจกัร	(วปอ.	รุน่	51)

ประสบการณก์ารท�างาน
•	รองคณบดฝ่ีายนโยบาย	
และแผน	คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล	มหาวิทยาลยั
มหิดล

•	รองคณบดฝ่ีายบรหิาร		
คณะแพทยศาสตร์	
ศริริาชพยาบาล		
มหาวิทยาลยัมหดิล

•	รองคณบดฝ่ีายนโยบาย	
และสารสนเทศ		
คณะแพทยศาสตร์	
ศริริาชพยาบาล		
มหาวิทยาลยัมหดิล

•	รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
	 ก่อนปรญิญา
•	รองอธิการบดฝ่ีายนโยบาย
	 และแผน	มหาวิทยาลยัมหดิล
•	ผูอ้ำานวยการศนูย์การแพทย์
กาญจนาภเิษก		
มหาวิทยาลยัมหดิล

•	รองคณบด	ีคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล		
มหาวิทยาลยัมหดิล

•	รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา

•	ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี

•	ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	
วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม

ต�าแหนง่ปัจจบุนั
•	ข้าราชการบำานาญ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น

•	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
•	ไม่มี

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

Training
•	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

•	National	Defense	Program	
(Batch	51),	Thailand	
National	Defence	College

Professional Experience
•	Deputy	Dean	of	Policy		
and	Planning,	the	Faculty		
of	Medicine,	Siriraj	Hospital

•	Deputy	Dean	of	
Administration,	the	Faculty	
of	Medicine,	Siriraj	Hospital

•	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

•	Permanent	Secretary		
of	the	Ministry	of	Science	
and	Technology

•	Permanent	Secretary		
of	the	Ministry	of	Higher	
Education,	Science,	
Research	and	Innovation

Current Position
•	Retired	Government	Official

Committee Positions  
in other Agencies
•	None

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อาย ุ61 ปี

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

ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม 

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อาย ุ61 ปี

Clinical Prof. Dr. Sarana
Boonbaichaiyapruck, MD

Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020

Age 61 Years Old

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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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

ประสบการณ์การท�างาน
•	แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ		
คณะแพทยศาสตร	์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

•	ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข	
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

•	สมาชิกสภานิติบัญญัต	ิ
แห่งชาติ

•	กรรมการ	คณะกรรมาธิการ
พลังงาน	สภานิติบัญญัต	ิ
แห่งชาติ

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
ในหน่วยงานอื่น
•	กรรมการ/กรรมการอสิระ		
บมจ.	ศรตีรงัโกลฟส์	
(ประเทศไทย)

•	กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	บมจ.	โรงพยาบาล	
พระรามเก้า

•	กรรมการ	บจ.	พฤกษ์สขุสบาย
•	กรรมการ	บจ.	สรณ	คาร์ดโิอโลย่ี	
แอนด์	แอสโซซเิอท

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)

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

•	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

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 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

ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม 

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อาย ุ61 ปี

Clinical Prof. Dr. Sarana
Boonbaichaiyapruck, MD

Member of the Board of Directors
Date of Appointment 29 December 2020

Age 61 Years Old
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ประวตักิารศกึษา
•	เภสชัศาสตรบณัฑติ	
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

•	บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต	
(MBA)	มหาวทิยาลยัรสูเวลท์	
รฐัอลิลนิอยส์	สหรฐัอเมรกิา	

•	Advanced	Management	
Program	(AMP	188)		
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด	
สหรฐัอเมรกิา	

•	General	Management	
Program	NUS	Business	
School	มหาวิทยาลยัแห่งชาติ
สงิคโปร์	ประเทศสงิคโปร์	

ประวตักิารอบรม
•	ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
(IOD)	หลกัสตูร	Director	
Accreditation	Program	(DAP)	

ประสบการณก์ารท�างาน
•	ผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ
และพัฒนาธุรกิจ	บรษิทั	เบอร์ลี่	
ยุคเกอร์	จำากัด	(มหาชน)	

•	ผูจ้ดัการใหญ่	กลุม่ธุรกจิ
เวชภณัฑ์และเทคนคิ	บรษิทั	
เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	จำากัด	(มหาชน)	

•	ผูจ้ดัการใหญ่	กลุม่ธุรกจิอาหาร
และกลุม่ธุรกิจไลฟ์สไตล์		
บรษิทั	เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	จำากัด	
(มหาชน)	

•	ผูจ้ดัการใหญ่	กลุม่ธุรกิจไลฟ์สไตล์	
และบรหิารธุรกิจค้าปลกี	บรษิทั	
เบอร์	ลี	่ยุคเกอร์	จำากัด	
(มหาชน)	

•	รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส
	 กลุม่สนิค้าและบรกิารทาง
เวชภัณฑ์	บรษิทั	เบอร์ลียุ่คเกอร์	
จำากัด	(มหาชน)	

•	รองผูจ้ดัการใหญ่	กลุม่สนิค้า
และบรกิารทางเวชภณัฑ์	
บรษิทั	เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	จำากัด	
(มหาชน)	

•	กรรมการบรหิารความเสีย่ง	
บรษิทั	เบอร์ลี	่ยุคเกอร์	จำากัด	
(มหาชน)	

•	กรรมการผูจ้ดัการ		
บรษิทั	บ	ีเจซ	ีเฮลท์แคร์	จำากัด

ต�าแหนง่ปัจจบุนั
•	กรรมการผูอ้ำานวยการ	
	 บรษิทั	โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ	จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น
•	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
•	ไม่มี

Education
•	Bachelor	of	Pharmaceutical	
Science,	Chulalongkorn	
University

•	Master	of	Marketing	and	
International	Business	
(MBA),	Roosevelt	
University,	Illinois,	USA

•	Advanced	Management	
Program	(AMP	188),	
Harvard	University,	USA

•	General	Management	
Program,	NUS	Business	
School,	National	University	
of	Singapore,	Singapore

Training
•	Director	Accreditation	
Program	(DAP),	Thai	
Institute	of	Directors	(IOD)

Professional Experience
•	President	of	International	
Business	&	Business	
Development,	Berli	Jucker	
Public	Company	Limited

•	President	of	Medical	
Supplies	Business	Group	
and	technique,	Berli	Jucker	
Public	Company	Limited

•	President	of	Food	Group	
and	Lifestyle	Business	
Group,	Berli	Jucker	Public	
Company	Limited

•	President	of	Lifestyle	
Business	Group	and	Retail	
Business	Management,	
Berli	Jucker	Public	
Company	Limited

•	Senior	Executive	Vice	
President	of	Medical	
Supplies	Product	and	
Service	Group,	Berli	Jucker	
Public	Company	Limited

•	Executive	Vice	President	of	
Medical	Supplies	Product	
and	Service	Group,	Berli	
Jucker	Public	Company	
Limited

•	Risk	Management	
Committee	Member,		
Berli	Jucker	Public	
Company	Limited

•	Managing	Director,		
BJC	Healthcare		
Company	Limited

Current Position
•	Managing	Director	of		
Bang	Pa-In	Paper	Mill	
Industry	Company	Limited

Committee Positions  
in other Agencies
•	None

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

เภสัชกรธีระพล เกียรติสุรนนท ์
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อาย ุ63 ปี

Mr. Terapon Kietsuranon 
Member of the Board of Directors
Date of appointment 29 December 2020
Age 63 years old

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อายุ 59 ปี

Dr. Witoon Danwiboon. MD
Directors and Secretary

Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 years old

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•	อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว	(Family	Medicine)	
แพทยสภา	สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน	แขนงสุขภาพจิตชุมชน	
แพทยสภา

•	วุฒิบัตร	สาขารังสีวิทยา		
คณะแพทยศาสตร์	ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ประวัติการอบรม
•	หลักสูตร	Director	Certification	
Program	(DCP)	สมาคม

	 ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
	 บริษัทไทย
•	ประชุมวิชาการ	2019	Joint	
UNICEF-UNFPA-WHO		
Meeting	with	Manufacturers	
and	Suppliers	สหราช
อาณาจักรเดนมาร์ก

•	หลักสูตรการบริหารงาน
แบบอะมีบา	สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

•	หลักสูตร	“Leadership	&	
Effective	Corporate	Culture”	
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ	(IRDP)

•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำาหรับผู้บริหาร	รุ่นที่	8		
สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	
ด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่น	16	
(วพน.16)	กระทรวงพลังงาน

และบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	
(The	Executive	Program		
in	Energy	Literacy	for	a		
Sustainable	Future,	TEA)

ประสบการณ์การท�างาน
•	แพทย์ประจำาโรงพยาบาล
วังสะพุง	จังหวัดเลย

•	แพทย์ประจำาบ้าน	สาขา
รังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัย
มหิดล

•	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา		
โรงพยาบาลเลย	

•	รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์	
โรงพยาบาลเลย

•	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตราด
•	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลระยอง

ต�าแหน่งปัจจุบัน
•	ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

การด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในหน่วยงานอื่น
•	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ในบริษัท/ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
เภสัชกรรมเกินร้อยละ 10
•	ไม่มี

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
•	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,	the	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

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

Current Position
•	Managing	Director	of	GPO

Committee Positions  
in other Agencies
•	None

Holds Shares  
(of more than 10%) 
in Companies / 
Businesses Related  
to GPO
•	No

เภสัชกรธีระพล เกียรติสุรนนท ์
กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อายุ 63 ปี

Mr. Terapon Kietsuranon 
Member of the Board of Directors
Date of appointment 29 December 2020
Age 63 years old

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่ง 29 ธันวำคม 2563
อายุ 59 ปี

Dr. Witoon Danwiboon. MD
Directors and Secretary

Date of Appointment 29 December 2020
Age 59 years old
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	(Family	Medicine)		
แพทยสภา	สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน	แขนงสุขภาพจิตชุมชน	
แพทยสภา

•	วุฒิบัตร	สาขารังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม
•	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
	 สำาหรับผู้บริหาร	รุ่นที่	8	สถาบันพระปกเกล้า
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่น	16	(วพน.16)	
กระทรวงพลังงานและบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)		
(The	Executive	Program	in	Energy	Literacy	for	a	Sustainable	
Future,	TEA)

ประสบการณ์การท�างาน
•	แพทย์ประจำาโรงพยาบาลวังสะพุง	จังหวัดเลย
•	แพทย์ประจำาบ้าน	สาขารังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	โรงพยาบาลเลย	
•	รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์	โรงพยาบาลเลย
•	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตราด
•	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลระยอง
•	ปัจจุบัน	ผู้อำานวยการ

Education
•	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

Training
•	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

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
•	Present	Managing	Director

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง
10 กรกฎำคม 2561

Dr. Withoon Danwiboon, MD 
Managing Director of GPO
Date of Appointment
10 July 2018

TAKE CARE OF THAI HEALTH, QUALITY MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES, TRANSPARENCY & VIRTUE
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	เภสัชศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ปริญญาโท	เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ปริญญาเอก	เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
•	เภสัชกร	5	แผนกยานำ้า	กองเภสัชกรรม	2	ฝ่ายผลิตยา
•	เภสัชกร	5	แผนกยานำ้า	1	กองเภสัชกรรม	5	ฝ่ายผลิตยา
•	รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าแผนกยากลุ่มเพนิซิลลิน	3	ฝ่ายผลิตยา
•	หัวหน้าแผนกยากลุ่มเพนิซิลลิน	3	ฝ่ายผลิตยา
•	หัวหน้าแผนกเพนิซิลลิน	3	ฝ่ายผลิตยา
•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองเภสัชกรรม	4	ฝ่ายผลิตยา
•	ผู้อำานวยการกองเภสัชกรรม	4	ฝ่ายผลิตยา
•	เภสัชกร	9	ฝ่ายประกันคุณภาพ
•	ผู้จัดการประกันคุณภาพ	โรงงานผลิตยารังสิต	1
•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
•	ผู้อำานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
•	ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ

Education
•	Bachelor	of	Pharmacy,	Chulalongkorn	University
•	Master	of	Science	in	Pharmacy,	Chulalongkorn	University
•	Doctor	of	Philosophy	in	Pharmacy,	Chulalongkorn	University

Professional Experience
•	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

ดร. ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ 
รองผู้อ�ำนวยกำร
ด�ารงต�าแหน่ง
1 ตุลำคม 2558

Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, Ph.D
Deputy Managing Director
Date of Appointment
1 October 2015
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Education
•	Bachelor	of	Science,	Chulalongkorn	University
•	Master	of	Business	Administration,	Kasetsart	University

Professional Experience
•	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

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกุล  
รองผู้อ�ำนวยกำร
ด�ารงต�าแหน่ง
1 เมษำยน 2561

Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul
Deputy Managing Director
Date of Appointment
1 April 2018

ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
•	นักวิทยาศาสตร์ตรี	แผนกมาตรฐานเคมี	ฝ่ายผลิตยา
•	นักวิทยาศาสตร์	6	แผนกมาตรฐานเคมี	ฝ่ายผลิตยา
•	หัวหน้าแผนกมาตรฐานเคมี	ฝ่ายผลิตยา
•	หัวหน้าแผนกธุรการ	กองเคมี	ฝ่ายผลิตยา
•	นักวิทยาศาสตร์	8	กองเภสัชภัณฑ์	ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
•	ผู้อำนวยการกองเภสัชภัณฑ์	ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
•	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
•	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
•	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
•	ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	เภสัชศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
•	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
•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองการตลาด	
	 ฝ่ายการตลาดและการขาย
•	ผู้อำานวยการกองการตลาด
•	รองผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
•	รองผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
•	ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
•	ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
•	ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ

Education
•	Bachelor	of	Pharmacy,	Chiang	Mai	University
•	Master	of	Business	Administration,	Thammasat	University

Professional Experience
•	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

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์  
รองผู้อ�ำนวยกำร
ด�ารงต�าแหน่ง
1 ตุลำคม 2562

Mrs. Sirikul Matevalungsun
Deputy Managing Director
Date of Appointment
1 October 2019
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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

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

ประสบการณ์การท�างาน
•	เภสัชกร	5	แผนกบรรจุ	2	และช่วยปฏิบัติงานในแผนกยา	
ปราศจากเชื้อ	2	ฝ่ายผลิตยา

•	เภสัชกร	6	แผนกยาปราศจากเชื้อ	2	ฝ่ายผลิตยา
•	หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบผลิต	ฝ่ายผลิตยา
•	หัวหน้าแผนกยาฉีด	1	ฝ่ายผลิตยา
•	หัวหน้าแผนกยาปราศจากเชื้อ	1	ฝ่ายผลิตยา
•	รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน	กองเภสัชกรรม	3		
ฝ่ายผลิตยา

•	รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน	ฝ่ายผลิตยา
•	รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ	
กลุ่มเบตา-แลคแตม

•	ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
•	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตยา
•	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตยา
•	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
•	ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ

ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห ์
รองผู้อ�ำนวยกำร
ด�ารงต�าแหน่ง
1 ตุลำคม 2562

Ms. Dontree Katesuwansing
Deputy Managing Director
Date of Appointment
1 October 2019
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี		วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

•	ปริญญาโท	การศึกษามหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยศรนครินทร์วิโรฒ	
บัณฑิตวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
•	วิศวกร	5	แผนกแบบแผน
•	รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าแผนกอาคารและงานโยธา
•	หัวหน้าแผนกแบบแผน
•	หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม	กองวิศวกรรม		
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองวิศวกรรม		
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

•	ผู้อำานวยการกองวิศวกรรม	ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
•	ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
•	ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
•	ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
•	ปัจจุบัน	รองผู้อำานวยการ

Education
•	Bachelor	of	Engineering,	King	Mongkut’s	University		
of	Technology	Thonburi

•	Master	of	Education,	The	Graduate	School		
of	Srinakharinwirot	University

Professional Experience
•	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

นายรังษี ปัดลี  
รองผู้อ�ำนวยกำร
ด�ารงต�าแหน่ง
1 ตุลำคม 2564

Mr. Rangsee Patlee
Deputy Managing Director
Date of Appointment
1 October 2021
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Education
•	Bachelor	of	Pharmacy,	Khon	Kaen	University
•	Master	of	Science	in	Pharmacy,	Chulalongkorn	University
•	Doctor	of	Philosophy	in	Pharmacy,	Chulalongkorn	University

Professional Experience
•	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

ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	เภสัชศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	ปริญญาโท	เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ปริญญาเอก	เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
•	เภสัชกร	5	แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์	กองวิชาการ		
ฝ่ายประกันคุณภาพ

•	เภสัชกร	5	สถาบันวิจัยและพัฒนา
•	เภสัชกร	6	กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา
•	นักวิจัย	7	กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา
•	รับผิดชอบกลุ่ม	กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์	สถาบันวิจัยและพัฒนา
•	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
•	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
•	ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล 
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ
ด�ารงต�าแหน่ง
1 ตุลำคม 2562

Dr. Nuntakan Suwanpidokkul 
Senior Expert
Date of Appointment
1 October 2019
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ประวัติการศึกษา
•	ปริญญาตรี	เภสัชศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์การทำางาน
•	หัวหน้าแผนกบริหารเขตการขายภาครัฐส่วนภูมิภาค	
	 กองการขายภาครัฐ	ฝ่ายการตลาดและการขาย
•	กองนโยบายและแผนวิสาหกิจ	สำานักอำานวยการ
•	หัวหน้าแผนกกำากับการและประเมินผล	กองนโยบาย
	 และแผนวิสาหกิจ	สำานักอำานวยการ
•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองประเมินผล 
และติดตาม	สำานักบริหารยุทธศาสตร์

•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน	สำานักบริหารยุทธศาสตร์

•	ผู้อำานวยการกองการขายภาครัฐ	ฝ่ายการตลาดและการขาย
•	รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
•	ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
•	ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
•	ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

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

ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิิญวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2564

Mrs. Amornrat Suepbunchoenwong
Senior Expert
Date of Appointment
1 October 2021

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ภญ.วีระมล มหาตมวดี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

Mrs. Veeramol Mahatamavadee
Assistant Managing Director

ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์
ผู้เชี่ยวชาญ 10

Ms. Parichart Claewplodtook
Expert 10

ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

Ms. Subhaporn Tippamongkol
Assistant Managing Director

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญ 10

Mrs. Weena Sathianpokkasap
Expert 10

ภญ.ยุวพร ศรีน้อย
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

Ms. Yuwaporn Srinoi 
Director of Human Resources 
Department
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นางสาวนันทนา กล�่าสมบัติ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Ms. Nantana Klamsombat
Director of Finance and 
Accounting Department

นางสาวรัตนา คงฉิิม  
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์

Ms. Ratana Kongchim
Director of Office of Strategic 
Management

ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตยา

Mrs. Wilak Vangkanont 
Director of Pharmaceutical
Production Department

ภญ.สุนทรี  ตันติทวีวัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ

Ms. Suntharee Tantithaweewat
Director of Office of the 
Managing Director

ภญ.วนิดา อธิการยานันท์ 
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

Ms. Wanida Atikanyanant
Director of Office of Internal 
Audit

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ดร. ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายชีววัตถุ

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

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
และการขาย

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

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล
ผู้อ�านวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

Mrs. Suporn Engudomnukul
Director of Herbal and
Chemicals Department

ภญ.อุบลรัตน์ สินรักษา
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

Mrs. Ubonrat Sinraksa
Director of Engineering and 
Technology Department

ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์

Mrs. Chirarat Treerattanaphun
Director of Logistic Department 
Product Managment Department
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ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิิชีวนะ
กลุ่มเบตา-แลคแตม
อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง

Director of Beta-Lactam  
Antibiotics Plant
Vacant

ดร. ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ภญ.อัญชลี ตรีรัตนกุลวงศ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

Ms. Unchalee Treerattanakulwong
Director of Quality Assurance 
Department

ภญ.ศุภราศรี เพ่ิมเจริญ
ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1

Ms. Suparasri Poemcharoen
Director of Rangsit Pharmaceutical 
Production Plant 1
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ดร. ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์
รักษาการผู้จัดการโรงงาน 
ผลิต (วัคซีีน) ชีววัตถุ

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

นางสุมาลี ปรางค์ประทานพร
ผู้จัดการการการประกันคุณภาพชีววัตถุ

Mrs. Sumalee Prangpratanporn
Director of Quality Assurance 
Biological Product

ผู้อ�านวยการฝ่ายทะเบียนยา
และกฎหมายผลิตภัณฑ์ 
อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง

Director Of Regulatory Affairs 
Department
Vacant

ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร
ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 
โรงงานผลิตยารังสิต 1

Mrs. Anchern Tantisungvarakoon
Director of Quality Assurance 
Rangsit Pharmaceutical Production 
Plant 1
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• 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.
• กองประชาสัมพันธ์ Public  
  Relations Division
 - ผ.แผนงานประชาสัมพันธ์  
  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.ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  Computer Operation S.
 - ผ.สารสนเทศการบริหาร  
  Management   
  Information System S.
• กองธุรกิจร่วมทุน 
 Joint Venture Division
 - กลุ่มงานวิชาการ
  Business Information U.
 - กลุ่มงานธุรการ 
  General Administration U.
 - กลุ่มงานติดตาม
  และพัฒนาธุรกิจ 
  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.
• กองพัฒนาองค์กร
 เพ่ือความยั่งยืน   
 Sustainability   
 Development Division
 - ผ.บริหารจัดการ
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  Section of Social  
  Responsibility   
  Management S.
 - ผ.ส่งเสริมธรรมาภิบาล  
  Section of Corporate  
  Governance S.

• กองนโยบาย
 และยุทธศาสตร์
 Policy and Strategy  
 Division
 - กลุ่มงานประสาน/
  สนับสนุนนโยบาย
  คณะกรรมการ
  องค์การเภสัชกรรม
  และผู้บริหารระดับสูง  
  Policy Support U.
 - กลุ่มงานส่ือสารกลยุทธ์
  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.
• กองบริหารความเส่ียง
 และควบคุมภายใน
 Risk Management
 and Internal Control
 Division
 - กลุ่มงานบริหารความเส่ียง  
  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.
• กองพัฒนาทุนมนุษย์ 
 Human Resource 
 Development Division
 - ผ.แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์
  Human Resource 
  Development S.
 - ผ.พัฒนาศักยภาพผู้นํา
  Develop Leadership 
  Potential S.
 - ผ.พัฒนาหลักสูตรกํากับ
  สายอาชีพ
  Develop Career 
  Direction Program S.
• กองบริหารทุนมนุษย์ 
 Human Resource  
 Division
 - ผ.งานบุคคล
  Personnel Management S.
 - ผ.เงินเดือน Salary S.
 - ผ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  Provident Fund S.
• กองพนักงานสัมพันธ์
 และสวัสดิการ
 Employee Relations and 
 Welfare Division
 - ผ.พนักงานสัมพันธ์  
  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 Sector-
  Receivable 
  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
  และกองการพิมพ์  
  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.

• กองบริหารการผลิต  
 Production   
 Administration Division
 - ผ.แผนงานการผลิต  
  Production 
  Planning S.
 - ผ.ธุรการ General  
  Administration S.
 - ผ.พัฒนาระบบผลิต  
  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.

• กองสนับสนุนการผลิต 
 Production Support Division
 - ผ.วางแผนการผลิต
  และบริหารงานทั่วไป 
  Production Planning and 
  General Management S.
 - ผ.คลังพัสดุ 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.
 - ผ.ซอ่มบํารงุเครือ่งจกัรกลการผลติ 
  Manufacturing Equipment  
  Maintenance S.
 - ผ.ซ่อมบาํรุงเครือ่งจักรกลโรงงาน 
  Mechanical Maintenance S.
 - ผ.ซ่อมบํารุงเครื่องมือ
  วิทยาศาสตร์และระบบอัตโนมัติ  
  Scientific Instruments and  
  Automation Maintenance S.
• กองสนับสนุนและบริการโรงงาน  
 Factory Services and Support  
 Division
 - ผ.ธุรการและจัดหาพัสดุช่าง  
  General Administration and  
  Engineering Procurement S.
 - ผ.อาคารและโรงงานช่าง  
  Facilities and Services S.
 - ผ.ไฟฟา้กําลัง 
  Electrical Power S.
• กองวิศวกรรม 
 Engineering Division
 - ผ.ออกแบบและพัฒนา
  อุตสาหกรรม 
  Design and Industrial  
  Development S.
 - ผ.สอบเทียบและตรวจสอบ
  ความถูกต้อง 
  Calibration and Validation S.
 - ผ.บริการและจัดการ
  ด้านพลังงานโรงงาน 
  Factory Services and Energy  
  Management S.
• กองการพิมพ์ 
 Printing Division
 - ผ.แผนงานการพิมพ์ 
  Printing Planning S.
 - ผ.สร้างแบบพิมพ์ 
  Pre-press S.
 - ผ.งานพิมพ์ 
  Printing S.
 - ผ.จัดการส่ิงพิมพ์ 
  Post-press S.

• กองธุรกิจต่างประเทศ  
 International Business Division
 - กลุ่มงานขายต่างประเทศ  
  International Sales U.
 - กลุ่มงานการตลาดต่างประเทศ  
  International Marketing U.
 - กลุ่มงานธุรการต่างประเทศ  
  General Administration U.
• กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
 Customer Relationship  
 Management Division
 - กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์  
  Customer Relationship U.
 - กลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้า 
  Call Center U.
• กองการตลาด
 Marketing Division
 - ผ.วางแผนการตลาดภาครัฐ
  และภาคเอกชน 
  Marketing Planning S.
 - ผ.วิจัยและข้อมูลการตลาด  
  Marketing Research 
  and Information S.
 - ผ.ส่ือสารการตลาด 
  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.การขายเขตภาคเหนอืและภาคใต้ 
  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.คลังพัสดุ  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
• กองบริหารการส่ังซื้อ 
 Customer Order Management  
 Division
 - ผ.บริหารการส่ังซื้อ 1  
  Customer Order  
  Management S.1
 - ผ.บริหารการส่ังซื้อ 2  
  Customer Order  
  Management S.2
 - ผ.บริหารการส่ังซื้อ 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

• กองพัฒนาระบบคุณภาพ  
 Quality System Development  
 Division
 - ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 1
 - ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 2
 - ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 3
 - ผ.มาตรฐาน GMP
 - ผ.ศูนย์ควบคุมเอกสาร
• กองมาตรฐานการผลิต  
 Validation Division
 - ผ.พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
  Method Validation S.
 - ผ.พัฒนากระบวนการผลิต  
  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.งานตรวจสอบตนเองและผู้อื่น
  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 S.1
 - ผ.งานวิเคราะห์ 2
  Quality Control S.2
 - ผ.งานวิเคราะห์ 3
  Quality Control S.3
 - ผ.งานวิเคราะห์ 4
  Quality Control S.4

• 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.
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม  
 Pharmaceutical Research  
 and Development G.
• กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์  
 Pharmaceutical Analysis  
 Research G.
 - กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์  
  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.

• กองกลุยุทธ์ทะเบียน
 - ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
 - ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 - ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
• กองบริหารคุณภาพงานทะเบียน
 - ผ.ประกันคุณภาพงานทะเบียน
 - ผ.พัฒนางานทะเบียน
  และสารสนเทศ
 - ผ.เฝ้าระวังความปลอดภัย
  ผลิตภัณฑ์
• กองปฏิบัติการทะเบียน
 - ผ.ผลิตภัณฑ์ยา
 - ผ.ชีววัตถุและวัตถุเสพติด
 - ผ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

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

• 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

• กองอํานวยการ   
 Administration Division
 - ผ.ประชาสัมพันธ์
  บริหารงานทั่วไป   
  Public Realation 
  and General   
  Administration S.
 - ผ.งานความปลอดภัย
  และส่ิงแวดล้อม 
  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.งานไฟฟา้
  และอาคารสถานที่  
  Electrical & Building S.
 - ผ.งานบริการด้านวิศวกรรม 
  Engineer Service S.

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

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

• กองความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม Safety and Environment Division
  - ผ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Safety and Occupational Health S.
  - ผ.ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล Environment and Sanitation S.
  - ผ.ป้องกันและระงับภัย Disaster Prevention and Mitigation S.

• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิตและภารกิจวิชาการ Production Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด Marketing Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะกิจ Management and Financial Audit G.

โครงสร�างองค�การเภสัชกรรม 
GPO’s Organization Chart
หน�วยงานระดับฝ�าย/ เทียบเท�า  19 หน�วยงาน/ Units
Department/ Comparable to
- ฝ�าย Department 10 ฝ�าย/ Units
- สํานัก Office 3 สํานัก/ Units
- สถาบัน Institute 1 สถาบัน/ Unit
- โรงงาน Factory 3 โรงงาน/ Units
- การประกันคุณภาพ  2 การประกัน/ Units
 Quality Assurance

หน�วยงานระดับกอง/ เทียบเท�า 95 หน�วยงาน/ Units
Division/ Comparable to
- กอง Division 76 กอง/ Units
- กลุ�ม Group 16 กลุ�ม/ Units
- สาขาภาค Branch 3 สาขา/ Units

หน�วยงานระดับแผนก/ เทียบเท�า 254 หน�วยงาน/ Units
Section/Comparable to
- แผนก Section 221 แผนก/ Units
- งาน Administrative Unit  1 งาน/ Unit
- กลุ�มงาน Unit 32 กลุ�มงาน/ Units

โครงสรางที่ คกก.อภ. อนุมัติครั้งลาสุด 
21 ตุลาคม 2563 / October 21, 2020

คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

ผู�เชี่ยวชาญ 10
Expert 10

ผู�เช่ียวชาญ 10
Expert 10

the

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัชเคมีภัณฑ์

ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายประกนัคุณภาพฝ่ายบรหิารพัสดแุละผลิตภัณฑ์

Herbal and

ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์

Registration and 
Product Law Department

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายผลิตยา ฝ่ายชีววัตถุ

โครงสร้างการบริหาร
Organization Chart
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• 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.
• กองประชาสัมพันธ์ Public  
  Relations Division
 - ผ.แผนงานประชาสัมพันธ์  
  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.ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  Computer Operation S.
 - ผ.สารสนเทศการบริหาร  
  Management   
  Information System S.
• กองธุรกิจร่วมทุน 
 Joint Venture Division
 - กลุ่มงานวิชาการ
  Business Information U.
 - กลุ่มงานธุรการ 
  General Administration U.
 - กลุ่มงานติดตาม
  และพัฒนาธุรกิจ 
  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.
• กองพัฒนาองค์กร
 เพ่ือความยั่งยืน   
 Sustainability   
 Development Division
 - ผ.บริหารจัดการ
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  Section of Social  
  Responsibility   
  Management S.
 - ผ.ส่งเสริมธรรมาภิบาล  
  Section of Corporate  
  Governance S.

• กองนโยบาย
 และยุทธศาสตร์
 Policy and Strategy  
 Division
 - กลุ่มงานประสาน/
  สนับสนุนนโยบาย
  คณะกรรมการ
  องค์การเภสัชกรรม
  และผู้บริหารระดับสูง  
  Policy Support U.
 - กลุ่มงานส่ือสารกลยุทธ์
  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.
• กองบริหารความเส่ียง
 และควบคุมภายใน
 Risk Management
 and Internal Control
 Division
 - กลุ่มงานบริหารความเส่ียง  
  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.
• กองพัฒนาทุนมนุษย์ 
 Human Resource 
 Development Division
 - ผ.แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์
  Human Resource 
  Development S.
 - ผ.พัฒนาศักยภาพผู้นํา
  Develop Leadership 
  Potential S.
 - ผ.พัฒนาหลักสูตรกํากับ
  สายอาชีพ
  Develop Career 
  Direction Program S.
• กองบริหารทุนมนุษย์ 
 Human Resource  
 Division
 - ผ.งานบุคคล
  Personnel Management S.
 - ผ.เงินเดือน Salary S.
 - ผ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  Provident Fund S.
• กองพนักงานสัมพันธ์
 และสวัสดิการ
 Employee Relations and 
 Welfare Division
 - ผ.พนักงานสัมพันธ์  
  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 Sector-
  Receivable 
  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
  และกองการพิมพ์  
  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.

• กองบริหารการผลิต  
 Production   
 Administration Division
 - ผ.แผนงานการผลิต  
  Production 
  Planning S.
 - ผ.ธุรการ General  
  Administration S.
 - ผ.พัฒนาระบบผลิต  
  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.

• กองสนับสนุนการผลิต 
 Production Support Division
 - ผ.วางแผนการผลิต
  และบริหารงานทั่วไป 
  Production Planning and 
  General Management S.
 - ผ.คลังพัสดุ 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.
 - ผ.ซอ่มบํารงุเคร่ืองจกัรกลการผลิต 
  Manufacturing Equipment  
  Maintenance S.
 - ผ.ซ่อมบาํรุงเครือ่งจักรกลโรงงาน 
  Mechanical Maintenance S.
 - ผ.ซ่อมบํารุงเครื่องมือ
  วิทยาศาสตร์และระบบอัตโนมัติ  
  Scientific Instruments and  
  Automation Maintenance S.
• กองสนับสนุนและบริการโรงงาน  
 Factory Services and Support  
 Division
 - ผ.ธุรการและจัดหาพัสดุช่าง  
  General Administration and  
  Engineering Procurement S.
 - ผ.อาคารและโรงงานช่าง  
  Facilities and Services S.
 - ผ.ไฟฟา้กําลัง 
  Electrical Power S.
• กองวิศวกรรม 
 Engineering Division
 - ผ.ออกแบบและพัฒนา
  อุตสาหกรรม 
  Design and Industrial  
  Development S.
 - ผ.สอบเทียบและตรวจสอบ
  ความถูกต้อง 
  Calibration and Validation S.
 - ผ.บริการและจัดการ
  ด้านพลังงานโรงงาน 
  Factory Services and Energy  
  Management S.
• กองการพิมพ์ 
 Printing Division
 - ผ.แผนงานการพิมพ์ 
  Printing Planning S.
 - ผ.สร้างแบบพิมพ์ 
  Pre-press S.
 - ผ.งานพิมพ์ 
  Printing S.
 - ผ.จัดการส่ิงพิมพ์ 
  Post-press S.

• กองธุรกิจต่างประเทศ  
 International Business Division
 - กลุ่มงานขายต่างประเทศ  
  International Sales U.
 - กลุ่มงานการตลาดต่างประเทศ  
  International Marketing U.
 - กลุ่มงานธุรการต่างประเทศ  
  General Administration U.
• กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
 Customer Relationship  
 Management Division
 - กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์  
  Customer Relationship U.
 - กลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้า 
  Call Center U.
• กองการตลาด
 Marketing Division
 - ผ.วางแผนการตลาดภาครัฐ
  และภาคเอกชน 
  Marketing Planning S.
 - ผ.วิจัยและข้อมูลการตลาด  
  Marketing Research 
  and Information S.
 - ผ.ส่ือสารการตลาด 
  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.การขายเขตภาคเหนอืและภาคใต้ 
  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.คลังพัสดุ  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
• กองบริหารการส่ังซื้อ 
 Customer Order Management  
 Division
 - ผ.บริหารการส่ังซื้อ 1  
  Customer Order  
  Management S.1
 - ผ.บริหารการส่ังซื้อ 2  
  Customer Order  
  Management S.2
 - ผ.บริหารการส่ังซื้อ 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

• กองพัฒนาระบบคุณภาพ  
 Quality System Development  
 Division
 - ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 1
 - ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 2
 - ผ.พัฒนาระบบคุณภาพ 3
 - ผ.มาตรฐาน GMP
 - ผ.ศูนย์ควบคุมเอกสาร
• กองมาตรฐานการผลิต  
 Validation Division
 - ผ.พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
  Method Validation S.
 - ผ.พัฒนากระบวนการผลิต  
  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.งานตรวจสอบตนเองและผู้อื่น
  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 S.1
 - ผ.งานวิเคราะห์ 2
  Quality Control S.2
 - ผ.งานวิเคราะห์ 3
  Quality Control S.3
 - ผ.งานวิเคราะห์ 4
  Quality Control S.4

• 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.
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม  
 Pharmaceutical Research  
 and Development G.
• กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์  
 Pharmaceutical Analysis  
 Research G.
 - กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์  
  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.

• กองกลุยุทธ์ทะเบียน
 - ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
 - ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 - ผ.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
• กองบริหารคุณภาพงานทะเบียน
 - ผ.ประกันคุณภาพงานทะเบียน
 - ผ.พัฒนางานทะเบียน
  และสารสนเทศ
 - ผ.เฝ้าระวังความปลอดภัย
  ผลิตภัณฑ์
• กองปฏิบัติการทะเบียน
 - ผ.ผลิตภัณฑ์ยา
 - ผ.ชีววัตถุและวัตถุเสพติด
 - ผ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

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

• 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

• กองอํานวยการ   
 Administration Division
 - ผ.ประชาสัมพันธ์
  บริหารงานทั่วไป   
  Public Realation 
  and General   
  Administration S.
 - ผ.งานความปลอดภัย
  และส่ิงแวดล้อม 
  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.งานไฟฟา้
  และอาคารสถานที่  
  Electrical & Building S.
 - ผ.งานบริการด้านวิศวกรรม 
  Engineer Service S.

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

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

• กองความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม Safety and Environment Division
  - ผ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Safety and Occupational Health S.
  - ผ.ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล Environment and Sanitation S.
  - ผ.ป้องกันและระงับภัย Disaster Prevention and Mitigation S.

• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิตและภารกิจวิชาการ Production Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด Marketing Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะกิจ Management and Financial Audit G.

โครงสร�างองค�การเภสัชกรรม 
GPO’s Organization Chart
หน�วยงานระดับฝ�าย/ เทียบเท�า  19 หน�วยงาน/ Units
Department/ Comparable to
- ฝ�าย Department 10 ฝ�าย/ Units
- สํานัก Office 3 สํานัก/ Units
- สถาบัน Institute 1 สถาบัน/ Unit
- โรงงาน Factory 3 โรงงาน/ Units
- การประกันคุณภาพ  2 การประกัน/ Units
 Quality Assurance

หน�วยงานระดับกอง/ เทียบเท�า 95 หน�วยงาน/ Units
Division/ Comparable to
- กอง Division 76 กอง/ Units
- กลุ�ม Group 16 กลุ�ม/ Units
- สาขาภาค Branch 3 สาขา/ Units

หน�วยงานระดับแผนก/ เทียบเท�า 254 หน�วยงาน/ Units
Section/Comparable to
- แผนก Section 221 แผนก/ Units
- งาน Administrative Unit  1 งาน/ Unit
- กลุ�มงาน Unit 32 กลุ�มงาน/ Units

โครงสรางที่ คกก.อภ. อนุมัติครั้งลาสุด 
21 ตุลาคม 2563 / October 21, 2020

คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

ผู�เชี่ยวชาญ 10
Expert 10

ผู�เช่ียวชาญ 10
Expert 10

the

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัชเคมีภัณฑ์

ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายประกนัคุณภาพฝ่ายบรหิารพัสดแุละผลิตภัณฑ์

Herbal and

ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์

Registration and 
Product Law Department

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายผลิตยา ฝ่ายชีววัตถุ
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รายการ

ทุนประเดิม

ทุนประเดิม

ทุนรับจาก
งบประมาณ

ทุนรับจาก
งบประมาณ

ทุนรับโอน
จากเงินทุน
หมุนเวียน

ทุนรับโอน
จากเงินทุน
หมุนเวียน

 48.041 48.041 48.041 48.041

 2564 2563 2562 2561

 3.081 3.081 3.081 3.081

 3.526 3.526 3.526 3.526

หน่วย: ล้านบาท
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ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
องค์การเภสัชกรรมมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
Shareholder Structure
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รายการ

ทุนประเดิม

ทุนประเดิม

ทุนรับจาก
งบประมาณ

ทุนรับจาก
งบประมาณ

ทุนรับโอน
จากเงินทุน
หมุนเวียน

ทุนรับโอน
จากเงินทุน
หมุนเวียน

 48.041 48.041 48.041 48.041

 2564 2563 2562 2561

 3.081 3.081 3.081 3.081

 3.526 3.526 3.526 3.526

หน่วย: ล้านบาท

2564 2563 2562 2561
0
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คณะกรรมการ 
องค์การเภสัชกรรม

ผูอ้าํนวยการองค์การ
เภสัชกรรม

สํานกัตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย 

และด้านกํากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

(Law & Compliance)

คณะกรรมการ
กาํกบัดแูลกจิการท่ีดี
และความรับผดิชอบ

ตอ่สังคม

คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององค์การ
เภสัชกรรม

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรม

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการของ
องค์การเภสัชกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย  
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ (Law & Compliance)  
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้บรหิารระดบัสงูขององค์การเภสชักรรม และคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
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:

ผังบริหารคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Structure of Government Pharmaceutical 
Organization‘s Board of Directors

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
Management and Supervision Structure
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม : The Board of Directors

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เมือ่วันที ่29 ธนัวาคม 2563 : Reappointment on December 29, 2020

1 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต / Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD ประธานกรรมการ / Chairman

2 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ / Dr. Somsak Akksilp, MD กรรมการ / Committee Member

3 นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข / Dr. Jedsada Chokdamrongsuk, MD กรรมการ / Committee Member

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon กรรมการ / Committee Member

5 พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ  / Pol. Gen. Permpoon Chidchob กรรมการ / Committee Member

6 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ / Mr. Pongchai Amtanon กรรมการ / Committee Member

7 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย / 
Assoc. Prof. Dr. Assadej Vanichchinchai

กรรมการ / Committee Member

8 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม / Assoc. Prof. Dr. Soranit Siltharm กรรมการ / Committee Member

9 ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ / 
Clinical Prof. Sarana Boonbaichaiyapruck, MD

กรรมการ / Committee Member

10 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ / Mr. Terapon Kietsuranon กรรมการ / Committee Member

11 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล / Ms. Trithip Sivakriskul
*ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 64 / Resignation Effective on March 3, 2021

กรรมการ / Committee Member

12 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ / Dr. Withoon Danwiboon กรรมการและเลขานุการ /
Committee Member & Secretary

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ก�าหนด
นโยบายและทิศทางขององค์การเภสัชกรรม และก�ากับ
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย 
ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไป 
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัองค์การเภสชักรรม 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

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

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่26 มีนาคม 2564 : Reappointment on March 26, 2021

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon ประธานกรรมการ / Chairman

2 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม / Assoc. Prof. Dr. Soranit Siltharm กรรมการ / Committee Member

3 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ / Mr. Terapon Kietsuranon กรรมการ / Committee Member
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โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 (แนบท้ายหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัต ิ
การตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561) 
ดังนี้

1. จัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเส่ียง 
และกระบวนการก�ากับดูแลที่ดี

3. สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานทาง 
การเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

4. สอบทานการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติ 
คณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน รวมท้ังข้อก�าหนด
อื่นของหน่วยงานของรัฐ

5. ก�ากับดแูลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
ของรฐัให้มคีวามเป็นอสิระเพ่ือพัฒนาการปฏบิตังิานในหน้าที่ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  
เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

8. ประชมุหารอืร่วมกบัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
หรือผู้สอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ
เก่ียวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะ
ให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่ห็นว่าจ�าเป็น รวมถึง
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

9. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการ

10. ประเมินผลการด�าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของ 
ผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการ

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะ
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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โดยให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ�านาจหน้าท่ี 
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้

1. พิจารณาให ้ความเห็นเ ก่ียวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน 
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

2. หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในรฐัวิสาหกิจ
นั้น

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น

4. ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของ
ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ 
การลงโทษทางวินัย

5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

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.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ : Relations Affairs Committee

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021

1 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม / Assoc. Prof. Dr. Soranit Siltharm ประธานกรรมการ / Chairman

2 ดร. ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ / Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit กรรมการ / Committee Member

3 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุล / Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul กรรมการ / Committee Member

4 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ / Mrs. Sirikul Matevelungsun กรรมการ / Committee Member

5 ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ / Ms. Dontree Katesuwanasing กรรมการ / Committee Member

6 นายรังษี ปัดลี / Mr. Rangsee Patlee กรรมการ / Committee Member

7 ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล / Dr. Nuntakan Suwanpidokkul กรรมการ / Committee Member

8 ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์ / Mrs. Amonrat Suepbunchoenwong กรรมการ / Committee Member

9 ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ / Mrs. Wilak Vangkanont กรรมการ / Committee Member

10 ภญ.ยุวพร ศรีน้อย / Ms. Yuwaporn Srinoi กรรมการและเลขานุการ /
Committee Member & Secretary

11 นายชวัลวัฒน์ กุลนี / Mr. Chawanwat Kulnee กรรมการ / Committee Member

12 นายนพพร ชีพเมืองแมน / Mr. Nopporn Cheepmaungman กรรมการ / Committee Member

13 ว่าที่ ร.อ. สมเกียรติ ยีมูดา / Acting Sub Lt. Somkiat Yeemuda กรรมการ / Committee Member

14 นางสาวโสรยา ชมขวัญ / Ms. Soraya Chomkwan กรรมการ / Committee Member

15 นายเทียนชัย ช้างแก้ว / Mr. Teanchai Changkaew กรรมการ / Committee Member

16 นายอานพ พินิจการ / Mr. Arnop Pinitkran กรรมการ / Committee Member

17 นางสาวอรพินทร์ ปิยะโอฬารวิชญ์ / Ms. Orpin Piyaolanwit กรรมการ / Committee Member

18 นายสรกฤช มังสังข์ / Mr. Sorakrit Mungsung กรรมการ / Committee Member

19 นายกฤษณะ พรมจิตร /  Mr. Kritsana Phromjit กรรมการ / Committee Member

รายงานประจ�าปี 256440 ANNUAL REPORT 2021 41

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม



โดยให้คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้ค�าปรกึษา ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการองค์การ 
เภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์
องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร  
ให้เกิดประสทิธิผลและมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ

2. ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทศิทางและแนวทางท่ีชดัเจน 
ในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมในอนาคต การพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจ โดยรวมถึง
การน�านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3. พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาด
และการขายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะและ
ก�ากับดแูล ตดิตามผลการด�าเนนิงานทางด้านการตลาดและ
การขาย

4. พิจารณากลัน่กรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัการ 
ความเพียงพอของระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลและโครงสร้าง 
ขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะและ
ก�ากับดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

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.

คณะกรรมการบริหาร : The Executive Committee

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021

1 นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข /  Dr. Jedsada Chokdamrongsuk, MD ประธานกรรมการ / Chairman

2 พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ  / Pol. Gen. Permpoon Chidchob กรรมการ / Committee Member

3 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ / Mr. Pongchai Amtanon กรรมการ / Committee Member

4 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย / 
Assoc. Prof. Dr. Assadej Vanichchinchai

กรรมการ / Committee Member

5 นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น / Dr. Nopporn Cheanklin, MD., MPHM. กรรมการ / Committee Member

6 ดร. นพ.พงศธร พอกเพ่ิมด ี/ Dr. Pongsadhorn Pokpermdee, MD., MSc., Ph.D. กรรมการ / Committee Member

7 ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม / Managing Director กรรมการ / Committee Member

8 รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11
(ที่ก�ากับดูแลส�านักอ�านวยการ) / Deputy Managing Director / 
Senior Expert 11 (Supervisor of the Office of the Managing Director)

เลขานุการ / Secretary

9 ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ / 
Director of the Office of the Managing Director

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

10 ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์ /
Director of the Office of Strategic Management

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary
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โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในมีบทบาท อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน ท่ีบรูณาการในเรือ่งการก�ากับดแูลกิจการ
ทีด่ ีการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน และการปฏบิติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and 

5. พิจารณากลัน่กรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตักิาร
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให ้
ข้อเสนอแนะและก�ากับดูแลติดตามผลการด�าเนินงานของ
ระบบการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

6. พิจารณากลัน่กรองนโยบายด้านการแข่งขันทางตลาด 
ที่เป็นธรรม

7. ติดตาม ก�ากับดูแลการด�าเนินงานขององค์การ
เภสัชกรรม ให้บรรลุผลตามข้อตกลงการประเมินผลการ 
ด�าเนินงานท่ีได้ตกลงร่วมกันกับกระทรวงการคลัง รวมท้ัง 
การรายงานผลการด�าเนินงานทางการเงิน

8. พิจารณากลั่นกรองเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ ้าง 
ตามระเบียบข้อบังคับที่ก�าหนด

9. พิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุน ติดตาม 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

10. อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
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.

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 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน : 
The Risk Management and Internal Control Committee

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่26 มีนาคม 2564 : Reappointment on March 26, 2021

1 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต / Dr. Kiattibhoom Vongrachit, MD ประธานกรรมการ / Chairman

2 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย / 
Assoc. Prof. Dr. Assadej Vanichchinchai

กรรมการ / Committee Member

3 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ / Mr. Terapon Kietsuranon กรรมการ / Committee Member

4 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล / Ms. Trithip Sivakriskul กรรมการ / Committee Member

5 พันต�ารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข / Pol. Col. Prawet Moolpramuk กรรมการ / Committee Member

6 นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ / Mr. Kittisak Agsornwong กรรมการ / Committee Member

7 รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11
(ที่ก�ากับดูแลส�านักอ�านวยการ) / Deputy Managing Director / 
Senior Expert 11 (Supervisor of the Office of the Managing Director)

เลขานุการ / Secretary

8 ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์ /
Director of the Office of Strategic Management

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

9 ผู้อ�านวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน /
Director of the Risk Management and Internal Control Division

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary
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Internal Control, Compliance : GRC) ตามหลักเกณฑ ์
การก�ากับดูแลที่ดีและการน�าองค์กรตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม 
เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้

2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM ก่อนเริ่ม 
ปีบัญชี และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจ�าปี  
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพ่ือ 
ขอความเห็นชอบ

3. ตดิตามผลการด�าเนินงานการบรหิารความเสีย่งและ
ควบคุมภายใน ความเสี่ยงท่ีส�าคัญขององค์การเภสัชกรรม 
และให้ข้อสงัเกตหรอืข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด�าเนนิงานของ
ระบบการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง

4. รายงานผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน และความเสีย่งทีส่�าคญัให้คณะกรรมการ 
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 COSO-
ERM, 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�ากับดูแลการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ : 
Law and Compliance Committee

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021

1 พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ  / Pol. Gen. Permpoon Chidchob ประธานกรรมการ / Chairman

2 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ / Mrs. Yajai Pattanasukwasun กรรมการ / Committee Member

3 นางศรีวณิก หัสดิน / Mrs. Srivanik Hasdin กรรมการ / Committee Member

4 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา /
Representative of the Office of the Council of State

กรรมการ / Committee Member

5 นายนภดล บุญศร / Mr. Noppadol Boomsorn กรรมการ / Committee Member

6 นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ / Mr. Kayasit Pissawongprakan กรรมการ / Committee Member

7 รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 
(ทีก่�ากับดแูลส�านักอ�านวยการ) / Deputy Managing Director / 
Senior Expert 11 (Supervisor of the Office of the Managing Director)

เลขานุการ / Secretary

8 ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ / 
Director of the Office of the Managing Director

ผู้ช่วยเลขานุการ / Assistant Secretary

9 ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย / Director of the Legal Divi ผู้ช่วยเลขานุการ / Assistant Secretary

โดยให้คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก�ากับดแูล
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Law & Compliance)  
มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กลัน่กรองหรอืเสนอแนะข้อกฎหมาย และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

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.
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2. พิจารณาวินิจฉัยข ้อกฎหมายท่ีมีความส�าคัญ 
อนัเก่ียวกับภารกิจหรอืการด�าเนินงานขององค์การเภสชักรรม

3. ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้ง
ด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานขององค์การเภสัชกรรม  
หรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

4. พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บูรณาการในเรื่อง
การก�ากบัดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
(Governance, Risk and Internal Control, Compliance : 
GRC) ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลที่ดีและการน�า 
องค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพ่ือขอความเห็นชอบ 
และประกาศใช้

5. ก�ากับดูแล ติดตามผลการด�าเนินงาน และให้ข้อ
สังเกตหรือข้อเสนอแนะการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้การก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบงัคบัขององค์การเภสชักรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
ด้านกฎหมายและผลการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้าน 
การปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ให้คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

7. ปฏิบัติ งานอื่นตามท่ีคณะกรรมการองค ์การ
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�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : 
Good Corporate Governance and Social Responsibility Committee

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021

1 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ / Dr. Somsak Akksilp, MD ประธานกรรมการ / Chairman

2 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon กรรมการ / Committee Member

3 นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข /  Dr. Jedsada Chokdamrongsuk, MD กรรมการ / Committee Member

4 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ / Mr. Pongchai Amtanon กรรมการ / Committee Member

5 นายภูวเดช สุระโคตร / Mr. Puwadet Surakhot กรรมการ / Committee Member

6 นางสาวตรีณปางค์ มณีชาตรี / Ms. Trinprang Maneechatree กรรมการ / Committee Member

7 รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 
(ทีก่�ากับดแูลส�านักอ�านวยการ) / Deputy Managing Director / Senior Expert 11 
(Supervisor of the Office of the Managing Director)

เลขานุการ / Secretary

8 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม (ที่ก�ากับดูแลกองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน) / Assistant Managing Director
(Supervisor of the Sustainability Development Division)

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

9 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน / 
Director of the Sustainability Development Division

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

 

รายงานประจ�าปี 256444 ANNUAL REPORT 2021 45

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม



โดยให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมมบีทบาทและหน้าท่ีความรบัผดิชอบ ดงัน้ี

1. พิจารณาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลที่ดี  
การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน และการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and  
Internal Control, Compliance :GRC) [เฉพาะประเด็น G : 
Governance] นโยบายการบรหิารสทิธิของผูถื้อหุ้น นโยบาย
การสรรหาคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นโยบายด้าน
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายการพัฒนา
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ตามหลักเกณฑ์
การก�ากับดูแลที่ดีและการน�าองค์กร ตามระบบประเมินผล
รฐัวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบและประกาศใช้ และให้ทบทวนนโยบายทุกปี 
หรือเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีท�าให้มีความจ�าเป็นต้องทบทวน  
รวมทั้งให้ความเห็นชอบคู่มือที่เกี่ยวข้อง

2. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียแผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แผนแม่บท 
ด้านการเพ่ิมประสทิธิภาพเชงินิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
ขององค์การเภสชักรรม และแผนงานหรอืกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้อง

3. ก�ากับดูแล ติดตามผลการด�าเนินงาน ให้ข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
ตามข้อ 1. และ 2. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4. ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินงานป้องกันและต่อต้าน
การทจุรติขององค์การเภสชักรรม และมกีระบวนการรบัเรือ่ง
ร้องเรียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
ในการด�าเนินการตามนโยบายและคูม่อืรวมถึงการมส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมส�าคญัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตังิาน

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�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021

1 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ / Mr. Boonchai Charassangsomboon ประธานกรรมการ / Chairman

2 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ / Dr. Somsak Akksilp, MD กรรมการ / Committee Member

3 ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ / 
Clinical Prof. Sarana Boonbaichaiyapruck, MD

กรรมการ / Committee Member

4 รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม (ที่ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) /
Deputy Managing Director (Supervisor of the Human Capital Management 
Department)

เลขานุการ / Secretary
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โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์การเภสชักรรม มบีทบาทและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานและก�าหนดตัวชี้วัดผลการ 
ด�าเนินงาน (KPI) ของผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

2. พิจารณาการก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการ
ปฏิบตังิาน และก�าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณา
ผลตอบแทนประจ�าปีของผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

3. ประมวลผลการปฏิบัติงานและพิจารณาขึ้นค่า
ตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ�านวยการ
องค์การเภสชักรรมเพ่ือเสนอคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม 
พิจารณา

4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ ข้ันตอน 
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.

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม :
Research & Development and Innovation Support Fund Management Committee

ล�าดบั / No. ชือ่ / Name ต�าแหนง่ / Position

แตง่ตัง้เม่ือวันที ่29 มกราคม 2564 : Reappointment on January 29, 2021

1 ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ /
Clinical Prof. Sarana Boonbaichaiyapruck, MD

ประธานกรรมการ / Chairman

2 ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม / Managing Director กรรมการ / Committee Member

3 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย / Ms. Sopawadee Lertmanaschai กรรมการ / Committee Member

4 นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร / Dr. Pravich Tanyasitthisunthorn กรรมการ / Committee Member

5 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ / Dr. Nattapong Wongwiwat กรรมการ / Committee Member

6 ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกุล / Prof. Dr. Orapan Poachanukoon กรรมการ / Committee Member

7 ดร. ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน / Dr. Anantchai Asavamaykhin กรรมการ / Committee Member

8 นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น / Dr. Nopporn Cheanklin, MD., MPHM. กรรมการ / Committee Member

9 นายรุ่งเรือง กิจผาติ / Mr. Rungrueng Kitphati กรรมการ / Committee Member

10 รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 
(ที่ก�ากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา) / Deputy Managing Director / 
Senior Expert 11 (Supervisor of the Research and Development Institute)

เลขานุการ / Secretary

11 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / 
Director of the Research and Development Institute

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

5 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ / Director of the Human Capital
Management Department

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

6 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์ / Director of the Office of 
Strategic Management

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary
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โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายและแผนการให้ทุนสนับสนุน 
การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม

2. ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนุน 
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของนักวิจัย

3. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมและการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. พิจารณาให้มคี�าสัง่หรอืประกาศเก่ียวกับการบรหิาร
กองทุน

5. พิจารณาการให้ทุนวิจัยพัฒนาและทุนพัฒนา
นวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

6. ก�ากับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนา และผลงาน
นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

7. ก�าหนดมาตรการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงาน
วิจัยพัฒนา และผลงานนวัตกรรม

8. ก�าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของ 
การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

9. แต่งตั้งคณะท�างานผู้ประเมินโครงการวิจัยพัฒนา 
และโครงการนวัตกรรม

10. ด�าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนและ 
การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการวิจยัพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

11. ก�าหนดและก�ากับการด�าเนินงานตามนโยบาย 
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

12. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และยกระดับการจัดการ
นวัตกรรม

13. จดัให้มแีละให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการจดัการ
ความรู้และนวัตกรรม ทั้งแผนระยะยาวและแผนประจ�าปี

14. การติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บท 
การจัดการความรู ้และนวัตกรรมอย่างน้อยรายไตรมาส 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ�าปี (ตามที่ระบุในแผนแม่บท) 
บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

15. เสนอรายงานประจ�าปีต่อคณะกรรมการองค์การ
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.

12 รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /
Deputy Director of the Research and Development Institute

ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary

13 ผูร้บัผดิชอบกลุม่สนบัสนุนงานวิจยั / Director of the Research Support Group ผู้ช่วยเลขานุการ / 
Assistant Secretary
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564

ล�าดบั ชือ่-นามสกุล ต�าแหนง่

1 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

2 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

3 นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

5 พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ 13

6 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

7 รองศาสตราจารย์ ดร.อศัม์เดช วานชิชนิชยั กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

8 นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

9 นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

10 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ 2564

ล�าดบั ชือ่-นามสกุล ต�าแหนง่ ครั้งที่ 
1

ครั้งที่ 
2

ครั้งที่ 
3

ครั้งที่ 
4

ครั้งที่ 
5

ครั้งที่ 
6

ครั้งที่ 
7

ครั้งที่ 
8 รวม

1 นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข ประธานกรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

2 พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

3 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

4 รองศาสตราจารย์ ดร.อศัม์เดช วานชิชนิชยั กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8
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รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
และคณะกรรมการต่างๆ ประจ�ำปีงบประมำณ 2564
Report of GPO’s Board of Directors and other 
Fiscal Year 2021
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ปีงบประมาณ 2564

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

ครั้งที่
5

ครั้งที่
6

ครั้งที่
7

ครั้งที่
8

ครั้งที่
9 รวม

1 นายแพทย์คณวัฒน์ จนัทรลาวัณย์ ประธานกรรมการ √ - - - - - - - - 1

2 นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสขุ กรรมการ √ - - - - - - - - 1

3 นายแพทย์บญุชยั สมบรูณ์สขุ กรรมการ √ - - - - - - - - 1

4 นางศรวีณิก หัสดนิ กรรมการ √ - - - - - - - - 1

5 นายแพทย์เกียรตภูิม ิวงศ์รจติ กรรมการ √ - - - - - - - - 1

6 นายแพทย์ช�านิ จติตรปีระเสรฐิ กรรมการ √ - - - - - - - - 1

คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

1 นายแพทย์สมศกัดิ ์อรรฆศลิป์ ประธานกรรมการ - √ √ √ √ √ √ √ √ 8

2 นายบุญชยั จรสัแสงสมบรูณ์ กรรมการ - √ √ √ √ √ √ √ √ 8

3 นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสขุ กรรมการ - √ √ √ √ √ √ √ √ 8

4 นายพงษ์ชยั อมตานนท์ กรรมการ - √ √ √ √ √ √ √ √ 8

5 นายแพทย์ภูวเดช สรุะโครต กรรมการ - X √ √ √ √ √ √ √ 7

6 นางสาวตรณีปางศ์ มณีชาตรี กรรมการ - √ √ X √ √ X √ √ 6

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการกฎหมาย ปีงบประมาณ 2564

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

ครั้งที่
5

ครั้งที่
6

ครั้งที่
7

ครั้งที่
8 รวม

1 พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ 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

รายงานประจ�าปี 256448 ANNUAL REPORT 2021 49

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



สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

ครั้งที่
5

ครั้งที่
6

ครั้งที่
7

ครั้งที่
8

ครั้งที่
9 รวม

1 นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์* ประธานกรรมการ - - - - - √ √ √ √ 4

2 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ 
(ประธานฯ ชุดปี 63) กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

3 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย** 
(กรรมการ ปี 63) กรรมการ √ √ √ √ √ - - - - 5

4 นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

5 นายแพทย์ประวิช ตญัญูสทิธิสนุทร กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

6 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวฒัน์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ X √ √ 8

7 ศาสตราจารย์ ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกูล กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

8 ดร. ภก.อนันต์ชยั อศัวเมฆนิ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

9 นายแพทย์นพพร ชืน่กลิน่ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

10 นายแพทย์รุง่เรอืง กิจผาติ กรรมการ √ √ √ X √ X √ √ √ 7

หมายเหต:ุ * เข้ารบัต�าแหน่งตามค�าสัง่ อภ. ท่ี 20/2564 (มผีลบงัคับใช้ 2 ก.ค. 64)      
** ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯ ชดุปี 63 (สิน้สุด 1 ก.ค. 64)       
    

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 รวม

1 นายบุญชยั จรสัแสงสมบรูณ์ ประธานกรรมการ √ √ √ √ √ 5

2 นายสมศกัดิ ์อรรฆศลิป์ กรรมการ √ √ √ √ √ 5

3 นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ์ กรรมการ √ √ √ √ X 4
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

ครั้งที่
5

ครั้งที่
6

ครั้งที่
7

ครั้งที่
8

ครั้งที่
9 รวม

1 นายสรนติ ศิลธรรม ประธานกรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

2 นางมกุดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

3 นางศรินุิช ชวัีนพิศาลนุกลู กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

4 นางสาวดนตร ีเกษสวุรรณสงิห์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

5 นางศริกุิล เมธีวีรงัสรรค์ กรรมการ √ √   √ √ √ √ √ √ 8

6 นางสาวร�าไพ สมจติรมลู กรรมการ √ √ √ √ X √ √ √ 7

7 นายกิตตศิกัดิ ์ภพิูพัฒน์ผล กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

8 นางนันทกาญจน์ สวุรรณปิฎกกุล กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

9 นางสาวอญัชล ีตรรีตันกุลวงศ์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

10 นายนพพร ชพีเมอืงแมน กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

11 นายศวิเรศวร์ ปานเนียม กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

12 นางสาวโสรยา ชมขวัญ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

13 นายสมเกียรต ิยีมดูา กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

14 นายเทียนชยั ช้างแก้ว กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

15 นายอานพ พินิจการ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

16 นายบญุโรจน์ แช่มช้อย กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

17 นางสาวอรพินทร์ ปิยะโอฬารวิชญ์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

18 นายรงัษ ีปัดลี กรรมการ
และเลขานุการ √ √ √ √ √ √ √ √ 8

19 นายชวัลวัฒน์ กุลน ี กรรมการ
และผูช่้วยเลขานกุาร √ √ √ √ √ √ √ √ 8

\              
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
ครั้งที่ 

1
ต.ค. 63

รวม

1 นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการ √ 1

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

       

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
ครั้งที่ 

1
ครั้งที่ 

2
มี.ค. 64

ครั้งที่ 
3

เม.ย. 64

ครั้งที่ 
4

พ.ค. 64

ครั้งที่ 
5

มิ.ย. 64

ครั้งที่ 
6

ก.ค. 64

ครั้งที่ 
7

ส.ค. 64

ครั้งที่ 
8

ก.ย. 64
รวม

1 นายเกียรตภูิม ิวงศ์รจติ ประธานกรรมการ √ √ √ √ √ √ √ 7

2 นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ์ กรรมการ √ √ √ √ X X X 4

3 นายธีระพล เกียรตสิรุนนท์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ 7

4 นายอศัม์เดช วานิชชนิชยั กรรมการ X X X X √ √ √ 3

5 นางสาวไตรทพิย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ 7

6 พันต�ารวจเอก ประเวศน์ มลูประมขุ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ 7

7 นายกิตตศิกัดิ ์อกัษรวงศ์ กรรมการ √ √ √ √ √ √ √ 7
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องค์การเภสชักรรมก�าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการ ตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วันที ่ 24 เมษายน 2562 
เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เร่ืองข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานอื่น รวมถึงอัตราและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชมุฯ ซึง่กรรมการองค์การเภสัชกรรมมสิีทธิท่ีจะได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่องค์การเภสัชกรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์การเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้

อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน

 • ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม  • ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท

 • กรรมการองค์การเภสัชกรรม  • ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท/คน

2.	เบี้ยประชุม

 • ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม  • ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 25,000 บาท/ครั้ง/เดือน

 • กรรมการองค์การเภสัชกรรม  • ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน 
  (สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี)

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะท�างานอื่น
ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

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

 • กรณีเป็นกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากร
  ขององค์การเภสัชกรรม

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

 • กรณีเป็นบุคคลภายในองค์กร
  - แต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
  - ฝ่ายบริหาร
  - แต่งตั้งโดยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี

 - ไม่ได้รับ
 
 - ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง/เดือน

อื่นๆ
 • ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม  • ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มจากกรรมการร้อยละ 25

โบนัสกรรมการองค์การเภสชักรรม
หลักเกณฑ์ตามมติ ครม. ซึ่งจัด อภ. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 2 คือรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่จะได้รับการจัดสรรโบนัสต่อเมื่อมีก�าไร  

โดยกระทรวงการคลงัจะเป็นผูอ้นมุตัจิดัสรรตามผลประกอบการหลังปิดงวดปีงบประมาณ
จ�านวนโบนสัทีก่รรมการได้รบัการจดัสรรขึน้กับ 4 ปัจจยั ดังน้ี
1. โบนสั (ฐาน) ขึน้กับผลประกอบการ (ก�าไร) ในปีท่ีกรรมการปฏิบติัหน้าท่ี
2. คะแนนประเมนิผลการด�าเนินงานในปีนัน้ จะมผีลต่อการปรบัเพ่ิม/ลดจากโบนัส (ฐาน)
3. การขาดประชมุของกรรมการในปีนัน้ๆ (พิจารณาโบนัสเป็นรายบคุคล)
4. ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปีงบประมาณน้ัน หากไม่เต็มปีปรบัลดตามส่วน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
คณะ

กรรมการ
อภ.

กรรมการ 
ชุดย่อย

ค่าเบี้ยประชุม
รวม

ค่าตอบแทน
รายเดือน

โบนัส
กรรมการ

ปี 63
รับในปี 64

รวมทั้งสิ้น

1 นายโสภณ เมฆธน ประธาน 50,000.00 - 50,000.00 15,333.00 140,625.00 205,958.00

2 นายเจษฎา โชคด�ารงสุข 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

11 นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธาน 345,000.00 110,000.00 455,000.00 187,666.00 80,443.55 723,109.55

12 นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ กรรมการ 40,000.00 22,500.00 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 90,000.00 390,000.00 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

กรรมการ 60,000.00 93,306.00 153,306.00 20,645.16 - 173,951.16

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

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน โบนัสคณะกรรมการ
ปีงบประมำณ 2564

รายงานประจ�าปี 256454 ANNUAL REPORT 2021 55

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม



เงินเดือน 3,854,525.16  9,188,640.00

เงินเพิ่มเต็มขั้น -  213,537.60

คาตอบแทน 1,291,808.78  2,788,800.00

คาเบี้ยประชุม -  600,000.00

โบนัส -  1,183,226.23

รวม 5,146,333.94  13,974,203.83

ผู้อํานวยการองค์การ
เภสัชกรรม

รองผู้อํานวยการ/
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

เงินเดือน เงินเพิ่มเต็มขั้น รวมโบนัสคาเบี้ยประชุมคาตอบแทน
0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม

รองผู้อํานวยการ/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ปีงบประมำณ 2564
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การบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมด�าเนินการ

บริหารความเสี่ยงระดับองค ์กรตามแนวทางท่ีส�านัก 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�าหนด โดยใช ้
หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk  
Management-Integrating with Strategy and Performance 
2017 (COSO-ERM 2017) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.	ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร 
คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีดี่และความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้านก�ากับดูแล 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมร่วมก�าหนดนโยบายที่มีการบูรณาการ 
ในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง 
และควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (Governance, Risk Management and Internal 
Control, Compliance: GRC) รวมทัง้ก�าหนดแนวทางการน�า 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการเผยแพร่นโยบาย GRC  
ให้พนักงาน หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมมีการ
ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการบรหิารความเสีย่ง 
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 

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม
GPO Risk Management and Internal Control
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บริหารความเสี่ยงในองค์กรให้แก่ผู ้บริหารและพนักงาน  
เพ่ือให้ตระหนักด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ 
ด�าเนินงาน ก�าหนดมาตรการควบคุมและแผนจัดการ 
ความเสี่ยง ด�าเนินการตามแผน ส่งผลให้การด�าเนินงาน 
บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากน้ี ได้ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญ อันจะเป็น 
แนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อน 
องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.	การก�าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการจัดท�าแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงและอาจจะส่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ มีการ
ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) 
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk  
Tolerance: RT) ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัรายปัจจยัเสีย่ง 
รวมทัง้ก�าหนดตวัชีวั้ดความเสีย่ง (Key Risk Indicator: KRI) 
ของทกุความเสีย่งองค์กร โดยน�าเสนอคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม เพื่อให้ความเห็นชอบและน�าไปปฏิบัติต่อไป

3.	กระบวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรมระบุปัจจัยเสี่ยงโดยจัดท�า Risk  

Universe ท่ีครอบคลุมท่ัวถึงมาจากปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก จดุอ่อน และวตัถุประสงค์ขององค์กร มกีารประเมนิ
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงจากโอกาสการเกิด  
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในด้านการเงิน  
ด้านเวลา ด้านประกันคุณภาพ และด้านเรื่องร้องเรียน 

นอกจากน้ี มกีารประเมนิก�าหนดขอบเขตระดบัความเส่ียง 
ทีอ่งค์กรยอมรบัได้ (Risk Boundary) การจดัล�าดบัความเสีย่ง 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง การจัดท�าแผนภาพความเสี่ยง (Risk 
Profile) และการจัดท�าแผนผังความเสี่ยง (Risk Map)  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบระหว่างกันของ
ความเสี่ยงระดับองค์กร ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ

4.	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรมทบทวนและปรับปรุงผลการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  
รวมทั้งในกรณีที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง ได้แก่  
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	การสือ่สาร	และการรายงานผล
องค์การเภสชักรรมสือ่สารและสร้างความรูเ้บือ้งต้นเรือ่ง

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้พนักงาน 
รวมทั้งเผยแพร่คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์การเภสัชกรรม 
ให้แก่พนกังาน ผ่านทางระบบ Intranet ขององค์การเภสชักรรม 

นอกจากนี้ มีการติดตามผลการด�าเนินงานตามแผน
จัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายเดือน และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นรายไตรมาส และ
ได้น�าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในมาปรับปรุงการด�าเนินการ
และแผนบริหารความเสี่ยง รวมท้ังมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการรายงานข ้อมูล 
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง 

องค์การเภสัชกรรม จ�าแนกความเสี่ยงระดับองค์กร  
เป็น 4 ประเภท ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
องค์การเภสัชกรรมได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์

และทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต รวมถึงก�าหนดแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรองรับ ในปีงบประมาณ 2564 
ได้พิจารณาความเสี่ยงในโครงการที่ส�าคัญซึ่งตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้แก่ โครงการผลติวัคซนีโควิด-19 
ซึ่งต้องด�าเนินการเร่งด่วนให้ทันสถานการณ์การระบาด  
โควิด-19 โครงการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์ระบบ
อัตโนมัติ และการเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงด้านรายได้
ขององค์การเภสัชกรรม หากรัฐบาลเข้าร่วมเสรีทางการค้า- 
CPTPP 

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
องค์การเภสัชกรรมวิเคราะห์และก�าหนดความเสี่ยง 

ด้านการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ ได้แก่ การผลิตยาในบัญช ี
ยาหลักแห่งชาติและยาอื่นๆ ให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า โดยเหตุการณ์ที่ส�าคัญในปี 2564 ยังเป็นการระบาด  
ของโควิด-19 ซึ่งมีความต้องการยาและเวชภัณฑ์เก่ียวกับ 
การป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน
องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน  

เพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยติดตามการเบิกจ่าย 
งบลงทุนให้เป็นไปตามแผน การบริหารกระแสเงินสด  
(Cash Flow) อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง 
และการบริหารสินทรัพย์สินค้าคงเหลือในคลังให้อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสม

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.

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	
ข้อบังคับ

องค์การเภสชักรรมตระหนักถึงการด�าเนนิงานขององค์กร 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการก�าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน 
Compliance Unit เพื่อท�าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมต่อคณะกรรมการ
กฎหมายและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรม
ได้เตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรบัการประกาศใช้พระราชบญัญัต ิ
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช ้
ในเดือนมิถุนายน 2565

 
การควบคุมภายใน

องค์การเภสชักรรมให้ความส�าคญักับระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013) 
เพ่ือให้การด�าเนนิงานบรรลวุตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสทิธิผล โดยจดัท�ารายงานการประเมนิผลการควบคมุ 
ภายในองค์การเภสัชกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2564  
สรุปได้ดังนี้

 
1.	สภาพแวดล้อมการควบคุม
องค์การเภสัชกรรมมีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk  
Management and Internal Control, Compliance : GRC) 
และแนวทางการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และมีนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต มีการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สร้างวัฒนธรรมในการด�าเนินงานอย่างม ี
ธรรมาภบิาล ด้วยค่านิยม “Good Governance ธรรมาภิบาล 
มุ่งมั่น”

คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้จากการสรรหาและ
แต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อของส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
มหีน้าทีต่ดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานด้านการบรหิาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีบทบาทช่วยท�าให้เกิด
ความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการด�าเนินการที่เหมาะสม 
ต่อระบบควบคุมภายในขององค์กร

องค์การเภสัชกรรมมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บญัชา อ�านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน 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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องค์กรสอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ในการ 
ด�าเนนิงาน มกีารทบทวนโครงสร้างและหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
ตามสายงานอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุตามทิศทางและ 
เป้าหมายขององค์กร และฝ่ายบริหารองค์การเภสัชกรรม 
มีการรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมรับทราบทุกเดือน

องค ์การเภสัชกรรมมี ยุทธศาสตร ์ ระบบบริหาร 
ทรพัยากรมนุษย์ทีส่อดคล้องตามวิสยัทศัน์ พันธกจิ ยุทธศาสตร์ 
ค่านิยมขององค์กร และด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีด ี
ให้กับบคุลากร มกีรอบแนวทางการพัฒนาบคุลากรทุกระดบั  
เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กร องค์การ
เภสัชกรรมจึงมีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 
(Talent) ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) อย่างเป็นระบบ  
มีการติดตามผลการด�าเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากน้ี การสร้างแรงจูงใจ การยกย่องชมเชย มีการ 
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การชื่นชม
จากผู้บริหาร การทัศนศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

หน่วยงานภายในองค์การเภสชักรรมมมีาตรการควบคมุ 
ภายในของงานที่รับผิดชอบ และมีกองบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน ท�าหน้าที่สนับสนุนและติดตามระบบ
ควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้การด�าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 

2.	การประเมินความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรมก�าหนดวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน

ขององค์กรท่ีชัดเจนและมีการสื่อสารให้ฝ่ายงานทราบ 
อย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ฝ่ายงานก�าหนดระบบควบคุมภายใน 
ของงานให้เพียงพอ และมีการประเมินความเสี่ยงโดยแบ่ง
ประเภทความเสี่ยงเป็นด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้าน
การเงิน (Financial Risk) ด้านการด�าเนินการ (Operational  
Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
(Compliance Risk)

หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรม ได้วิเคราะห์หา
ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และจัดเตรียม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

องค์การเภสัชกรรมมีแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน  
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น แผน 
การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีขององค์การเภสัชกรรม  
ความเชื่อมั่นต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

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.
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หน่วยงานภายในองค์การเภสชักรรมมกีารตดิตามปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยในปี 2564 มีปัจจัยภายนอก 
จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการ 
ด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ การส�ารองยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็นในการรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพ่ือป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังน้ัน จึงมีการพิจารณา
ก�าหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ิมเติม เพ่ือให้การ 
ด�าเนินงานตามภารกิจหลักบรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ม ี
แนวโน้มการใช้เพ่ิมขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว จึงต้องมี
มาตรการควบคุมเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (IT Security) ขององค์กร และการบ�ารุงรักษา 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (DATA Center)

3.	กิจกรรมการควบคุม
องค์การเภสัชกรรมมีการก�าหนดมาตรการควบคุม

ภายในร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้สามารถผลิตยา 
ได้ทันต่อความต้องการของลกูค้า และสามารถส�ารองยาและ
เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีการใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการข้อมูลของการด�าเนินธุรกิจ  
ผู ้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความถูกต้องแม่นย�า  
เพื่อติดตามตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันทีในทุกหน่วยงาน

มีมาตรการในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการส�ารวจทรัพย์สินประจ�าปี  
(งบลงทุนและงบท�าการ) และก�าหนดกิจกรรมการควบคุม 
ให้มีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น  
การควบคุมงาน การมอบอ�านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ
สอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย  
การแบ่งแยกหน้าที่ การเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

มีคณะกรรมการรักษาเงินที่มีหน้าท่ีตามข้อบังคับ
องค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม 
ที่ก�าหนด

4.	สารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การเภสัชกรรมน�าระบบ SAP มาใช้เชื่อมโยงข้อมูล

ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การท�างานได้อย่างต่อเน่ือง 
มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูล (Data  
Security) ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน

นอกจากน้ี มีการก�าหนดหลักการ นโยบาย และแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีดจิทิลัเพ่ือขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลเุป้าหมาย 

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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ทีต่ัง้ไว้ โดยให้ความส�าคญักับข้อมลูขององค์กรซึง่ต้องมกีาร
บริหารจัดการที่ดี จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาล
ข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (Data Governance Council) 
และคณะท�างานบริการข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (Data 
Steward Team) เพ่ือช่วยตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ 
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ควบคุมการปฏิบัติงาน 
ด้านข้อมูลในกระบวนการงานหลักขององค์กร

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่กฎระเบียบ  
ข้อบังคับต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การ
เภสัชกรรม (www.gpo.or.th) และในระบบ Intranet รวมถึง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรท้ังภายใน 
และภายนอก

5.	การติดตามประเมินผล
องค์การเภสัชกรรม มีการประชุมผู ้บริหารระดับสูง 

ทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงวาง
แนวทางกิจกรรมการควบคุม เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
พร้อมจดัท�าเป็นค�าสัง่/ระเบยีบฯ หรอืข้อบงัคับเพ่ือให้ผูบ้รหิาร
และผูป้ฏิบตังิานรบัทราบและปฏิบตัติามต่อไป รวมถึงมกีาร
ติดตามผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดในการประชุม EPR 
(Executive Performance Review) ทุกเดือน 

นอกจากนี้ ส�านักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระ ได้ด�าเนินการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน 
องค์กร และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอย่างสม�่าเสมอ

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.  

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.

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ประจ�าปี 2564
Operation Results in Accordance with Important Strategies 
in 2021

ปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) ภายใต ้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าและ
ย่ังยืน” ซึ่งจะน�าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักขององค์การ
เภสัชกรรม ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ส�ารองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขให้แก่ภาครัฐ 
ตลอดจนเพ่ือสนองความต้องการของโรงพยาบาลเอกชน 
สถานพยาบาลเอกชน และประชาชนทั่วไป 

โดยผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาตลอดท้ังปี องค์การ
เภสัชกรรมสามารถด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
เชงิยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.80  
สรุปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่	1	การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
มีการบูรณาการการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ห่วงโซ่อุปทาน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิม
ปริมาณการผลิตยา การจัดการด้านโลจิสติกส์และ
การขนส่ง (Logistics & DC Strategy) เพ่ือปรับปรุง 
คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาด�าเนินการในด้านการขนส่งเพ่ือสร้างความคล่องตัว
ของ Supply Chain ปรับปรุงคุณภาพและมุ่งเน้นในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)  
โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด (Effective R&D) รวมถึงมีการสร้าง 
เครือข่ายในการวิจัย (R&D Network) กับเครือข่ายท้ัง 
ส่วนราชการ มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล ท้ังในด้านของการ
เป็นคู่ความร่วมมือ รับถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างวิจัย 
โดยมีการสนับสนุนทุนและรับทุนงานวิจัยจากท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ และในด้านการผลิตได้มีการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตในระยะท่ี 2 เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิตยา รองรับก�าลัง 
การผลิตที่เพ่ิมข้ึน และเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ี
ได้มีการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Alliance) เพ่ือสร้างโอกาสในการปรับปรุง
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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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.

ยุทธศาสตร์ที่	2	การตลาดและบริการ 
กลยุทธ์การตลาดลูกค้าภาครัฐ มีการจัดสรรสัดส่วน

ของผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio Management)  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและ Supply Chain 
Players ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยจัดท�าเป็นหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ประเมินและตัดสินใจ 
ในการคัดเลือกกลยุทธ์ส�าหรับการด�าเนินการในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านราคาจ�าหน่าย (Product 
Costing & Pricing) ปรับปรุงช่องทางการจ�าหน่าย 
การสื่อสารการตลาด และการเพ่ิมความสัมพันธ์และ 
รักษาลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดลูกค้าเอกชน  
เน้นการสร้างแบรนด์ ทั้ง Logo, Label และ Packaging 
Design ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beauty และ Healthy เพื่อให้
เกิดการจดจ�าของลูกค้า และเพ่ิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
การจัดการด้านราคาจ�าหน่าย (Product Costing & 
Pricing) พัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ รวมท้ัง 
การปรับปรุงและออกแบบร้านจ�าหน่าย (GPO Shop) 
กลยุทธ์การตลาดลูกค้าต่างประเทศมีการ Co-Brand  
กับ Strategic Partner ในตลาดต่างประเทศ จัดการ
โครงการประมลูยามลูค่าสงูในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ยอดจ�าหน่าย มกีารขึน้ทะเบยีนเชงิรุกในตลาดต่างประเทศ 
(Proactive Export Registration) และสร้าง Quick Win 
ด้วย OTC และ Consumer Products ท้ังน้ี ได้เพ่ิม 
ช่องทางจ�าหน่ายออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
ในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาช่องทาง B2B กับลูกค้าเดิม
และลูกค้าใหม่ และสร้างความร่วมมือ G2G ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�าหรับการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM) มีการแบ่งกลุ ่มลูกค้าตามระดับ 
ความส�าคัญ (Relative Segmentation) สร้างฐานข้อมูล
ลกูค้า (Customer Database) สร้างระบบพัฒนาเครอืข่าย
การสื่อสาร (Communication Network) ก�าหนดวิธีการ 
หลักเกณฑ์ กิจกรรม หรือมาตรฐานท่ีจะให้แก่ลูกค้า 
ในแต่ละ Segment และทบทวนปรับปรุงวิธีการและ 
หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

ยุทธศาสตร์ที่	3	นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า
พัฒนาระบบการจัดการความรู ้และนวัตกรรม  

ยกระดบัผลติภัณฑ์ กระบวนการและบรกิารด้วยนวตักรรม 
สนับสนุนให้เกิดการน�านวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ 
เพ่ิมคณุค่าและเกิดประโยชน์ต่อระบบสาธารณสขุ ตลอดจน 
สามารถสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ พัฒนา
กระบวนการท�างานท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมท้ังมกีาร
พัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ New S-curve Products และการพัฒนายา
รกัษาโรคมะเรง็ ยาเพ่ือความมัน่คง/ยาตามนโยบายวัตถุดิบ 
ทางเภสัชกรรม (การสังเคราะห์วัตถุดิบทางเภสัชกรรม) 
เวชภัณฑ์ และชีววัตถุที่มุ่งเน้นการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า 

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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สรุปผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Strategy 1 
Supply Chain Management

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน 

92.60

แผนปฏิบัติการประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการองค์กร

Strategy 4
Organization Management

แผนปฏิบัติการประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การตลาดและบริการ

Strategy 2 
Marketing Strategy

แผนปฏิบัติการประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า

Strategy 3 
Business Innovation

แผนปฏิบัติการประจำปี

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน 

85.00

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน 

79.20

ร้อยละ
ผลการดําเนินงาน 

90.40

แผนการวจัิยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีส่อดคลอ้ง
กับการเติบโตของตลาด

แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา 
(R&D Network)

แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะที่ 2

แผนการบริหารแบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient 

Manufacturing)

แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
เพ่ือสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain 

(Logistics & DC Strategy)

แผนบูรณาการการจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ Supply Chain 

(Supply Chain Alignment)

แผนการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิง
กลยุทธ์ (Strategic Alliance)

แผนพัฒนากระบวนการการจัดหาออนไลน์ 
(e-Procurement & Flexible Sourcing)

แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile Bus)

แผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(People Development)

แผน Engagement

แผน HR Strategic Partner

แผนเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)

แผนเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม (CSR)

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล

แผนการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและ
เตรียมการย้ายโรงงานพระราม 6 (Exit ST.)

แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. 
(Asset Utilize)

แผนการตลาดเชิงรุก
(ตลาดลูกค้าเอกชน ลูกค้าต่างประเทศ)

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

Win-Win Strategic Alliance)

แผนการบริหารความสัมพันธ์
เพ่ือรักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า 

(CRM)

แผนการสร้างแบรนด์ 
(Corporate & Product Branding)

แผนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

(KM & Innovation Strategy)

แผนการพัฒนายาเพ่ือความมั่นคง
และยาตามนโยบาย

แผนการพัฒนาธุรกิจใหม่
(New S-Curve Products)

ยุทธศาสตร์ที่	4	การบริหารจัดการองค์กร 
มุ ่งมั่นท่ีจะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือ 

ส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร โดยใช้ข้อมูล
เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การปรับกระบวนการท�างาน 
และการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการจัดเตรียมหน่วย 
ธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (BUs 
Arrangement) การบริหารสินทรัพย์และบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดธรรมาภบิาลและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม และมกีารสร้างความสมัพันธ์และบรหิาร
จัดการผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรในอนาคต เพ่ือให้
บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการจัดการและ 
การท�างานท่ีสอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ มีการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการความ 
ต่อเน่ืองของธุรกิจและเตรียมการย้ายโรงงานผลิตยา
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.



รายงานประจ�าปี 256466 ANNUAL REPORT 2021 67

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมได้มีการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยแสดงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการผ่านแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ไปสูค่วามส�าเรจ็ตามวิสยัทศัน์ขององค์การเภสชักรรม 
ซึ่งไม่ได้มีการมองแต่ประเด็นความส�าเร็จตามมุมมอง 
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�าเนินงาน ดังนี้

ด้านสังคม
เพ่ือให้การตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ ท้ังในเรื่องของ ยา วัคซีน และสมุนไพร องค์การ
เภสัชกรรมได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนาการปลูกกัญชา 
ในโรงเรือนเพาะปลูก (Greenhouse Cultivation) ซึ่งเป็นตัว
ชีวั้ดในการประเมนิผลการด�าเนินงานขององค์การเภสชักรรม
ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผลการด�าเนินงานในปี 2564 
องค์การเภสัชกรรมสามารถทดลองปลูกกัญชาในโรงเรือน
เพาะปลูกได้ไม่น้อยกว่า 5 Crops และองค์การเภสัชกรรม
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการทดลองปลกูให้กบั
หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้ท่ีสนใจ และก�าหนดแนวทาง 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพาะปลูกกัญชา
ทางการแพทย์

ตัวชี้วัดอีกหน่ึงรายการคือ ร้อยละของจ�านวนเงินท่ี 
ภาครัฐประหยัดได้จากการด�าเนินงานจัดหายาขององค์การ
เภสัชกรรม โดยพิจารณาจากเงินงบประมาณที่ภาครัฐ
สามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อยาเชิงสังคม*/ยาจ�าเป็น 
ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต/จัดหา ในปี 2564 เทียบกับเงิน 
งบประมาณท่ีภาครัฐต้องใช้หากมีการซื้อรายการยาจ�าเป็น 
ในราคาจ�าหน่ายในตลาด ผลการด�าเนินงานในปี 2564 ท�าได้
ร้อยละ 60.64 คือกระทรวงสาธารณสุขสามารถประหยัดได้ 
2,947.39 ล้านบาท ต่อมลูค่างบประมาณหากซือ้จากเอกชน 
4,860.78 ล้านบาท

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.

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

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 

*(ยาเชิงสังคม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่องค์การผลิตหรือจัดหา  

เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ/สนองนโยบายของรัฐ/ 

ทดแทนการน�าเข้า/มีผู ้ผลิตน้อยราย ทั้งน้ีให้รวมถึงวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและชีววัตถุ)

ด้านการเงิน 
องค์การเภสัชกรรมมียอดจ�าหน่ายทั้งสิ้น 34,644.72 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 16,188.76 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 87.71 
โดยสามารถแยกเป็นยอดจ�าหน่ายยาองค์การเภสัชกรรม 
8,684.58 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 795.69 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
10.09 และยอดจ�าหน่ายยาผู้อื่นผลิต 25,960.14 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 15,393.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.67 

(ข้อมูลจากการรายงานผลการด�าเนินงานปี 2564 ณ 29 ตุลาคม 

2564)

ด้านลูกค้า 
องค์การเภสชักรรมได้มุง่เน้นการพัฒนาการตลาดเชงิรกุ 

เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยในปี 2564 ผลส�ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อผลติภัณฑ์
และบริการขององค์การเภสัชกรรม ได้คะแนน 4.39 คะแนน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ทีไ่ด้คะแนน 4.19 ท้ังน้ีองค์การเภสชักรรม
ได้มีส่วนร่วมในการบริการยาและเวชภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ 
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โรคโควิด-19 เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในประเทศ เช่น การผลิตหน้ากากอนามัย  
การผลิตยา Favipiravir เพ่ือรักษาโควิด-19 การผลิต
แอลกอฮอล์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการขยายตลาดทั้งใน
กลุ่มยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ยอดจ�าหน่าย
จากภาคเอกชนขององค์การเภสัชกรรมในปี 2564 เท่ากับ 
912 ล้านบาท รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง  
ซึ่งจะเห็นได ้จากจ�านวนรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ี ย่ืน 
ขึ้นทะเบียนในปี 2564 จ�านวน 6 รายการ 

ในปี 2564 องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินการส�ารวจ 
ความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดี และความผูกพัน 
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า  
ซึ่งจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรมทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความภักดี ตลอดจน 
ได้สารสนเทศทีส่ามารถน�าไปใช้ตอบสนองลกูค้าได้เหนอืกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง โดยผลการส�ารวจลูกค้าองค์กรโดยรวม 
มีความคาดหวังต่อองค์การเภสัชกรรมสูงเป็นอันดับต้นๆ 
ได้แก่ การเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนความมั่นคงด้านยา 
และเวชภัณฑ์ของประเทศ (4.64 คะแนน) รองลงมาคือ  
การบรกิารด้านการช�าระหนีห้รอืการให้เครดติ (4.56 คะแนน) 
ด้านคณุภาพ ประสทิธิภาพ และความสม�า่เสมอของคณุภาพ
ยาและเวชภัณฑ์ (4.54 คะแนน) ราคายาและเวชภัณฑ์ 
เมื่อเทียบกับคุณภาพ (4.50 คะแนน) ตามล�าดับ 

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
องค์การเภสชักรรมได้มกีารเพ่ิมขดีความสามารถในการ

ผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตสู ่มาตรฐานสากล  
โดยได้มกีารเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ การบรหิารแบบลนี 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing) เพื่อมุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า มุ่งลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและด�าเนินงาน และมุ่ง
ปรบัปรงุและพัฒนากระบวนการให้ดย่ิีงขึน้ไปอกี การบรหิาร
การผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 โดยมีการบริหารเพ่ือ
รองรับการเตรียมย้ายโรงงานได้แก่ 1. ด้านการผลิต Buffer 
Stock การโอนย้ายทะเบียนยา 2. เตรียมความพร้อมของ 
การผลิตยาใหม่และการตลาด 3. เตรียมการระบบ SAP 
สนับสนุนการด�าเนินงานของโรงงาน 4. การประชาสัมพันธ์
โครงการ  5. การปรับโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการ 
หลงัเปิดโรงงานรงัสติ ระยะท่ี 2 ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมปรมิาณการผลิต
รองรับการเติบโตในอนาคต ส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในระบบกระจายสินค้า (Logistics) และรองรับการขยาย
ก�าลังการผลิต องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินการก่อสร้าง
อาคารคลงัและศนูย์กระจายสนิค้าแห่งใหม่ เพ่ือรองรบัก�าลงั
การผลติจากโรงงานผลติยารงัสติ 2 ทีจ่ะแล้วเสรจ็ในปี 2566 
เพ่ือจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพ่ือสร้างความ 
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
องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจด�าเนินงานตาม

ภารกจิท่ีมุง่ตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสขุของประเทศ 
โดยการวิจยัและพัฒนา ผลติ จดัหา และส�ารองยา เวชภณัฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การ
เภสัชกรรมถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรส�าคัญและมีคุณค่า
อย่างย่ิงต่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์การ
เภสัชกรรม โดยมีการด�าเนินการบริหารทุนมนุษย์ที่ค�านึงถึง
การจัดโครงสร้างงาน อัตราก�าลังท่ีสอดรับกับภารกิจ 
ในระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก 
การหมุนเวียนบุคลากรท่ีเป็นระบบ และก�าหนดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ 

องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ โดยให้มีท้ังความรู ้และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน  
ซึ่งในปี 2564 ได้ด�าเนินการฝึกอบรมบุคลากรส�าเร็จ 100% 
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
และมเีทคโนโลยีดจิทัิลด้านทรพัยากรบคุคลท่ีสนับสนนุให้มี
การบริหารและพฒันาทุนมนุษย์ โดยการเสริมสร้างค่านิยม/
วัฒนธรรมองค์กร การปลกูฝังให้ผูป้ฏิบตังิานมวีนัิย จรยิธรรม 
เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน รวมถึง
จัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เกิดความปลอดภัย 
และมีสวัสดิภาพ สุขภาพ ซึ่งจะสะท้อนผ่านความผูกพัน 
ของผู้ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่ 
การเป็นองค์กรแห่งความสุขและสุขภาพดี 

นอกจากน้ี มกีารจดัเตรยีมหน่วยธุรกิจ (Agile Business) 
เพ่ือรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต มีการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความย่ังยืนและ 
ธรรมาภิบาลขององค์กร เป็นต้น

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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ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2564 องค์การเภสัชกรรม 
มรีายได้รวม 34,911.31 ล้านบาท มค่ีาใช้จ่ายรวม 32,303.48 
ล้านบาท และมกี�าไรสทุธิเท่ากับ 2,593.99 ล้านบาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2563 จ�านวน 1,167.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

• รายได้จ�านวน 34,911.31 ล้านบาท ประกอบด้วย  
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์จ�านวน 34,613.41  
ล้านบาท รายได้จากค่ารบัจ้างท�าของจ�านวน 31.31 ล้านบาท
และรายได้อื่นจ�านวน 266.59 ล้านบาท โดยรายได้เพ่ิมข้ึน
เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรค 
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่องค์การเภสชักรรม
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดหายาและ
เวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็นมาใช้ในการรกัษาและป้องกัน ส่งผลท�าให้
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์เพ่ิมข้ึนจากการขาย
ผลิตภัณฑ์โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 16,471.50 ล้านบาท

• ค่าใช้จ่ายจ�านวน 32,303.48 ล้านบาท ประกอบด้วย 
ต้นทุนขายจ�านวน 28,972.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน 2,556.57 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 774.51 
ล้านบาท

รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis Report

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.
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องค์การเภสัชกรรมมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 38,048.99  
ล้านบาท และหนี้สินรวมทั้งสิ้น 22,022.48 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

• สินทรัพย์รวมจ�านวน 38,048.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จ�านวน 15,972.20 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 72.35 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 14,236.16 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 209.76 ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินตาม 
รัฐบาลไทยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข ้าถึงวัคซีนท่ีมี 
คุณภาพ มปีระสทิธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้กรมควบคุมโรค 
ด�าเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน โดยร่วมกับ
องค์การเภสัชกรรมในการบริหารการจัดหาวัคซีน กระจาย
วัคซีนตามแผนการ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 องค์การเภสชักรรมมเีงนิรบัล่วงหน้าจากภาค
เอกชน จ�านวน 9,316.18 ล้านบาท เพ่ือจ่ายค่าวัคซนีดงักล่าว

• หน้ีสินรวมจ�านวน 22,022.48 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก  
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จ�านวน 14,534.93 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 194.12 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้
อื่นๆ จ�านวน 9,692.11 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณรับ 
ล่วงหน้าจากส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส�าหรับ 
การเบิกจ่ายแทนกัน กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
ระยะระบาดในวงจ�ากัดส�าหรับกระจายทรัพยากรและวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องและเป็นเงนิรบัล่วงหน้าในการจดัหาวคัซนีป้องกัน
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (Moderna) ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน 
รวมท้ังเงินสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติส�าหรับ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวัคซีนและบรรจุวัคซีน

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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สาํนกัตรวจสอบภายใน องค์การเภสชักรรม มวีตัถุประสงค์ 
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ทาํหน้าทีช่่วยเหลอื สนับสนุนการดาํเนนิงาน และการ
บรหิารจดัการขององค์การเภสชักรรม รวมถงึฝ่ายบรหิารและ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์การเภสัชกรรม  
ให้สามารถเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์การเภสัชกรรมให้มีคุณภาพ ศักยภาพ และ/หรือ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2. นํากระบวนการหรือกิจกรรมในรูปแบบการบริการ 
ด้านการให้ความเชื่อมั่น และการบริการให้คําปรึกษามาใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วแต่กรณี โดยเป็นไป
อย่างเทีย่งธรรม ภายใต้ความเชีย่วชาญและความระมดัระวัง
เยี่ยงการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

3. ทําการประเมินเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน การบริหาร การจัดการ การกํากับดูแล  
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.

รายงานของส�านักตรวจสอบภายในองค์การเภสัชกรรม 
ประจําปีงบประมาณ 2564
Report of the Office of Internal Audit 
for the Fiscal Year 2021
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สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ผูอ้าํนวยการองค์การเภสชักรรม โดยท่ีการปฏิบตังิานเป็นไป
ตามคูม่อืการปฏิบัตงิาน การตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ 
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงการคลงั หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ และเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM)

ภารกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบที่สําคัญ คือ การให้ 
ความเชื่อมั่นกระบวนงานด้วยการตรวจสอบ และการให ้
คําแนะนําปรึกษาด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และ 
ความสามารถในหน้าที่ที่เพียงพอ เพ่ือจะเพ่ิมมูลค่าในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน อันจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรม 
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด ด้วยการนําเอาวิธีการที่เป็น 
ระบบ เป็นระเบียบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ 
กํากับดูแล

สํานักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม เป็น 
หน่วยงานเทียบเท่าระดับฝ่าย โดยสายงานทางการบริหาร 
(Administratively) ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ ส่วนสายงาน 
ตามหน้าที่ (Functionality) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอัตรากําลังในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 
19 อัตรา ในระหว่างปีมีการสรรหาเพิ่มเติมบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังขาดแคลน ในด้านการพัฒนา
บุคลากรมีหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการอบรมอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยมชีัว่โมงการอบรมหลกัสตูรรายบคุคลไม่ต่ํากว่า
ปีละ 40 ชั่วโมง นอกจากน้ี ได้สนับสนุนให้บุคลากรรับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีโดยให้เข้ารบัการอบรมและการสอบ 
แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้ 
การได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากมีการเลื่อนสอบหรืองดกิจกรรม ในด้านการรักษา
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน
ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้บริหารระดับสูง โดยให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ สําหรับ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานและสายอาชีพ

ผลการปฏิบตังิานสาํนกัตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิ
งานตามแผนการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ 2564 
สาํเรจ็ในอตัราร้อยละ 57.14 โดยงานตรวจสอบทีด่าํเนินการ 
แล้วเสรจ็จาํนวน 11 งาน ครอบคลมุงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
งานทรัพยากรบุคคล งานขาย การเงิน การผลิต ระบบกํากับ

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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ดูแลกิจการ ระบบควบคุมภายใน การบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนางานตามเกณฑ์ SE-AM และการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ มีงานที่อยู ่ ระหว ่าง 
ดาํเนินการจาํนวน 15 เรือ่ง ซึง่งานท้ังหมดมกํีาหนดแล้วเสรจ็
ภายในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 ข้อเสนอแนะที ่
สํานักตรวจสอบภายในจากงานตรวจสอบได้ให้ประโยชน ์
แก่องค์กร ในด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง การเพ่ิมประสิทธิผล 
ประสทิธิภาพของการปฏิบตังิานและการรายงาน การป้องกนั
โอกาสเกิดทุจริตในกระบวนงานต่างๆ รวมถึงสามารถ 
ยกระดับการปรับปรุงแก้ไขจากกระบวนงานท่ีตรวจสอบ 
สู่ระดับองค์กรได้ การแบ่งแยกหน้าท่ีในการปรับปรุงสินค้า
คงคลัง และการให้สิทธิ การใช้งานระบบ SAP ที่เหมาะสม 
ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดําเนินการ
ปรบัปรงุ และทางสาํนักตรวจสอบภายในได้ตดิตามความคืบ
หน้าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเป็นระยะ

งานให้คําปรึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง เป็นการให ้
ความรู ้ระหว่างกลุ ่มงานตรวจสอบ และให้คําปรึกษา 
ที่หน่วยงานร้องขอที่เก่ียวข้องกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  
การขายและการบริหารพัสดุในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ 
บันทึกมูลค่าบัญชีของครุภัณฑ์ นอกจากน้ี ทางสํานัก 
ตรวจสอบภายในยังมีบทบาทในการให้ความคิดเห็น 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน หรือการบริหารความเส่ียง
ด้านทุจริตในการประชุมของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ต่างๆ ที่สํานักตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุม รวมถึง 
การร้องขอจากหน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรม

สํานักตรวจสอบภายในจัดให้มีการควบคุมคุณภาพ 
งานตรวจสอบจากผู ้ที่เก่ียวข้องภายในองค์กร โดยการ
ควบคมุดแูลคณุภาพงานตามสายการบงัคบับญัชา (ประเมนิ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน) การประเมินตนเอง
ของสํานักตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพงาน 
ตรวจสอบภายในข้ามกลุ่ม ตรวจสอบการประเมินความ 
พึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน การประเมินการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู ้อํานวยการ
องค์การเภสัชกรรม สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอก ได้ดําเนินการจ้างบริษัทเพ่ือประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในแล้ว 
ในปีงบประมาณ 2563 ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ ทางสํานัก 
ตรวจสอบภายในได้ดําเนินการปรับปรุงงานควบคู่ไปกับ 
การปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการ 
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 i ts 
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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สาํหรบัระบบการควบคมุภายในขององค์กร ทกุหน่วยงาน 
ในองค์การเภสัชกรรมได้ทําการประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเองตามแนวทางที่องค์การเภสัชกรรมกําหนดตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ 
ปฏบิตักิารควบคมุภายในสาํหรบัหน่วนงานของรฐั พ.ศ. 2561 
จากการสอบทานของสํานักตรวจสอบภายในจากระบบ 
การควบคุมการปฏิบัติงานของสายงาน และการกํากับดูแล
ของผูบ้รหิารระดบัสงู สามารถให้ความมัน่ใจได้ในระดบัหนึง่
ว่าการดําเนินงานขององค์การเภสัชกรรมมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุมพอสมควร 
อย่างไรก็ด ีประเดน็ทีค่วรจะพัฒนาการควบคมุภายในเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ การประเมินการควบคุมภายในสําหรับงานหลักของ
แต่ละหน่วยงานให้ครบถ้วน การประเมินความสอดคล้อง 
และครบถ้วนของแผนงาน/กระบวนงานท่ีสนับสนุนงาน 
ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการกํากับ ติดตามการดําเนินการ 
และการจัดการความเสี่ยงของแผนงานตามยุทธศาสตร์  
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานเหล่านี้จะบรรลุเป้าหมายได้

ระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร องค์การเภสัชกรรม
มีการดําเนินการท่ีเป็นระบบ มีการกํากับดูแลโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีคณะ
ทํางานบริหารความเสี่ยงประจําฝ่ายเป็นผู ้ประสานและ
ติดตามความคืบหน้าในการนํานโยบายมาถ่ายทอดสู่ระดับ
ปฏิบัติงานตามสายงาน มีระบบการรับการร้องเรียนโดย 
ศูนย์รบัการร้องเรยีนเป็นช่องทางในการรบัแจ้งเบาะแสในด้าน 
ทจุรติ เป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมเรือ่งร้องเรยีนจากทุกช่องทาง 
พิจารณาเรื่องเพ่ือนําเข้าสู ่ระบบการสอบสวนตามระบบ 
ต่อไป สําหรับความเสี่ยงสําคัญที่พบจากงานตรวจสอบ  

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 และผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมรับทราบเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี ความเสี่ยงสําคัญของ
องค์การเภสัชกรรมในปี 2564 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ 
ดําเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมในอนาคต ได้แก่

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ยังไม่
สอดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน เช่น 
พรบ. องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 การจัดตั้งหน่วยงาน 
กํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์การให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงการ 
ปฏบิตังิานยังไม่เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้อง
อย่างครบถ้วนในบางประเด็น  

2. สภาวะที่องค์กรขาดสภาพคล่องได้ง่ายจากการ 
มีหน้ีค้างชําระนานและมูลค่าสูงของลูกหนี้ภาครัฐ แต่ต้อง 
ซื้อยา เวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ
และใช้เงินในการลงทุนพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง รวมถึงความ 
ไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคตจากพฤติกรรมของลูกค้า  
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์
โควิด-19 และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงานตามกลยุทธ์ การย้ายโรงงานและ 
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างครบถ้วนและ
ทันเวลา 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปฏบิตัภิารกิจและหน้าท่ีของสาํนักตรวจสอบภายใน 
ในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ ปราศจากอคติ ใช้ความ
เชี่ยวชาญ ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และเป็น
ไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน 
โดยไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร รวมทั้งได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
เภสัชกรรม สําหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ได้มีการนําเสนอต่อผู ้ อํานวยการ และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นประจําต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

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.

(นางสาววนดิา อธิการยานันท์) 
ผูอ้าํนวยการสาํนักตรวจสอบภายใน

  องค์การเภสชักรรม  (Miss Vanida Athikarnyanun)
Director of the Office of Internal Audit
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ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม

ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ 
มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ชุด  
จากการที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมครบวาระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียดของกรรมการ 
ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละชุดเป็นผู้มีความรู ้  
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์หลายด้าน ท้ังในด้านบญัชี 
การเงนิ เศรษฐศาสตร์ การบรหิารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมาย รวมทั้งด้านงานสาธารณสุข ซึ่งช่วยทําให้คณะ
กรรมการตรวจสอบสามารถนําเสนอมุมมองที่หลากหลาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 
สอดคล้องกับแนวทางของคู ่มือการปฏิบัติงานของคณะ

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: 

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 

ชุดที่ กรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง จ�านวนประชุม จ�านวนเข้าร่วมประชุม
Set No. Members of the Audit Committee Position No. of Meetings Meeting Attendance

1 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
Ms. Pongpun Gearaviriyapun

ประธานกรรมการ
Committee Chairman

1 1

นายชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
Mr. Chusak Okascharoen

กรรรมการ
Committee

1 0

นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
Ms. Kanongnij Sribuaiam 

กรรรมการ
Committee

1 1

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

2 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Miss Trithip Sivakriskul

ประธานกรรมการ
Committee Chairman  

1 1

นายสรนิต ศิลธรรม 
Mr. Soranit Siltharm

กรรรมการ
Committee

1 1

นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ 
Mr. Terapon Kietsuranon

กรรรมการ
Committee

1 1

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

3 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 
Mr. Boonchai Charassangsomboon

ประธานกรรมการ
Committee Chairman

7 7

นายสรนิต ศิลธรรม 
Mr. Soranit Siltharm

กรรรมการ
Committee

7 7

นายธีระพล เกียรติสุรนนท์
Mr. Terapon Kietsuranon

กรรรมการ
Committee

7 7

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม 
ประจําปีงบประมาณ 2564
Report of the GPO Audit Committee 
for the Fiscal Year 2021
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กรรมการตรวจสอบในรฐัวิสาหกิจ ของสาํนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรฐัวสิาหกิจ (สคร.) หลกัเกณฑ์ของกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรฐั เกณฑ์ประเมนิผลการดาํเนนิงาน 
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของ อภ. โดยได้สอบทานและผลักดันให้องค์การเภสัชกรรม
ปฏิบตัติามหลกัการกาํกับดแูลกจิการท่ีดี มรีะบบการบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีมคีณุภาพ มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 
มุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบ มีความ
โปร่งใส รวมถึงมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การเภสัชกรรม ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดนิ ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่าํนักตรวจสอบ
ภายใน ผูบ้รหิาร อภ. ทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัร่วมทุน 
และผูบ้รหิารจากสายงานต่างๆ ของ อภ. เพ่ือให้การดําเนนิงาน 
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม

สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรมในภาพรวมได้ ดังนี้ 

1. การพจิารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงนิ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชญิเจ้าหน้าที ่สตง. เข้าร่วม
ประชุมหารือเพ่ือสอบถามประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อ 
งบการเงนิของ อภ. รวมทัง้หารอืกับผูบ้รหิารด้านบญัชกีารเงนิ 
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญช ี
ที่มีการกําหนดใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม แต่งตั้งคณะทํางาน 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์การ
เภสัชกรรม เพ่ือให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการตรวจสอบภายใน และสอบทานการดําเนินการ
จัดทํารายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องและม ี
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

ประธานคณะทํางาน
Ms. Jongjit Hleekpai

Committee Chairman

นางวราภรณ์ อุ่นปิติวงษา
รองประธานคณะทํางาน

Mrs. Varaporn Ounpitivongsa
Committee Vice Chairman

นางสุกัญญา ฮิวส์
คณะทํางาน

Mrs. Suganya Huge
Committee



รายงานประจ�าปี 256480 ANNUAL REPORT 2021 81

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม

ข้อคิดเห็นจากคณะทํางานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการ 
ตรวจสอบภายในขององค์การเภสัชกรรม เป็นประโยชน ์
อย่างมากในการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ
พิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงินของ สตง.  
การให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในการบ่งชี้ถึงข้อจํากัดและ 
ความเสี่ยงในการดําเนินงานขององค์การเภสัชกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะทํางานส่งเสริม 
ประสิทธิภาพฯ ฝ่ายบริหาร อภ. ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
สาํนกัตรวจสอบภายใน และสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  
ได้ดาํเนนิการสอบทานและให้ข้อเสนอแนะสาํหรบังบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี การปรับปรุงรายการ
บัญชีที่สําคัญ การประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ 
ต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึก 
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการเงินใหม่  
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน  
เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทําข้ึนเป็นไปตาม
ข้อกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  
มีความเชื่อถือได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่ใช้งบการเงิน

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
งบการเงินเฉพาะหน่วยงานสําหรับเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ งบการเงินของฝ่ายชีววัตถุ งบการการเงินของ
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ งบการเงินของโครงการผลิต
กัญชาทางการแพทย์ และงบการเงินของกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

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. การสอบทานเพื่อให้ม่ันใจว่า อภ. มีระบบการ 
กํากับดแูลกิจการทีด่ ีเพือ่ให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตังิานของ อภ. 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ และ 
ให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้มีกิจกรรมตามโครงการ 
กํากับและส่งเสริมการประกอบกิจการที่ดี เพื่อเยี่ยมชมและ
ประชมุร่วมกับผูบ้รหิารประจาํพ้ืนที ่ซึง่โครงการนีเ้ป็นวธีิหน่ึง
ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการกํากับดูแล

โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เย่ียมชม
หน่วยงาน ได้แก่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับฟังปัญหา
อปุสรรคการดาํเนนิงาน ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะในด้าน 
ต่างๆ แก่หน่วยงาน

นอกจากนี ้ได้สอบทานประสทิธิผลและความเหมาะสม
ของกระบวนการกํากับดูแลกิจการ จากการประชุมคณะ
กรรมการ อภ. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และควบคุมภายใน การประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง  
และรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า อภ. มีระบบการ 
กํากับดูแลกิจการเป็นไปในแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ครอบคลุมทุกมิติและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี ควรมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ประเมินผลการ 
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) เพื่อให้ อภ. สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์และดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
และการบรหิารจัดการภายใน ของสาํนกัตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงาน 
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนงานตรวจสอบประจําปี  
ให ้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน  
สอบทานรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาส สอบทานรายงานประจําปีของสํานัก 
ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและ 
ให้คําปรึกษา สอบทานและให้ความเห็นชอบกฎบัตรและ
คู่มือการตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน 
พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลของสํานัก 
ตรวจสอบภายใน สนับสนุนให้มีการสรรหาบุคลากรเพ่ือ 
ทดแทนในตาํแหน่งสาํคญั ครอบคลมุงานตรวจสอบโครงการ/ 
กิจกรรมของ อภ. ส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา
บุคลากร คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้พนักงาน 
ในสํานักตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน 
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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โดยเห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาใน “โครงการร่วมพัฒนา
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือการตรวจสอบการ 
ทํางานและกระบวนการธุรกิจในระบบ SAP ปีงบประมาณ 
2563-2564” และการนําระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน
มาใช้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับประกาศนียบัตร
ทางวชิาชพีสากล หรอืวุฒบิตัรวิชาชพีที ่สคร. กําหนด โดยการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม การสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น
ทีเ่ก่ียวข้อง มุง่เน้นให้ระบบงานตรวจสอบมคุีณภาพ โดยการ 
กํากับและติดตามให้มีการประเมินคุณภาพของงาน 
ตรวจสอบภายในทั้งจากภายในและภายนอก นอกจากนี้ 
คณะกรรมการยังให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อแนะนําต่อ
รายงานผลการตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากร การสรรหา  
บุคลากรในตําแหน่งสําคัญ และการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้สํานักตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  
มีความรู้ ทักษะท่ีทันต่อสถานการณ์ สามารถก้าวทันต่อ 
ธุรกิจและกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
ซึ่งเป ็นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้

ในปีงบประมาณ 2564 สาํนักตรวจสอบภายในมผีลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี งานตรวจสอบ 
ทีผ่่านมายังไม่ครอบคลมุประเดน็ความเสีย่งทีส่าํคญัท้ังหมด
และการดาํเนนิการขององค์กรยังไม่ครบ Enablers ท้ัง 7 ด้าน 
ตามเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของ สคร. ควรได้รับ
การปรบัปรงุพัฒนาการปฏบิตังิานโดยการนําเทคโนโลยีและ
ข้อมูลมาใช้ให้เพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจโดยเร็ว เร่งรัด 
การสรรหาบุคลากรทดแทนในตาํแหน่งสาํคญั และประสานงาน 
เพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชพีให้แก่ผูต้รวจสอบภายใน

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
การตรวจเงินแผ่นดินและสาํนกัตรวจสอบภายใน ท้ังในด้าน
การดําเนินงาน การใช้ทรพัยากร การดแูลทรพัย์สนิ  การป้องกัน 
และลดความผดิพลาดความเสยีหาย การสิน้เปลอืงหรอืการ
ทจุรติ ความเชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี โดยพิจารณา
รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ 
สาํนักตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในและ
การสอบทานรายงานทางการเงิน รวมถึงข้อสงัเกตความเห็น
ของ สตง. และการประชุมร่วมกับ สตง. คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกต ความเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับที่ เ ก่ียวข ้อง และการปรับปรุง
กระบวนการในการดําเนินงานที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เย่ียมชม 
และประชมุร่วมกับผูบ้รหิารหน่วยงาน เพ่ือให้เข้าใจในระบบ 
การทํางาน ปัญหา และข้อจํากัด รวมถึงได้ให้ข้อแนะนํา 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบควบคุมภายในให้มปีระสทิธิผลย่ิงขึน้

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทาน
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร 
ความเสีย่ง จากการประชมุร่วมกับผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบกํากับ 
ดูแลการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัท 
ร่วมทุนและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงจากรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกต 
ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด้านการทุจริตในเร่ืองการให้สิทธิและการ 
แบ่งแยกหน้าท่ีทีเ่หมาะสมในระบบ ERP ด้านการดาํเนนิงาน 
ด้านการบริหาร ด้านการรายงานท้ังทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงให้มีระบบข้อมูลเฝ้าระวัง 
ทางบญัชแีละการเงนิท่ีสาํคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่าองค์กรมรีะบบ
เตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท่ีมีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
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. การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
ได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ  
ผูบ้รหิารระดบัสงู และ สตง. รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
ต่อฝ่ายบริหารในการเร่งรัดการจัดตั้งหน่วยงานที่กํากับดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
(Compliance Unit) การทบทวน กฎหมาย และระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงระบบการให้ความรู ้ความเข้าใจแก ่
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
มั่นใจว่า อภ. มีระเบียบ ข้อบังคับที่สนับสนุนและสอดคล้อง
กับการดาํเนินธุรกิจและโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถปฏบิติั
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย และมกีารกํากับดแูลให้การดาํเนนิการ 
ในภาพรวมของ อภ. เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว

7. การรกัษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา 
ทุกปี มีการประเมินทักษะความสามารถ เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัตงิาน สอดรบักับการดาํเนินธุรกิจและยทุธศาสตร์ 
ของ อภ. โดยในปี 2564 กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตร Advanced Audit Committee Program 
และหลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้ง 
มกีารประเมนิตนเองเป็นรายบคุคลและทัง้คณะ เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในภาพรวม 
งบการเงินของ อภ. แสดงข้อเท็จจรงิในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญั
ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัช ีองค์การเภสชักรรม
มีการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติที่ดีที่กระทรวงการคลังกําหนด

(นายบญุชยั จรสัแสงสมบรูณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

องค์การเภสชักรรม

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 team-
assessment 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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1. โครงการ GPO STRONG “อภ. รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”
องค์การเภสัชกรรมได้จัดทําโครงการ GPO STRONG “อภ. รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” เพ่ือปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรม 

ในการต่อต้านการทุจริต มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาองค์การเภสัชกรรมสู่องค์กรคุณธรรม รวมถึงร่วมกันปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยมีการนําหลักศาสนามาเป็น
ส่วนหน่ึงที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 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.

รายงานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ปีงบประมาณ 2564
Operations in Good Corporate Governance  
during the Fiscal Year 2021
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3. โครงการบุคคลต้นแบบ “GPO Role Model” ประจําปี 2564
องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูการทําความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยได้มีการจัดทําโครงการ

บุคคลต้นแบบ “CG Role Model” ประจําปี 2564 เพ่ือเชิดชูบุคคลต้นแบบท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีขององค์กร มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
และดํารงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ “CG Role Model” จํานวน 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.

2. โครงการ GPO Young Blood “คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม”
องค์การเภสชักรรมได้เลง็เห็นความสําคญัของการให้ความรูเ้รือ่งธรรมาภบิาลและการต่อต้านการทุจรติ โดยต้องสร้างความเข้มแข็ง 

จากภายในและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดทําโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม 
ประจําปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานท่ีบรรจุใหม่ เพ่ือปลูกจิตสํานึก และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากน้ี มีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับเรื่องการดําเนินชีวิตภายใต ้
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการประหยัดและการออมเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตท่ีดี รวมถึงพาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ 
ต้านโกง ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดสุติ กรงุเทพฯ โดยจดัอบรม จาํนวน 3 รุน่ ในวนัที ่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. 
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การปฏิบัติหน้าที่
Performance of Duties

88.51
การใช้งบประมาณ

Budgeting
79.73

การใช้อํานาจ
Exercise of Power

84.04

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
 Use of 

Government Property
78.38

การแก้ไขปัญหาการทุจริต
Solving Problems of Corruption

80.68
คุณภาพการดําเนินงาน
Quality of Operations

94.63

ประสิทธิภาพการสื่อสาร
Communication Efficiency

95.20

การปรับปรุง
ระบบการทํางาน

Improvement of 
Working Systems

91.76

การเปิดเผยข้อมูล
Disclosure of 
Information
100.00

การป้องกันการทุจริต
Prevention of 
Corruption 
100.00

50

0

4. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564

สาํนกังาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมนิ ITA ประจําปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS โดยในภาพรวมองค์การเภสชักรรม
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 ปี 2564

การรบัรูจ้ากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียภายใน/
Perception of Internal Stakeholders

ระบบการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ/
System of information Disclosure to Public

การรบัรูผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสียภายนอก/
Perception of External Stakeholders

 1. การปฏิบัติหน้าที่/Performance of Duties 88.51
 2. การใช้งบประมาณ/Budgeting 79.73
 3. การใช้อํานาจ/Exercise of Power 84.04
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ 78.38
  Use of Government Property
 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ 80.68
  Solving Problems of Corruption

 6. คุณภาพการดําเนินงาน/Quality of Operations 94.63
 7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร/Communication Efficiency 95.20
 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน/ 91.76 
  Improvement of Working Systems

 9. การเปิดเผยข้อมูล/Disclosure of Information 100
 10. การป้องกันการทุจริต/Prevention of Corruption 100 

 รวม/Total Score 92.84
 ระดับผลการประเมิน/Level of Assessment Results A

ปี
Year

ผลคะแนน
Score

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

92.84

91.14

85.07

87.93

89.27

85.12

83.92
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ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม

5. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5.1 เข้าร่วมคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ประจํา

ปีงบประมาณ 2564
องค์การเภสชักรรมได้เข้าร่วมการคดัเลอืกเป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสขุ 

ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยต้องดําเนินการจัดทําข้อมูล รวบรวมเอกสาร และภาพถ่ายโครงการต่างๆ ที่ดําเนินการภายใต้โครงการ
องค์กรคุณธรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ดําเนินการตามข้ันตอนและข้อกําหนดขององค์กรคุณธรรมอย่างครบถ้วนและได้นําส่งให้ 
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. 

5.3 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ระดับกระทรวง
สาธารณสขุ

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัด 
กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ระดับกระทรวงสาธารณสุข  
โดยได้ดําเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.  
ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคาร 3 ตึกสาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมนีายแพทย์ 
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.

5.2 การประกวดวีดิทัศน์องค์กรคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข  
ในหวัข้อ “กว่าจะเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การเภสชักรรม” ประจาํปี 2564

องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์องค์กรคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2565) ตามแนวคิด “คุณธรรม
นําการพัฒนา” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยหลัก “ระเบิดจาก 
ข้างใน” โดยองค์การเภสัชกรรมได้ส่งประกวดคลิปวีดิทัศน์ ในหัวข้อ “กว่าจะเป็น
องค์กรคุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม” เพ่ือเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการองค์กรคุณธรรมและประชาสมัพันธ์องค์กรคณุธรรม
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. 



องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ด�าเนินงานตามภารกิจในการสนองนโยบาย 
ด้านสาธารณสขุของประเทศ โดยการวิจยั ผลติ จดัหา ส�ารอง 
กระจายยาและเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนระบบสาธารณสุข 
ของประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนายาเพ่ือรับมือกับ 
โรคอุบัติใหม่และสร้างการเข้าถึงยาแก่ประชาชน ท้ังใน 
ภาวะปกติและภาวะวิฤกต ซึ่งเป็นการด�าเนินงานเพื่อสังคม
ในกระบวนการ หรือท่ีเรียกว่า CSR in Process และ
ปีงบประมาณ 2564 เกิดภาวะวิกฤตการระบาดของโรค 
โควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ดังนี้

วิจัยและพัฒนายา
1.	ยา	Favipiravir	Tablet	: องค์การเภสชักรรมได้พัฒนา

ยา Favipiravir เพ่ือใช้รกัษาผูป่้วยโรคโควิด-19 ซึง่ได้รบัการ
ขึ้นทะเบียนยาจาก อย. และผลิตได้เองในประเทศ โดยเริ่ม
ผลิตและกระจายให้ผู้ป่วยได้ใช้ในต้นเดือนสิงหาคม ท�าให้
ราคายาถูกลงกว่าการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งผลให้รฐั 
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศและประชาชนสามารถ 
เข้าถึงยาได้มากขึ้น

2.	วคัซนีโควดิ-19	: องค์การเภสชักรรมได้วิจยัและพัฒนา 
วัคซนีโควิด–19 และสามารถผลติวัคซนีได้ในระดบั Production 
Scale ขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะ 
ที่ 2 ในอาสาสมัคร 250 คน โดยเมื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์
ระยะที่ 2 เสร็จ จะเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปท�าการศึกษาในระยะ
ที่ 3 ต่อไป เพ่ือน�าข้อมูลไปย่ืนขอขึ้นทะเบียนต่อส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมที่โรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม 
ต�าบลทับกวาง อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คาดว่า 
ภายในปี 2565 จะขอรบัทะเบยีนต�ารบัเพ่ือใช้ในกรณีฉกุเฉนิ 
(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.

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2564 
Corporate Social Responsibility (CSR)
during the Fiscal Year 2021

ANNUAL REPORT 2021 89

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



ผลิต จัดหา ส�ารอง กระจาย ยาและเวชภัณฑ์ 
1.	ยา	 Favipiravir	 และวัคซีนโควิด-19	 : เพ่ือใช้ใน

สถานการณ์เร่งด่วน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ องค์การเภสัชกรรมจึงได ้
ด�าเนินการจัดหา ส�ารอง กระจายยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น
อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์

2.	ชดุ	PPE	(Personal	Protective	Equipment)	: จดัหา
และส�ารองชุด PPE จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ทั้งแบบชุดคลุมป้องกันเช้ือชนิดคลุมท้ังตัว (Coverall) และ
เสื้อคลุมป้องกันเชื้อ (Isolation Gown) รวมถึงหน้าหน้ากาก 
N95 และถุงมือยางไว้อย่างเพียงพอ ท�าให้บุคลากรทาง 
การแพทย์มีความมั่นใจและปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่

3.	หน้ากากอนามัย	 : องค์การเภสัชกรรมได้สร้าง 
โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย Surgical Mask จ�านวน  
6 สายการผลิต และกระจายให้กับโรงพยาบาลและหน่วย
บริการด้านสาธารณสุข ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ได้

4.	แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ	 : ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
ในรปูแบบต่างๆ ท้ังชนดิน�า้ เจลล้างมอื และสเปรย์ และขยาย
ก�าลังการผลิตเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน

5.	ชุดตรวจ	ATK	: จัดหา ATK ให้ สปสช. /รพ.ราชวิถี 
หน่วยงานภาครัฐ การจัดท�าโครงการ ATK เพ่ือสังคมไทย 
ในราคาที่เหมาะสม

นอกจากภารกิจหลักในการวิจัย ผลิต จัดหา ส�ารอง 
กระจายยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนระบบสาธารณสุข 
ของประเทศแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่สังคม
และชมุชน ซึง่เป็นการด�าเนินงานเพ่ือสงัคมหลงักระบวนการ 
หรือที่เรียกว่า CSR	 after	 Process ซึ่งในภาวะวิกฤต 
การระบาดของโรคโควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

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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สนับสนุนการป้้องกันโรคโควิด-19
องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ�าเป็น 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. สนบัสนนุหน้ากากอนามยั จ�านวน 100,000 ชิน้ 
และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ�านวน 88,950 หลอด  
เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนท่ีจะเดนิทางกลบัต่างจงัหวดั 
เนือ่งในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 
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�านวน 373,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 50 กรัม จ�านวน 23,000 หลอด เจลแอลกอฮอล ์
ล้างมือ 350 กรัม จ�านวน 2,280 ขวด และผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 500 กล่อง เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย  
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. สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ�านวน 
100,000 ชิน้ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื 50 กรมั 
จ�านวน 4,000 หลอด แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ภายในเรือนจ�า

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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สนับสนุนอุป้กรณ์ทางการแพทย์
องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล และ

หน่วยให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
1. สนบัสนนุเครือ่งช่วยหายใจ จ�านวน 6 เครือ่ง แก่โรงพยาบาลบษุราคมั กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
2. สนับสนุนเครื่องวัดความดัน จ�านวน 18 เครื่อง แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวง

สาธารณสุข
3. สนบัสนนุตูอ้บฆา่เชือ้หน้ากากอนามัยดว้ยรังส ีUVC จำนวน 50 ตู ้แก่กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

Provision of Medical Equipment 
GPO provided medical equipment to 

hospitals and public health service units, 
as follows:

1. Provision of 6 vent i lators 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. 

4. สนับสนุนชดุ PPE แก่ส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร 
จ�านวน 1,800 ชุด โดยมอบแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และ 
โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีน แห่งละ 900 ชดุ

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�านวน 100,000 ชิ้น 
หน้ากาก N95 จ�านวน 2,000 ชิ้น ยาต�าราหลวง จ�านวน 
2,000 ชดุ และ ETHYL ALCOHOL 70%v/v จ�านวน 500 ขวด 
แก่ประชาชนท่ีเข้าพักในศูนย์อพยพจากเกิดเหตุระเบิด
ภายในโรงงานผลติเมด็โฟมพลาสตกิ บรษิทั หมงิตีเ้คมคีอล 
อ�าเภอบางพลี 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.
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ช่วยเหลือผ้�ได�รับผลกระทบจากโรคโควิค-19
องค์การเภสัชกรรม ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
รอบพ้ืนที ่อภ. ทัง้ผูท้ีต้่องกักตวั ผูท่ี้วา่งงาน ผูส้งูอายุ และผูป้ว่ย
ติดเตียง ผ่านโครงการ “GPO ปันสุข สู้ภัย COVID-19”  
โดยดำเนินการจัดทำตู้ปันสุขและถุงยังชีพบรรจุอาหารและ
ของใช้จำเป็นแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้แก่ ชุมชนตลาด 
พรธิสาร ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนบ้านครัว 
และชุมชนคลองส้มป่อย

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.

สนับสนุนการจัดตั�ง Community Isolation
องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พักคอย 

(Community Isolation) เพ่ือเป็นสถานทีด่แูลผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในชมุชน แก่เทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์และเทศบาลตำบลหนองใหญ่ แห่งละ 300,000 บาท ช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-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.

สนับสนุนด�านอื�นๆ 
1. สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ�านวน 800 โดส และ 

งบประมาณจ�านวน 74,900 บาท เพ่ือใช้ในการบริการ
ประชาชนในพื้นที่อ�าเภอธัญบุรี 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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องค์การเภสัชกรรมให้ความส�าคัญต่อสิทธิของ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ 
ความมีจริยธรรมและคุณธรรม เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายทัง้ภายนอก 
และภายใน ในอันท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
ขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้

ลูกค้า ลูกค้าเป็นกลุ่มท่ีสนับสนุนองค์กรด้วยการ 
ซือ้สนิค้าและบรกิาร ซึง่สร้างรายได้ให้กับองค์กร องค์การ
เภสชักรรมจงึเน้นให้ความส�าคญัและสร้างการมส่ีวนร่วม
ด้วยการส�ารวจความพึงพอใจ การจดัประชมุร่วม การรบัฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ น�ามา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงน�าเสนอบริการใหม่ๆ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจ สร้างความประทับใจ รวมถึง
สร้างความผูกพัน ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณท่ีพึง
ปฏิบัติต่อลูกค้าและใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง
ที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะน�า

พนักงาน องค์การเภสัชกรรมถือว่าบุคลากรเป็น
ทรพัยากรส�าคญัและมคุีณค่าอย่างย่ิงต่อการเจรญิเตบิโต
อย่างย่ังยืนขององค์กร เพ่ือให้การบรหิารทรพัยากรบคุคล
ขององค์การเภสัชกรรมด�าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผลทัว่ท้ังองค์กร จงึจดัให้มโีครงสร้างงาน
และอัตราก�าลังที่สอดรับกับภารกิจตามยุทธศาสตร์  
มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก การหมุนเวียนบุคลากร 
ทีเ่ป็นระบบ การสบืทอดต�าแหน่งการจัดการสายอาชีพ  
มีการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ให้เกิดความ 
เป็นธรรม มีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยให้
มีท้ังความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน ตามระบบ
และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
รายต�าแหน่งตามแผนพัฒนาบคุลากรทุกระดบั เชือ่มโยง
ถึงการสืบทอดต�าแหน่งการบริหารจัดการคนเก่ง และ 
การจัดการสายอาชีพ จัดให้มีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านทรัพยากรบุคคลท่ีสนับสนุนให้มีการบริหารและ
พัฒนาทุนมนุษย์ โดยการเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรม
องค์กร การปลูกฝังให้ผู ้ปฏิบัติงานมีวินัย จริยธรรม  
เพ่ือเตรยีมพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกิดข้ึน รวมถึง 
จดัการสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เกิดความปลอดภยั 
และมีสวัสดิภาพ สุขภาพที่ดี 

ชุมชน องค์การเภสัชกรรมค�านึงถึงความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบข้าง  
โดยด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อย

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. 

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Interaction with Stakeholders
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มลภาวะสู่ชุมชนและสาธารณะ ให้ความส�าคัญต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน จัดให้มีระบบการ 
ร้องทกุข์ในเรือ่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อชมุชนและตอบสนอง 
อย่างทันท่วงที ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู ่พนักงาน 
ทุกระดับอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง และให้การสนับสนุน
กิจกรรมของชมุชน โรงเรยีน และสังคม โดยมุง่เน้นให้เกิด
การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

คู่ค้า	คู่ความร่วมมือ	ผู้ส่งมอบ องค์การเภสัชกรรม
ปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ อย่างสุจริต 
และเป็นธรรม โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
คัดเลือกคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบไว้อย่างชัดเจน 
และด�าเนินการคัดเลือกคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ
ด้วยความโปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอน
การจัดหาขององค์การ รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อตกลง/สัญญาท่ีมีต่อคู ่ค้า คู่ความร่วมมือ  
ผูส่้งมอบอย่างเคร่งครดัและรกัษาสญัญาอย่างเสมอภาค 
ตลอดจนไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  
ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ

หน่วยงานก�ากับ/คณะกรรมการ องค์การเภสชักรรม 
ให้ความส�าคญัในการปฏิบัตติามนโยบายของหน่วยงาน
ก�ากับ/คณะกรรมการ และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างผลประกอบการที่ดีอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ
โปร่งใส 

หน่วยงานตรวจสอบ	หน่วยงานรบัรอง หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนหน่วยงาน 
ทีม่อี�านาจหน้าทีใ่ห้ความเห็นชอบในใบอนุญาต ใบรบัรอง 
มาตรฐานต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรม โดยองค์การ
เภสัชกรรมจะด�าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่งอย่างเคร่งครัด 
และรักษามาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ

องค์กรภาคประชาสงัคม	(NGO)	และสือ่มวลชน
องค์การเภสัชกรรมให้ความส�าคัญต่อองค์กรภาค 
ประชาสังคม (NGO) และสื่อมวลชน ในการรับฟังและ
แลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีการท�างานร่วมกันและการ 
มีส่วนร่วมอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
สาธารณประโยชน์ และร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปัน
โอกาสให้ทุกคน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จ�าเป็นในราคาที่เป็นธรรม 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�าคัญ 
Important Project

รายงานประจ�าปี 256496

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 

โครงการพััฒนาวัคซีีนโควิด-19 HXP-GPOVac
องค์การเภสชักรรมได้ด�าเนนิการวิจยัพัฒนากระบวนการ 

ผลติวัคซนี และได้ท�าการผลติวัคซนีป้องกันโควิด HXP–GPO 
Vac จนส�าเร็จในขั้นแรก และน�าเข้าสู่ขั้นตอนของการศึกษา
วิจัยในมนุษย์ นับเป็นวัคซีนโควิดชนิดแรกของประเทศไทย 
ทีไ่ด้วิจยัในมนุษย์ ซึง่ขณะน้ีการศกึษาวิจยัในมนุษย์ในระยะ
ที่ 1 ได้ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ 14 วัน หลังจากได้รับ
วัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว โดยในเดือนสิงหาคม 2564 องค์การฯ 
ได้เริ่มท�าการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2 โดยวิจัยใน 
อาสาสมัครจ�านวน 250 คน อายุ 18-75 ปี ท่ีมีสุขภาพดี  
ไม่เคยฉดีวัคซนีป้องกันโควิดทกุชนิดมาก่อน และไม่เคยเป็น
ผู้ป่วยโควิดมาก่อน โดยการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 
และ 2 นี ้องค์การฯ ได้ให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยั 
มหิดล เป็นผู้ด�าเนินการศึกษาวิจัย โดยมี ศ. พญ.พรรณี  
ปิตสิทุธิธรรม หัวหน้าภาควชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน รกัษาการ
หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ครั้งนี้

องค์การฯ ได้พัฒนาวัคซีน HXP–GPOVac โดยการ
สนับสนนุจากองค์กร PATH ทีไ่ด้ส่งมอบหัวเชือ้วัคซนีต้นแบบ
ซึง่พัฒนาโดยโรงเรยีนแพทย์ทีเ่มาท์ไซนาย (The Icahn School 
of Medicine at Mount Sinai) และมหาวิทยาลัยเท็กซัส 
ที่ออสติน (University of Texas at Austin) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาท�าการผลิตที่โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
ขององค์การฯ ทีต่�าบลทบักวาง อ�าเภอแก่งคอย จงัหวัดสระบรุ ี
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ซึ่งได้มีการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและสามารถผลิต
วัคซีน HXP–GPOVac จากนวัตกรรมเชื้อตายชนิดลูกผสม 
(Inactivated Chimeric Vaccine) ผลิตด้วยเทคโนโลยี 
ไข่ไก่ฟัก (Egg-based) เช่นเดียวกับการผลติวัคซนีไข้หวัดใหญ่ 
และน�าเข้าสูก่ระบวนการวิจยัในมนุษย์ได้ส�าเรจ็ในระยะเวลา 
10 เดือน เมื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์ครบทั้ง 3 ระยะ และ 
ได้รบัการขึน้ทะเบียนต�ารบั เพ่ือใช้ในกรณีฉกุเฉนิ (Emergency 
Use Authorization, EUA) จากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ส�าเร็จ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในกลางปี 
2565 โดยจะสามารถผลิตได้ 20-30 ล้านโดสต่อปี และ 
จะท�าการขยายก�าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

ในเบือ้งต้นน้ี “วัคซนี HXP–GPOVac” จะสามารถรองรบั
การฉีดเพ่ือป้องกันโควิด-19 ให้ชาวไทยได้ 10-15 ล้านคน 
หัวเชื้อวัคซีนต้นแบบนี้ได้พัฒนาจากนวัตกรรมการตัดต่อ 
ไวรสันวิคาสเซลิ (Newcastle Disease Virus, NDV) ให้มกีาร 
แสดงออกของโปรตนีหนามของไวรสัโคโรนาท่ีได้ถูกปรบัแต่ง
ด้วยเทคโนโลยีเฮกซะโปร (HexaPro) ให้มคีวามคงตัวมากขึน้ 
มาใช้ในการกระตุน้ร่างกายให้สร้างภมูคิุม้กันต้านโรคโควิด-19 
เทคโนโลยีเฮกซะโปรน้ีถูกพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส 
ที่ออสติน โดยนักวิจัยกลุ่มเดียวกับที่ได้พัฒนาโปรตีนหนาม
รุน่แรกทีใ่ช้ในวคัซนีโควิด-19 อย่างน้อย 3 ชนดิ ทีม่กีารใช้อยู่
ทั่วโลก โดยทั้งนี้ องค์กร PATH ได้ส่งมอบหัวเชื้อไวรัสให้แก่ 
3 ผู้ผลิตวัคซีน ในประเทศเวียดนาม ประเทศบราซิล รวมทั้ง
องค์การเภสัชกรรมของประเทศไทยด้วย “วัคซีน HXP-
GPOVac” นับเป็นความมั่นคง ลดการน�าเข้า และเป็นการ
พ่ึงพาตนเองด้านวัคซนีของประเทศอย่างย่ังยนื และยังส่งผล
ต่อความมัน่ใจในการด�าเนนิชวิีตและการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
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 first-
generation 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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การพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์
องค์การเภสชักรรมร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) ในการพัฒนาการสงัเคราะห์ 
ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยใช้สารตั้งต้นตัวใหม่และเทคโนโลยี 
การสังเคราะห์แบบไหลต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถต่อยอดใช้ในการ
สังเคราะห์วัตถุดิบอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งการพัฒนายาเม็ด FAVIR 
หรือยาฟาวิพิราเวียร์น้ัน นักวิจัยใช้เทคนิคการลดขนาด
อนุภาคที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการละลาย ส่งผลให้มีชีวสมมูล
เทยีบเท่ายาต้นแบบ ทัง้น้ี องค์การฯ ได้ประสานกับหน่วยงาน
ที่เ ก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเร ่งรัด
กระบวนการท�างาน ให้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนา
ผลติภัณฑ์ยาใหม่ให้สัน้ลง และได้ผลติภัณฑ์ยาเพ่ือจ�าหน่าย
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ท�าให้สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม 
ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาทีม่คีณุภาพ ช่วยประหยัด
งบประมาณของภาครฐัได้มากกว่า 360 ล้านบาท และประเทศ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ยา FAVIR หรือยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาเม็ดท่ีให ้
โดยวิธีการรับประทาน ซึ่งผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเด็ก  
ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยท่ีไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ อาจม ี
ข้อจ�ากัดในการใช้ยานี้ องค์การฯ จึงได้ร่วมมือกับสถาบัน
สขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนีิ พัฒนายาเตรยีมเฉพาะคราว
ในรูปแบบยาน�้าแขวนตะกอน (Favipiravir 100 mg/ml 
Extemporaneous Suspension) เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ 
ใช้ยาได้สะดวกมากย่ิงข้ึน ท�าให้การรักษามีประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากขึ้นด้วย

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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การพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ขององค์การเภสัชกรรม 
ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีก�าลังเกิดการระบาดในประเทศไทยและ 
ทั่วโลก การพัฒนาและผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ขององค์การ
เภสชักรรม จงึท�าให้ผูป่้วยได้รบัยาในการรกัษาได้อย่างทัว่ถึง
และรวดเร็ว ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ลดจ�านวนผู้ป่วยหนัก
และเสยีชวิีตลงได้ อกีทัง้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน�าเข้ายา
จากต่างประเทศ และท�าให้เกิดความมั่นคงด้านยาของ
ประเทศ ในอนาคตองค์การเภสัชกรรมยังคงมุ ่งมั่นวิจัย 
และพัฒนายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือให้คนไทย 
เข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลงานองค์การเภสชักรรมในการพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท 
หน่วยงานรัฐ จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 
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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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 

การผลิตหน�ากากอนามััย
องค์การเภสัชกรรมเปิดการผลิตสายการผลิตหน้ากาก

อนามัยมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ทั้งใช้เองและ 
ให้คนไทยใช้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย 
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
นายแพทย์วฑูิรย์ ด่านวิบลูย์ ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม 
และผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมเปิดสายพานการผลิต
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม 
 ก�าลังการผลิต 8 แสน -1 ล้านชิ้นต่อเดือน ส�าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์เพียงพอต่อการใช้งาน ในราคาที่สามารถ 
เข้าถึงได้ เหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย ์
ที่ประชาชนจะได้รับหน้ากากอนามัย เพ่ือความมั่นคง 
ทางการแพทย์

สถานการณ์โรคโควดิ-19 ทัว่โลกยังคงมกีารแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยสูงขึ้น
กว่าเดิมถึง 5 เท่า หรือประมาณ 200 ล้านชิ้นต่อเดือน  
จากภาวะปกติอยู่ท่ี 30-40 ล้านชิ้นต่อเดือน และที่ผ่านมา 
มีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและหาซื้อได้ยาก จึงให้
องค์การเภสัชกรรมด�าเนินการผลิตหน้ากากอนามัยทาง 
การแพทย์ท่ีมคีณุภาพ ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
(มอก.) หน้ากากใช้ครัง้เดยีว ซึง่อ้างองิตามมาตรฐาน ASTM 
F2100-11ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้บุคลากรทาง 
การแพทย์ ได้มหีน้ากากอนามยัทีม่คีณุภาพใช้อย่างเพียงพอ 
โดยกระจาย ให้กับโรงพยาบาลภาครฐั และบางส่วนจ�าหน่าย
ให้แก่ประชาชนผ่านร้านขายยาท้ัง 8 สาขา และร้านค้า
ออนไลน์ขององค์การเภสชักรรม เพ่ือให้คนไทยได้ใช้หน้ากาก
อนามัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากการสวมหน้ากาก
อนามัยจะช่วยป้องกันการรับและแพร่กระจายเชื้อ พิสูจน์ 
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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.

ได ้ว ่าการสวมหน้ากากเป็นวิธี ท่ีดี ท่ีสุดในการป้องกัน 
โรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอีกหลายโรค  
จนท�าให้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19  
อยู่ในระดับต�่าจนเป็นท่ียอมรับขององค์การอนามัยโลก  
ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชน รวมท้ังหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน 

สายการผลิตหน้ากากอนามัยขององค์การเภสัชกรรม 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของก�าลังการผลิตในประเทศ แต่จะเป็น
สายการผลติหน้ากากอนามยัทีม่มีาตรฐาน เพ่ือเป็นตวัอย่าง
ของหน้ากากอนามัยท่ีมีคุณภาพ และยังเป็นการส่งเสริม 
ให้เกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตหน้ากาก
อนามัยของประเทศไทยอีกด้วย สายการผลิตหน้ากาก
อนามัยขององค์การเภสัชกรรมได้รับการอนุญาตจากกอง
เครื่องมือแพทย์ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ให้เป็นสถานทีผ่ลติเครือ่งมอืแพทย์ ประเภทหน้ากากอนามยั
ทางการแพทย์แบบใช้คร้ังเดียว ชนิดมาตรฐานการป้องกัน
ระดับที่ 1 ส�าหรับใช้ในสถานพยาบาลท่ัวไป คุณสมบัติ
ป้องกันอนุภาคปนเปื้อนชนิดต่างๆ ท่ีอยู่ในอากาศ โดยใน 
ระยะแรกมีก�าลังการผลิตประมาณ 8 แสน-1 ล้านชิ้น  
ต่อเดือน หรือ 9-11 ล้านชิ้นต่อปี ส�าหรับแผนในระยะถัดไป
จะผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น 
ชนิดมาตรฐานการป้องกันระดับท่ี 2 เพ่ือใช้งานในหน่วย
ฉุกเฉิน ทันตกรรม การรักษาแผลขนาดเล็ก หรือการรักษา 
ที่อาจมีการสัมผัสเลือดเล็กน้อย มีความสามารถในการ 
กรองแบคทีเรียและกรองอนุภาคขนาดเล็ก (0.1 micron)  
ได้ถึง 98% และสามารถต้านของเหลวซึมผ่านได้ที่ความดัน
น้อยที่สุด 120 มิลลิเมตรปรอท เพ่ือเป็นทางเลือกในการ 
ใช้งานให้เหมาะสม

นอกจากนี ้ได้มกีารเตรยีมการส�าหรบัขยายก�าลงัการผลติ 
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในประเทศเพ่ือผลิตหน้ากาก
อนามยั ภายใต้มาตรฐานคณุภาพคณุสมบติัเดยีวกับองค์การ
เภสัชกรรม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ความมั่นใจให้แก่
บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนว่าจะมหีน้ากากอนามยั 
ส�าหรับใช้งานอย่างเพียงพอ ในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ 
เหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ที่ประชาชน 
จะได้รับ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
Auditor’s Report



เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงิน 

ทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสยี และงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ขององค์กำรเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2560 งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
ทีแ่สดงเงนิลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสยีและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็
เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนท่ีแสดง 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของทุนเฉพำะกจิกำร และงบกระแสเงนิสดทีแ่สดงเงนิลงทนุ
ตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส�ำหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึง
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินท่ีแสดง 
เงนิลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสยีและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ี 
แสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรขององค์กำรเภสัชกรรม ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2564 ผลกำรด�ำเนินงำนที่แสดงเงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนได้เสียและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแส
เงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควร 
ในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินและ
มำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดินได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของส�ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็นอิสระ 
จำกองค์กำรเภสัชกรรม ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกับกำร
ตรวจเงินแผ่นดินท่ีก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชท่ีีก�ำหนด

โดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตำม
ควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
มำตรฐำนเก่ียวกับกำรตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณ 
เหล่ำน้ี ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อวำ่หลักฐำนกำรสอบ
บญัชทีีส่�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้รบัเพียงพอและเหมำะสม 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย 

ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนประจ�ำปีน้ัน ซึง่ผูบ้รหิำร 
จะจัดเตรียมรำยงำนประจ�ำปีให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงิน 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที ่
เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้เสียและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำ
ว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือ 
กับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

เมื่อส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี 
หำกส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน 
แผ่นดินต้องสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล

รายงานของผู้สอบบัญชี
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู ้บริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอ 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
ที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงิน 
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถขององค์การเภสัชกรรมในการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเรื่องที่ เ ก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความ 
เหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน 
ต่อเน่ือง เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิองค์การเภสชักรรม
หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินขององค์การ
เภสัชกรรม

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม 
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความ 
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 
ผูใ้ช้งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสยีและงบการเงนิ
เฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม 
หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงนิแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบญัช ีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ใช้ดลุยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชี

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 15 มีนาคม 2565

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ 
ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ขององค์การเภสัชกรรม

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้รหิารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู ้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความ
สามารถขององค์การเภสชักรรม ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส ่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ 
ในกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ 
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ม ี
นยัสำคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพรอ่งท่ีมนียัสำคญั 
ในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน

(นางสาวพรกมล พรหมเท้า)
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23

(นายสมชาย พิทยวรเจริญ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ
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สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6.1 14,236,156,766.13 4,595,863,247.06

 เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน 6.2 240,486,685.07 340,337,060.23

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6.3 11,424,839,225.04 6,518,788,919.09

 สินค้ำคงเหลือ 6.4 4,326,877,648.82 3,795,889,245.36

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 6.5 31,922,363.09 110,302,388.27

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.6 17,071,428.39 6,011,155.90

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 30,277,354,116.54	 15,367,192,015.91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6.7 766,252,790.83 724,325,222.45

 เงินให้กู้ยืมระยะยำว 6.8 110,706,039.81 109,128,339.95

 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 6.9 4,141,448,592.82 4,427,672,769.76

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 6.10 622,243,591.07 -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.11 710,636,233.76 637,507,550.08

 สินทรัพย์ระหว่ำงด�ำเนินกำร  1,851,543,835.51 1,200,231,640.18

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 8,202,831,083.80	 7,098,865,522.42

รวมสินทรัพย์	 	 38,480,185,200.34	 22,466,057,538.33

หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2564	 30	กันยายน	2563
	 สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 6.12 17,303,060,497.59 4,044,080,225.87

 รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่ง 6.13 1,463,600,000.00 927,406,510.50

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ป ี 6.14 49,772,280.40 -

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.15 454,241,796.04 233,387,639.81

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 19,270,674,574.03	 5,204,874,376.18

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 6.14 587,653,972.38 -

 รำยได้รอกำรรับรู้ 6.16 693,288,629.54 781,131,073.72

 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 6.17 1,396,359,143.97 1,427,036,992.78

 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรม 6.18 74,500,000.00 74,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 2,751,801,745.89	 2,282,668,066.50

รวมหนี้สิน		 	 22,022,476,319.92	 7,487,542,442.68

ส่วนทุน

 ทุน

  ทุนประเดิม  48,041,467.48 48,041,467.48

  ทุนรับจำกงบประมำณ  3,018,502.04 3,018,502.04

  ทุนรับโอนจำกเงินทุนหมุนเวียน  3,526,548.46 3,526,548.46

	 	 	 	 	 54,586,517.98 54,586,517.98

 ส�ำรองโครงกำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ์ 6.20 49,914,409.60 49,914,409.60

 ก�ำไรสะสม  16,353,207,952.84 14,874,014,168.07

รวมส่วนทุน	 	 16,457,708,880.42	 14,978,515,095.65

รวมหนี้สินและส่วนทุน	 	 38,480,185,200.34	 22,466,057,538.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2564	 30	กันยายน	2563
	 หนี้สินและส่วนทุน

(นำยวิฑูรย์ ด่ำนวิบูลย์)
ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม

(นำงสำวนันทนำ กล�่ำสมบัติ)
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6.1 14,236,156,766.13 4,595,863,247.06

 เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน 6.2 240,486,685.07 340,337,060.23

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6.3 11,424,839,225.04 6,518,788,919.09

 สินค้ำคงเหลือ 6.4 4,326,877,648.82 3,795,889,245.36

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 6.5 31,922,363.09 110,302,388.27

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.6 17,071,428.39 6,011,155.90

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 30,277,354,116.54	 15,367,192,015.91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6.7 335,060,000.00 335,060,000.00

 เงินให้กู้ยืมระยะยำว 6.8 110,706,039.81 109,128,339.95

 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 6.9 4,141,448,592.82 4,427,672,769.76

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 6.10 622,243,591.07 -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.11 710,636,233.76 637,507,550.08

 สินทรัพย์ระหว่ำงด�ำเนินกำร  1,851,543,835.51 1,200,231,640.18

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 7,771,638,292.97	 6,709,600,299.97

รวมสินทรัพย์	 	 38,048,992,409.51	 22,076,792,315.88

หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2564	 30	กันยายน	2563
	 สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 6.12 17,303,060,497.59 4,044,080,225.87

  รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่ง 6.13 1,463,600,000.00 927,406,510.50

  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ป ี 6.14 49,772,280.40 -

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.15 454,241,796.04 233,387,639.81

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 19,270,674,574.03	 5,204,874,376.18

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 6.14 587,653,972.38 -

  รำยได้รอกำรรับรู้ 6.16 693,288,629.54 781,131,073.72

  ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 6.17 1,396,359,143.97 1,427,036,992.78

  หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรม 6.18 74,500,000.00 74,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 2,751,801,745.89	 2,282,668,066.50

รวมหนี้สิน		 	 22,022,476,319.92	 7,487,542,442.68

ส่วนทุน

 ทุน

  ทุนประเดิม  48,041,467.48 48,041,467.48

  ทุนรับจำกงบประมำณ  3,018,502.04 3,018,502.04

  ทุนรับโอนจำกเงินทุนหมุนเวียน  3,526,548.46 3,526,548.46

     54,586,517.98 54,586,517.98

 ส�ำรองโครงกำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ ์ 6.20 49,914,409.60 49,914,409.60

 ก�ำไรสะสม  15,922,015,162.01 14,484,748,945.62

รวมส่วนทุน	 	 16,026,516,089.59	 14,589,249,873.20

รวมหนี้สินและส่วนทุน	 	 38,048,992,409.51	 22,076,792,315.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2564	 30	กันยายน	2563
	 หนี้สินและส่วนทุน

(นำยวิฑูรย์ ด่ำนวิบูลย์)
ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม

(นำงสำวนันทนำ กล�่ำสมบัติ)
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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รายได้

  รำยได้จำกกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ 6.21 34,613,411,885.95 18,443,816,555.33

  รำยได้จำกค่ำรับจ้ำงท�ำของ  31,310,740.25 12,140,400.00

  รำยได้อื่น 6.22 251,009,931.20 249,210,861.15

รวมรายได้	 	 34,895,732,557.40	 18,705,167,816.48

ค่าใช้จ่าย

  ต้นทุนขำยและรับจ้ำงท�ำของ 6.23 28,972,401,580.06 14,819,502,975.21

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 6.24 631,382,174.11 550,644,010.84

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 6.25 1,925,183,851.41 1,794,165,536.01

 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 6.26 774,516,053.91 102,324,273.19

รวมค่าใช้จ่าย	 	 32,303,483,659.49	 17,266,636,795.25

กำาไรจากการดำาเนินงาน	 	 2,592,248,897.91	 1,438,531,021.23

ต้นทุนทำงกำรเงิน 6.27 13,837,104.63 -

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  57,503,568.38 56,544,556.45

กำาไรสำาหรับปี	 	 2,635,915,361.66	 1,495,075,577.68

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรขาดทุนในภายหลัง

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร

 ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

 ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 	 -	 (19,724,786.66)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	 2,635,915,361.66	 1,475,350,791.02

หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 หมายเหตุ	 2564	 2563
	

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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รายได้

 รำยได้จำกกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ 6.21 34,613,411,885.95 18,443,816,555.33

 รำยได้จำกค่ำรับจ้ำงท�ำของ  31,310,740.25 12,140,400.00

 รำยได้อื่น 6.22 266,585,931.20 257,390,861.15

รวมรายได้		 	 34,911,308,557.40	 18,713,347,816.48

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขำยและรับจ้ำงท�ำของ 6.23 28,972,401,580.06 14,819,502,975.21

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 6.24 631,382,174.11 550,644,010.84

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 6.25 1,925,183,851.41 1,794,165,536.01

 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 6.26 774,516,053.91 102,324,273.19

รวมค่าใช้จ่าย	 	 32,303,483,659.49	 17,266,636,795.25

กำาไรจากการดำาเนินงาน	 	 2,607,824,897.91	 1,446,711,021.23

ต้นทุนทำงกำรเงิน 6.27 13,837,104.63 -

กำาไรสำาหรับปี	 	 2,593,987,793.28	 1,446,711,021.23

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรขาดทุนในภายหลัง

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร

 ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

 ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 	 -	 (19,724,786.66)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	 2,593,987,793.28	 1,426,986,234.57

หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 หมายเหตุ	 2564	 2563
	

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ทุน
สำารองโครงการ	

สำารองยา
และเวชภัณฑ์

กำาไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วน
ของทุน

หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ	ณ	1	ตุลาคม	2562 54,586,517.98	 49,914,409.60	 14,008,395,975.67	 14,112,896,903.25

หัก ปรับปรุงเงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังปี 2562 - - (52,671,986.12) (52,671,986.12)

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - - (19,724,786.66) (19,724,786.66)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับป ี - - 1,495,075,577.68 1,495,075,577.68

หัก	เงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังประจ�ำป ี - - (327,406,510.50) (327,406,510.50)

 เงินรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่ำงกำล - - (229,654,102.00) (229,654,102.00)

ยอดคงเหลือ	ณ	30	กันยายน	2563	 54,586,517.98	 49,914,409.60	 14,874,014,168.07	 14,978,515,095.65

ยอดคงเหลือ	ณ	1	ตุลาคม	2563	ก่อนปรับปรุง 54,586,517.98	 49,914,409.60	 14,874,014,168.07	 14,978,515,095.65

ปรับปรุงก�ำไรสะสมต้นงวด 

จำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบับใหม่มำถือปฏิบัต ิ - - (12,070,972.62) (12,070,972.62)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2563	

หลังปรับปรุง	 54,586,517.98	 49,914,409.60	 14,861,943,195.45	 14,966,444,123.03	

หัก ปรับปรุงเงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังปี 2563 - - (2,939,387.50) (2,939,387.50)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับป ี - - 2,635,915,361.66 2,635,915,361.66

หัก เงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังประจ�ำป ี - - (863,600,000.00) (863,600,000.00)

 เงินรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่ำงกำล - - (278,111,216.77) (278,111,216.77)

ยอดคงเหลือ	ณ	30	กันยายน	2564 54,586,517.98	 49,914,409.60	 16,353,207,952.84	 16,457,708,880.42

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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ทุน
สำารองโครงการ	

สำารองยา
และเวชภัณฑ์

กำาไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วน
ของทุน

หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ	ณ	1	ตุลาคม	2562	 54,586,517.98	 49,914,409.60	 13,667,495,309.67	 13,771,996,237.25

หัก ปรับปรุงเงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังปี 2562 - - (52,671,986.12) (52,671,986.12)

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - - (19,724,786.66) (19,724,786.66)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับป ี - - 1,446,711,021.23 1,446,711,021.23

หัก เงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังประจ�ำป ี - - (327,406,510.50) (327,406,510.50)

 เงินรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่ำงกำล - - (229,654,102.00) (229,654,102.00)

ยอดคงเหลือ	ณ	30	กันยายน	2563	 54,586,517.98	 49,914,409.60	 14,484,748,945.62	 14,589,249,873.20

ยอดคงเหลือ	ณ	1	ตุลาคม	2563	ก่อนปรับปรุง 54,586,517.98	 49,914,409.60	 14,484,748,945.62	 14,589,249,873.20

ปรับปรุงก�ำไรสะสมต้นงวดจำกกำรน�ำมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่มำถือปฏิบัต ิ - - (12,070,972.62) (12,070,972.62)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2563	

หลังปรับปรุง	 54,586,517.98	 49,914,409.60	 14,472,677,973.00	 14,577,178,900.58 

หัก ปรับปรุงเงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังปี 2563 - - (2,939,387.50) (2,939,387.50)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับป ี - - 2,593,987,793.28 2,593,987,793.28

หัก เงินรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังประจ�ำป ี - - (863,600,000.00) (863,600,000.00)

 เงินรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลังระหว่ำงกำล - - (278,111,216.77) (278,111,216.77)

ยอดคงเหลือ	ณ	30	กันยายน	2564	 54,586,517.98	 49,914,409.60	 15,922,015,162.01	 16,026,516,089.59

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ก�ำไรสุทธิส�ำหรับป ี 2,635,915,361.66 1,495,075,577.68

รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่ำย)

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 601,157,786.59 579,974,092.33

  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 146,348,298.00 -

  สิทธิกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินตัดจ�ำหน่ำย 61,829,677.54 -

  ขำดทุนจำกกำรขำยและตัดบัญชีสินทรัพย์ 10,974,845.48 23,707,930.22

  ขำดทุนจำกกำรตัดบัญชีสินค้ำ 13,210,626.05 12,954,541.53

  สินค้ำเสื่อมสภำพ 585,206,093.97 19,435,513.67

  ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 4,228,492.91 399,906.45

  หนี้สูญได้รับคืน (429,891.67) (569,053.39)

  ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (57,503,568.38) (56,544,556.45)

  ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย ์ (464,585.43) (1,170,592.82)

  ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 9,167,342.92 9,206,720.22

  รำยได้เงินอุดหนุนหน่วยงำนอื่น (29,469,766.41) -

  รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร (25,143,675.71) (26,490,328.83)

  รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (1,008,900.69) (1,363,139.43)

  ดอกเบี้ยจ่ำย 33,575,061.17 -

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย ์ 3,987,593,198.00 2,054,616,611.18

และหนี้สินด�ำเนินงำน

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (4,921,884,212.29) 794,553,996.64

  สินค้ำคงเหลือ (1,129,405,123.48) (894,036,823.54)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (6,943,345.41) 140,635.94

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 13,109,632,138.16 (358,492,912.17)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 220,854,156.23 49,072,342.53

 รำยได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้ำ (68,520,065.18) (1,329,155,754.95)

 รำยได้รอกำรรับรู้ (87,842,444.18) (99,381,261.33)

หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 	 	 2564	 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

  ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน  104,369,205.53 129,520,315.85

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำาเนินงาน  11,207,853,507.38	 346,837,150.15

  จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงงวด  (135,047,054.34) (116,992,775.73)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำาเนินงาน  11,072,806,453.04	 229,844,374.42

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย ์  607,804.00 1,220,604.00

  ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำร  21,026,610.43 26,943,333.70

  ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ยืม  1,009,038.89 1,364,950.70

  เงินสดรับจำกลงทุนในบริษัทร่วม  15,576,000.00 8,180,000.00

  เงินสดจ่ำยจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำว  (1,577,699.86) (3,144,688.59)

  เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  (380,834,713.82) (597,084,387.79)

  เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (132,375,404.66) (103,900,696.09)

  เงินสดจ่ำยสินทรัพย์ระหว่ำงด�ำเนินกำร  (601,960,611.51) (273,856,817.49)

  เงินสดรับเพื่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น  78,380,025.18 192,396,383.75

  เงินสดรับ(จ่ำย)จำกฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน  99,850,375.16 1,144,692,358.05

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน  (900,298,576.19)	 396,811,040.24

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น  730,000,000.00 -

  เงินสดจ่ำยเพื่อช�ำระเงินกู้ยืม  (730,000,000.00) -

  เงินสดจ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  (78,168,577.00) -

  จ่ำยดอกเบี้ย  (2,053,500.00) -

  เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนหน่วยงำนอื่น  134,923,059.67 -

  เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนเงินงบประมำณ  - 1,491,400,000.00

  เงินรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง  (608,457,114.77) (454,971,988.12)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน  (553,756,132.10)	 1,036,428,011.88

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  9,618,751,744.75	 1,663,083,426.54

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด  4,595,863,247.06 2,929,658,562.12

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  21,541,774.32 3,121,258.40

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายงวด	 	 14,236,156,766.13	 4,595,863,247.06

	 	 	 2564	 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ก�ำไรสุทธิส�ำหรับป ี  2,593,987,793.28 1,446,711,021.23

รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่ำย)

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  601,157,786.59 579,974,092.33

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์  146,348,298.00 -

 สิทธิกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินตัดจ�ำหน่ำย  61,829,677.54 -

 ขำดทุนจำกกำรขำยและตัดบัญชีสินทรัพย์  10,974,845.48 23,707,930.22

 ขำดทุนจำกกำรตัดบัญชีสินค้ำ  13,210,626.05 12,954,541.53

 สินค้ำเสื่อมสภำพ  585,206,093.97 19,435,513.67

 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  4,228,492.91 399,906.45

 หนี้สูญได้รับคืน  (429,891.67) (569,053.39)

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย ์  (464,585.43) (1,170,592.82)

 ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  9,167,342.92 9,206,720.22

 รำยได้เงินอุดหนุนหน่วยงำนอื่น  (29,469,766.41) -

 รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร  (25,143,675.71) (26,490,328.83)

 รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม  (1,008,900.69) (1,363,139.43)

 ดอกเบี้ยจ่ำย  33,575,061.17 -

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย ์  4,003,169,198.00 2,062,796,611.18

และหนี้สินด�ำเนินงำน

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  (4,921,884,212.29) 794,553,996.64

 สินค้ำคงเหลือ  (1,129,405,123.48) (894,036,823.54)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (6,943,345.41) 140,635.94

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น  13,109,632,138.16 (358,492,912.17)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  220,854,156.23 49,072,342.53

 รำยได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้ำ  (68,520,065.18) (1,329,155,754.95)

 รำยได้รอกำรรับรู้  (87,842,444.18) (99,381,261.33)

หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 	 2564	 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน  104,369,205.53 129,520,315.85

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	 11,223,429,507.38	 355,017,150.15

 จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงงวด  (135,047,054.34) (116,992,775.73)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	 11,088,382,453.04	 238,024,374.42

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย ์  607,804.00 1,220,604.00

 ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำร  21,026,610.43 26,943,333.70

 ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ยืม  1,009,038.89 1,364,950.70

 เงินสดจ่ำยจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำว  (1,577,699.86) (3,144,688.59)

 เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  (380,834,713.82) (597,084,387.79)

 เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (132,375,404.66) (103,900,696.09)

 เงินสดจ่ำยสินทรัพย์ระหว่ำงด�ำเนินกำร  (601,960,611.51) (273,856,817.49)

 เงินสดรับเพื่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น  78,380,025.18 192,396,383.75

 เงินสดรับ(จ่ำย)จำกฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน  99,850,375.16 1,144,692,358.05

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	 	 (915,874,576.19)	 388,631,040.24

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น  730,000,000.00 -

 เงินสดจ่ำยเพื่อช�ำระเงินกู้ยืม  (730,000,000.00) -

 เงินสดจ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  (78,168,577.00) -

 จ่ำยดอกเบี้ย  (2,053,500.00) -

 เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนหน่วยงำนอื่น  134,923,059.67 -

 เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนเงินงบประมำณ  - 1,491,400,000.00

 เงินรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง  (608,457,114.77) (454,971,988.12)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (553,756,132.10)	 1,036,428,011.88

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 	 9,618,751,744.75	 1,663,083,426.54

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด  4,595,863,247.06 2,929,658,562.12

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  21,541,774.32 3,121,258.40

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายงวด	 	 14,236,156,766.13	 4,595,863,247.06

หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 	 2564	 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	(ต่อ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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1. ข้อมูลทั่วไป
องค์กำรเภสัชกรรมจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง ดังนี้
 (1) ผลิตยำและเวชภัณฑ์
 (2) ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำและวิจัยกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์
 (3) ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ยำและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์
 (4) ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยำและเวชภัณฑ์
 (5) ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์
องค์กำรเภสัชกรรมมีอ�ำนำจกระท�ำกำรต่ำงๆ ภำยในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่ำว รวมถึงร่วมกำรงำน หรือสมทบกับบุคคล  

หรอืส่วนรำชกำรอืน่เพ่ือประโยชน์แห่งกิจกำรขององค์กำรเภสชักรรม กำรเข้ำเป็นหุน้ส่วนหรอืถือหุน้ในห้ำงหุ้นส่วนหรอืนติบิคุคลใดๆ และกู้ ยืม 
ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์

องค์กำรเภสัชกรรมด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์ โดยมีส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพระรำมที่ 6 สำขำภำค  
จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธำนี
 2. สำขำภำคเหนือ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่
 3. สำขำภำคใต้ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
ร้ำนค้ำปลกี จ�ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ แผนกขำยปลกี 1 (เขตรำชเทวี) แผนกขำยปลกี 2 (เขตป้อมปรำบฯ) แผนกขำยปลกี 3 (เขตบำงกอกน้อย) 

แผนกขำยปลีก 4 (เขตพระนคร) แผนกขำยปลีก 5 (อ.ล�ำลูกกำ) แผนกขำยปลีก 6 (กระทรวงสำธำรณสุข) 7 ร้ำนขำยยำ อภ.สำขำเวชศำสตร์
เขตร้อน และ 8 ร้ำนขำยยำ อภ.สำขำศูนย์รำชกำร

2. เกณฑ์การน�าเสนองบการเงิน
งบกำรเงินได้จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงกำรตีควำม

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
งบกำรเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรบัญชีบำงประเภท 

ซึ่งใช้มูลค่ำยุติธรรมในกำรวัดมูลค่ำตำมที่อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6 สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ
กำรจัดท�ำงบกำรเงินก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรและก�ำหนดสมมติฐำนท่ีเก่ียวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน 

รวมท้ังกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบกำรเงิน และข้อมูลรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำ 
ที่เสนองบกำรเงินดังกล่ำว

ตวัเลขท่ีเกิดขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกตัวเลขประมำณกำร ถึงแม้ว่ำฝ่ำยบรหิำรได้จดัท�ำตวัเลขประมำณกำรข้ึนจำกควำมเข้ำใจในเหตกุำรณ์
และสิ่งที่ได้กระท�ำไปในปัจจุบันอย่ำงดีที่สุดแล้ว

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มีรายละเอียดดังนี้

 ผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังนี้
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
    และข้อผิดพลำด
 มำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
    และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
    เงินตรำต่ำงประเทศ
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
องค์กำรเภสัชกรรมได้จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นที่เก่ียวข้อง 

มำถือปฏิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนต่องบกำรเงิน และเชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน 
ขององค์กำรเภสัชกรรมเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
องค์กำรเภสชักรรมได้น�ำมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ตำมประกำศของสภำวิชำชพี

บญัชซีึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบังบกำรเงินทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกรำคม 2563 มำถือปฏบิตัแิล้ว ซึง่ฝ่ำยบรหิำร
ขององค์กำรเภสชักรรมพิจำรณำแล้วว่ำ ไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อนโยบำยกำรบญัชแีละงบกำรเงนิขององค์กำรเภสชักรรม 
ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบับ 

ได้แก่
 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรแสดงรำยกำรส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
 ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
โดยใช้แนวคดิของผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ และหลกักำรเก่ียวกับกำรบญัชป้ีองกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ เป็นผลท�ำให้มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้ถูกยกเลิกไป

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
 (ปรับปรุง 2559)
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงิน
 (ปรับปรุง 2559)

ข้อก�ำหนดใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562) มีดังนี้
 1. กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน
 2. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
 3. กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญาเช่า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) ใช้แทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังต่อไปนี้
 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ
 (ปรับปรุง 2561)
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรประเมินว่ำด้วยข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)  
มำตรฐำนฉบบันีไ้ด้ก�ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวดัมลูค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของสญัญำเช่ำ และ

ก�ำหนดให้ผูเ้ช่ำรบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิส�ำหรบัสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมรีะยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรพัย์อ้ำงองิ
นั้นมีมูลค่ำต�่ำ

กำรบญัชสี�ำหรบัผูใ้ห้เช่ำไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส�ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้ห้เช่ำยังคงต้องจดัประเภท
สัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินองค์กำรเภสัชกรรม ได้ใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค�ำนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบกำรเงินส�ำหรับป ี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 ยกเว้นกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือ 
ทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติ

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ผู้บริหำรขององค์กำรเภสัชกรรมได้ประเมินผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 โดยรับรู้ผลกระทบสะสมด้วยกำรปรับปรุงกับก�ำไรสะสม
ต้นงวด (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยได้แสดงผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนนโยบำยบัญชีตำมที่เปิดเผยไว้ในข้อ 4

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ผลกระทบต่อก�ำไรสะสมต้นปี 2564 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย เน่ืองจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม 

เครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ผลกระทบต่อกำาไรสะสม	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2563	มีดังต่อไปนี้
 ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 14,874.01
 กำรปรับปรุงก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
 ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563
 - กำรเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต (12.07)
 ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 14,861.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อกำาไรสะสม	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2563	มีดังต่อไปนี้
 ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 14,484.75
 กำรปรับปรุงก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
 ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563
 - กำรเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต (12.07)
 ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 14,472.68

ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 องค์กำรเภสัชกรรมรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	แสดงได้ดังนี้

      งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจำกกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก
สิทธิกำรใช้และสินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินที่รับรู้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี - 
บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด 684.07
หัก ตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรใช้ส�ำหรับงวด (61.83)
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 622.24

หนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	แสดงได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 49.44
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 587.99
	 รวม	 637.43

จ�ำนวนของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 จำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยบัญชีเนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติ
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 
30 ก.ย. 2563

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16

ตามนโยบาย 
การบญัชใีหม ่
1 ต.ค. 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน
	 สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินลงทุนชั่วครำว 110.30 (110.30) - -

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6,518.79 (12.07) - 6,506.72

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น - 110.30 - 110.30

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - - 684.07 684.07

 หนี้สินหมุนเวียน

 หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีถึ่งก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี - - 78.26 78.26

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - - 858.32 858.32

 ส่วนทุน

 ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 14,874.01 (12.07) - 14,861.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 
30 ก.ย. 2563

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16

ตามนโยบาย 
การบญัชใีหม ่
1 ต.ค. 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินลงทุนชั่วครำว 110.30 (110.30) - -

  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6,518.79 (12.07) - 6,506.72

  สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 110.30 110.30

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 684.07 684.07

หนี้สินหมุนเวียน

  หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีถึ่งก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 78.26 78.26

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 858.32 858.32

ส่วนทุน

  ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 14,484.75 (12.07) 14,472.68

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรที่มีก�ำหนดจ่ำยไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ได้รวม

ส่วนของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงำน กองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรม และกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมของ 
องค์กำรเภสัชกรรมไว้ด้วย

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็น 
เงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะปรับมูลค่ำเป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ประกำศใช้เป็นอัตรำอ้ำงอิง ณ วันสิ้นงวด ก�ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทั้งจ�ำนวน 
ในงวดบัญชีนั้น

5.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ีข้อจ�ำกดัในกำรใช้ มีวัตถปุระสงค์และเงือ่นไขเฉพำะในกำรใช้เงิน ไดแ้ก่ เงนิทีอ่งค์กำรเภสัชกรรมใช้ค�้ำประกนั

กำรกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิกำรของพนักงำน

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบส่งของตำมท่ีก�ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รำยได้ 

จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ และจะแสดงมูลค่ำ ณ วันสิ้นงวดด้วยจ�ำนวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต รับรู้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำ 

จำกกำรด้อยค่ำ จำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้ภำครัฐ ค�ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดท่ีถึงก�ำหนดจ่ำยให้กิจกำรตำมสัญญำ กับกระแสเงินสดท่ีกิจกำรคำดว่ำ

จะได้รับ
ลูกหนี้ภำคเอกชน ค�ำนวณด้วยวิธี Simplified Approach องค์กำรเภสัชกรรมใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ใน

อดีตของลูกหนี้และข้อบ่งชี้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิด โดยพิจำรณำจำกลูกหนี้ที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินคดีหรือเตรียมด�ำเนินคดี 
ปิดกิจกำร และลูกหนี้ประสบปัญหำทำงกำรเงิน

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้กำรค้ำ เช่น ลูกหนี้อื่น ค�ำนวณด้วยวิธี Simplified Approach เช่นเดียวกับลูกหนี้ภำคเอกชน

5.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำคงเหลือค�ำนวณ

ตำมวิธีเข้ำก่อน ออกก่อน รำคำทุนประกอบด้วย ต้นทุนในกำรซื้อและต้นทุนอื่นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินค้ำส�ำเร็จรูป  
วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ และต้นทุนแปลงสภำพของสินค้ำคงเหลือ และสินค้ำระหว่ำงทำงแสดงรำคำทุน ณ วันที่ซื้อ

ยำในโครงกำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ์ องค์กำรเภสัชกรรมได้น�ำมำรวมในสินค้ำคงเหลือ เพรำะสำมำรถน�ำมำหมุนเวียนใช้ได้
ในกำรวัดมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ องค์กำรเภสัชกรรมได้ใช้วิธีประเมินจำกกำรวิเครำะห์อำยุสินค้ำคงเหลือมำโดยตลอด ในระหว่ำงปี

ได้มีกำรพิจำรณำผลขำดทุนที่อำจเกิดจำกสินค้ำเสื่อมสภำพ เสียหำย ล้ำสมัย และเคลื่อนไหวช้ำ โดยตั้งเป็นส�ำรองสินค้ำเสื่อมสภำพ
และค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง

5.5 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำ ซึ่งมีอำยุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วยลกูหนีเ้งนิยืมทดรอง ดอกเบีย้ค้ำงรบั และผลก�ำไรจำกกำรวดัค่ำอนุพันธ์ทำงกำรเงนิ ท่ีเกิดจำกกำรป้องกันควำมเสีย่ง

ในมูลค่ำยุติธรรม
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5.7 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
องค์กำรเภสัชกรรมมีกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ท่ีประกอบด้วยสินทรัพย์ หน้ีสินทำงกำรเงิน และอนุพันธ์ทำงกำรเงิน โดยปฏิบัติ

ตำมกรอบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งก�ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทรำยกำรและ 
กำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุน ตัดจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและโมเดลธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำ 
ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิโดยใช้แนวคดิของผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ และหลักกำรเก่ียวกับกำรบญัชป้ีองกันควำมเสีย่ง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
องค์กำรเภสัชกรรมได้ปฏิบัติหลักกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกมูลค่ำยุติธรรม 

ที่เกิดขึ้นกับหนี้สินทำงกำรเงิน จำกควำมเสี่ยงของผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน สกุลเงินต่ำงประเทศ ผลก�ำไรและขำดทุนจำกกำร
วัดค่ำอนพัุนธ์ทำงกำรเงนิเพ่ือกำรป้องกันควำมเสีย่ง รบัรูใ้นก�ำไรและขำดทุนประจ�ำงวด องค์กำรเภสชักรรมไม่มวัีตถุประสงค์กำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงเพื่อค้ำ

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงด้วยรำคำทุน หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณจำกมูลค่ำเสื่อมสภำพของอำคำรและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ กำรให้ประโยชน์ โดยประมำณกำร

ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนไม่จ�ำกัด ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ แสดงได้ดังนี้
 
 ประเภทสินทรัพย์	 อายุการให้ประโยชน์	(ปี)
 อำคำร 10 – 40 ปี
 เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 10 ปี
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 – 10 ปี
 ยำนพำหนะ 5 ปี

องค์กำรเภสัชกรรมมีกำรทบทวนอำยุกำรใช้งำน มูลค่ำคงเหลือ และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
ในกรณีท่ีมลูค่ำตำมบญัชสีงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื รำคำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดให้เท่ำกับมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืทันที
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู ้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตำมควำมเหมำะสม  

เมื่อต้นทุนน้ันเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่องค์กำรเภสัชกรรมและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำ 
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้น 
เป็นประจ�ำ องค์กำรเภสัชกรรมจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรำยกำร

ก�ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำร
จ�ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ที่ซื้อมำรำคำรวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บำท และมีอำยุกำรใช้งำนไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งจ�ำนวนในปีที่ซื้อ

5.9 สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำร 

ด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และปรับปรุงด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย จ�ำนวนเงินของ 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงท่ีเกิดขึ้น และกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆ ท่ีจ่ำยช�ำระ ณ วันท่ี
สัญญำเช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ

รำคำทนุของสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทนุทีจ่ะเกิดขึน้ส�ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และขนย้ำยสนิทรพัย์อ้ำงองิ กำรบรูณะ
สถำนทีต่ัง้ของสนิทรพัย์อ้ำงองิหรอืกำรบรูณะสนิทรพัย์อ้ำงองิให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อตกลงและเงือ่นไขของสญัญำเช่ำ

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ หรืออำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แต่ละประเภท

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 5.10.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีซ่ือ้มำบนัทึกเป็นสนิทรพัย์โดยค�ำนวณจำกต้นทุนโดยตรง ในกำรได้มำและกำรด�ำเนนิกำร 

ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสำมำรถน�ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตดัจ�ำหน่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 5-10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงำน ที่ท�ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ตำมสัดส่วนที่เหมำะสม

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่ำเมื่อได้มำครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็นต้นทุน 
เมือ่ได้มำซึง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรดแูลและบ�ำรงุรกัษำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมือ่เกิดขึน้

 5.10.2 สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
 องค์กำรเภสัชกรรมโอนสินทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำผลิตภัณฑ์เป็นสินทรัพย์พัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยค�ำนวณจำกต้นทุนเริ่มแรก

ของสินทรัพย์ ประกอบด้วยต้นทุนที่เก่ียวข้องโดยตรงในกำรจัดเตรียมสินทรัพย์ เพ่ือให้สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้ตำมรำคำทุน  
โดยสำมำรถวัดมลูค่ำได้อย่ำงน่ำเชือ่ถือ ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์ เชงิเศรษฐกิจในอนำคต และน�ำสนิทรพัย์มำใช้ประโยชน์หรอืน�ำมำขำยได้

กำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น

 5.10.3 สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์
 องค์กำรเภสัชกรรมมีสินทรัพย์ที่อยู่ในข้ันตอนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนท่ี 

องค์กำรเภสชักรรมจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนำคตทีจ่ะเกดิจำกสนิทรพัย์นัน้ องค์กำรเภสชักรรมรบัรูร้ำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนส�ำหรบั
ขั้นตอนกำรผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รำคำทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภำยในประกอบด้วย รำยจ่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
ทุกรำยกำรที่จ�ำเป็นในกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรผลิตและจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ตำมประสงค์ของผู้บริหำร 
จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัด จะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำ

รำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจ�ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ 
ซึ่งจะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

5.12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่องค์กำรเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยท่ัวไปคือกำรที่องค์กำร

เภสัชกรรมถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้ 
เริ่มแรกด้วยรำคำทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บัญชีส่วนเกินจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของบัญชีส่วนเกิน จำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรม  

ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรได้มำจะปรบัปรงุกับรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน เมือ่ส่วนแบ่งขำดทุนขององค์กำรเภสชักรรม
ในบริษัทร่วมมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียขององค์กำรเภสัชกรรมในบริษัทร่วม องค์กำรเภสัชกรรมจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่องค์กำรเภสัชกรรมมีภำระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วมหรือต้องจ่ำยช�ำระหนี้แทนบริษัทร่วม

รำยกำรก�ำไรท่ียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงองค์กำรเภสัชกรรมกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชี เท่ำที่องค์กำรเภสัชกรรมมีส่วนได้เสีย 
ในบริษัทร่วมนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรำยกำรท่ีมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ 
ที่โอนระหว่ำงกันนั้นเกิดกำรด้อยค่ำ

นโยบำยกำรบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยนเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีขององค์กำรเภสัชกรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีรำคำทุน
รำยชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6.7
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5.13 หนี้สินตามสัญญาเช่า
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำที่ยังไม่ได้จ่ำยช�ำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผลกำร 

จ่ำยช�ำระตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวประกอบด้วยกำรจ่ำยช�ำระคงที ่(รวมถึงกำรจ่ำยช�ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) หกัลกูหนีส้ิง่จงูใจตำมสญัญำเช่ำ 
(ถ้ำม)ี และจ�ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำผูเ้ช่ำจะจ่ำยช�ำระภำยใต้กำรรบัประกันมลูค่ำคงเหลอื นอกจำกน้ีกำรจ่ำยช�ำระตำมสญัญำเช่ำยังรวมถงึ
รำคำใช้สิทธิของสิทธิกำรเลือกซื้อ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่องค์กำรเภสัชกรรมจะใช้สิทธิเลือกน้ัน และกำรจ่ำยช�ำระ 
ค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก�ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรเภสัชกรรมจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ

กำรค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำใช้อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้สินสัญญำเช่ำนั้นไม่สำมำรถก�ำหนดได้ ทั้งนี้อัตรำดอกเบี้ย กำรกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของ
พันธบตัรรฐับำลปรบัด้วยค่ำควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำน้ัน และจะท�ำกำรวดัมลูค่ำหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำใหม่
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซื้อสินทรัพย์อ้ำงอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�า่
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำไม่เกิน 12 เดือนนับจำกวันท่ีสัญญำเช่ำมีผล และสัญญำเช่ำ 

ซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต�่ำ รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

5.14 รายได้รอการรับรู้
รำยได้รอกำรรับรู้เป็นภำระผูกพันที่เกิดจำกกำรรับเงินอุดหนุนจำกหน่วยงำนรัฐ ในโครงกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตวัคซีนป้องกัน 

ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวดันก โดยจะบนัทกึสนิทรพัย์คูกั่บรำยได้เงนิอดุหนุนรอกำรรบัรู ้และทยอยรบัรูร้ำยได้เป็นรำยได้เงินอดุหนนุจำกรฐับำล
ตำมสัดส่วนค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี

ภำระผูกพันที่เกิดจำกกำรรับเงินจำกหน่วยงำนอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์จำกบุคคลอื่น นอกเหนือจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยจะบันทึก
สินทรัพย์คู่กับรำยได้รอกำรรับรู้ และทยอยรับรู้รำยได้เป็นรำยได้จำกกำรบริจำคตำมสัดส่วนค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์และค่ำใช้จ่ำย 
อื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี

ภำระผูกพันที่เกิดจำกกำรรับบริจำคสินทรัพย์ โดยจะบันทึกสินทรัพย์ที่รับบริจำคเป็นสินทรัพย์ในแต่ละประเภทคู่กับรำยได้รอกำร
รับรู้ และทยอยรับรู้รำยได้เป็นรำยได้จำกกำรบริจำคตำมสัดส่วนค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่รับบริจำค ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี

5.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงำนขององค์กำรเภสชักรรม ประกอบด้วย ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ท้ังทีเ่ป็นโครงกำรสมทบเงนิ และโครงกำร

ผลประโยชน์ โครงกำรสมทบเงินเป็นโครงกำรที่องค์กำรเภสัชกรรมจ่ำยเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่ำงหำกในจ�ำนวนเงินที่คงที่
องค์กำรเภสชักรรมไม่มภีำระผกูพันตำมกฎหมำยหรอืภำระผกูพันจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงนิเพ่ิม ถึงแม้กองทุนไม่มสีนิทรพัย์

เพียงพอท่ีจะจ่ำยช�ำระให้พนกังำนท้ังหมดส�ำหรบักำรให้บรกิำรของพนักงำนท้ังในอดีตและปัจจบุนั โครงกำรผลประโยชน์เป็นโครงกำร
ที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น 
อำยุ จ�ำนวนปีที่ให้บริกำร และค่ำตอบแทน เป็นต้น

 5.15.1 กองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 องค์กำรเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงำนขึ้นตำมพระรำชบัญญัติจัดต้ังองค์กำรเภสัชกรรม พ.ศ. 2509  

คณะกรรมกำรองค์กำรเภสชักรรมโดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรใีห้วำงข้อบงัคบัองค์กำรเภสชักรรมว่ำด้วยเงนิบ�ำเหน็จ เงนิชดเชย 
และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองค์กำรเภสชักรรมจ่ำยสมทบให้กองทนุในอตัรำร้อยละ 10 ของเงนิเดอืนพนกังำน ทัง้นีไ้ด้รวมรำยกำร
บัญชีต่ำงๆ ของกองทุน บ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงำนไว้ในงบกำรเงินขององค์กำรเภสัชกรรมด้วย

องค์กำรเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรมข้ึนตำมข้อบังคับองค์กำรเภสัชกรรมว่ำด้วยกำรให้ผู้ปฏิบัติงำน
กู้เงิน พ.ศ. 2520 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกรำคม 2521 โดยให้จัดสรรเงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงำนมำจัดต้ังกองทุนเงินกู้องค์กำร
เภสัชกรรม ตำมจ�ำนวนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรมและคณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรมได้มีมติ 
ตำมรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันท่ี 31 สิงหำคม 2547 เห็นชอบตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 16 กันยำยน 2546  
ให้องค์กำรเภสัชกรรมจัดสรรงบประมำณเข้ำกองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรมปีละ 5 ล้ำนบำท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ 2548  
เพื่อจ่ำยคืนเงินยืมกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงำนจนกว่ำจะครบจ�ำนวน 44.50 ล้ำนบำท ทั้งนี้ได้รวมรำยกำรบัญชีต่ำงๆ ของกองทุนเงินกู้
องค์กำรเภสัชกรรมไว้ในงบกำรเงินขององค์กำรเภสัชกรรมด้วย และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม ครั้งท่ี 12/2554  
เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในกำรจัดสรรเงินขององค์กำรเภสัชกรรมจ�ำนวน 30.00 ล้ำนบำทเพ่ิมเติม เพ่ือสมทบ 
เข้ำกองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรม

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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องค์กำรเภสัชกรรมได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนองค์กำรเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้วเมื่อวันท่ี  
1 พฤศจิกำยน 2538 ผู้ท่ีเข้ำปฏิบัติงำนหลังวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2538 ต้องเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ ส�ำหรับพนักงำน 
ที่ปฏิบัติงำนก่อนวันที่ดังกล่ำวเลือกเป็นสมำชิกตำมควำมสมัครใจ โดยองค์กำรเภสัชกรรมจ่ำยสมทบให้อัตรำร้อยละ 9 ของเงินเดือน 
ส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุกำรท�ำงำนไม่เกิน 20 ปี และร้อยละ 10 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุกำรท�ำงำนเกิน 20 ปี ต่อมำ 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2549 คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรมได้มีมติท่ีประชุมครั้งท่ี 8/2549 ให้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรอง 
เลี้ยงชีพเพิ่มเติมอีกร้อยละ 2 ส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำนไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน ส่วนพนักงำนที่ม ี
อำยุงำนเกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2549 เป็นต้นไป

เงนิสมทบทีจ่่ำยให้กองทนุบ�ำเหนจ็ผูป้ฏบิตังิำน กองทุนเงนิกู้องค์กำรเภสชักรรม และกองทุนส�ำรองเลีย้งชพี รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 
 5.15.2 โครงการผลประโยชน์
 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
 องค์กำรเภสัชกรรมจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนเพื่อจ่ำยเงินให้แก่พนักงำน เป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน

ไทย จ�ำนวนเงินดังกล่ำวข้ึนอยู่กับฐำนเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงำนท�ำงำนให้องค์กำรเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุดกำรท�ำงำน 
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต หนี้สินส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วันที่
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน หักด้วยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์โครงกำร และปรบัปรงุด้วยต้นทนุบรกิำรในอดตีท่ียังไม่รบัรูภ้ำระผกูพันนี้ 
ค�ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์  
จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบำลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน 
ที่จะจ่ำยภำระผูกพันให้แก่พนักงำน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องช�ำระภำระผูกพัน

ก�ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนเกิดข้ึน 
จำกกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนจะรับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.16 ประมาณการหนี้สิน
องค์กำรเภสัชกรรมจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินอันเป็นภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท�ำไว้ อันเป็น

ผลสบืเน่ืองมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตี ซึง่กำรช�ำระหนีต้ำมภำระผกูพันน้ัน มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้องค์กำรเภสชักรรม
ต้องสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และตำมประมำณกำรทีน่่ำเชือ่ถอืของจ�ำนวนทีต้่องจ่ำย ในกรณีท่ีองค์กำรเภสชักรรมคำดว่ำประมำณกำร 
หนี้สินดังกล่ำวเป็นรำยจ่ำยท่ีจะได้รับคืน องค์กำรเภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำกเมื่อคำดว่ำน่ำจะได้รับรำยจ่ำยน้ัน 
คืนอย่ำงแน่นอน

5.17 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย
- รำยได้จำกกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
- รำยได้จำกกำรรับจ้ำงท�ำของ วิเครำะห์วิจัย รับรู้เมื่องำนเสร็จ
- รำยได้เงินอุดหนุนจำกหน่วยงำนรัฐ เป็นเงินที่หน่วยงำนได้รับกำรอุดหนุนโครงกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/

ไข้หวัดนก รับรู้เมื่อได้รับเงินเพ่ือได้มำซึ่งสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรำยได้ เงินอุดหนุนรอกำรรับรู้และทยอยรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่วน 
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ตลอดกำรให้ประโยชน์และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยตำมจ�ำนวนท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข้ำรำยได้เงินอุดหนุน 
จำกหน่วยงำนรัฐ

- รำยได้จำกกำรบริจำคจำกหน่วยงำนอื่น รับรู้เมื่อได้รับเงินหรือสินทรัพย์ หรือตำมกำรใช้จ่ำยเงิน เพ่ือกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์จำกบุคคลอื่นนอกจำกหน่วยงำนภำครัฐ จะรับรู้เป็นรำยได้รอกำรรับรู้ และทยอยรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่วน 
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ตลอดกำรให้ประโยชน์ และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยตำมที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข้ำรำยได้จำกกำรบริจำค

- ดอกเบี้ย รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำ โดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- เงินปันผล รับรู้เมื่อประกำศจ่ำยเงินปันผล
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
- รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

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

รายงานประจ�าปี 2564126 ANNUAL REPORT 2021 127



6. ข้อมูลเพ่ิมเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

เงินสดคงเหลือที่ส�ำนักงำน 0.33 0.55

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน 32.67 (25.14)

  - ออมทรัพย์ 13,887.03 3,793.95

 รวม 13,920.03 3,769.36

เงินฝำกธนำคำรประจ�ำ 3 เดือน 316.12 826.50

 รวม 14,236.15 4,595.86

   
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 13,887.03 ล้ำนบำท องค์กำรเภสัชกรรมส�ำรองไว้ส�ำหรับโครงกำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ ์

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6.20 เป็นเงิน 5.95 ล้ำนบำท เงินฝำกธนำคำรของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงำน  
5.85 ล้ำนบำท กองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรมตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6.18 เป็นเงิน 5.66 ล้ำนบำท  
และกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมขององค์กำรเภสัชกรรม 331.60 ล้ำนบำท รวมอยู่ด้วย

เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์ องค์กำรเภสชักรรมได้รบัเงนิจำกส�ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ จ�ำนวน 1,551.40 ล้ำนบำท 
เพ่ือเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแทนกันส�ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี 2563 แผนงำนบริหำรเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น 
งบกลำงเพ่ือส�ำรองจ่ำยกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น เพ่ือเตรียมควำมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหำโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระยะกำรระบำดในวงจ�ำกัด (ระยะท่ี 2) ส�ำหรับกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และกระจำย
ทรัพยำกรให้แก่โรงพยำบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มียอดคงเหลือ 93.72 ล้ำนบำท (หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 6.12)

ในงวดปี 2564 องค์กำรเภสัชกรรมได้ด�ำเนินตำมรัฐบำลไทยให้คนไทยทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงวัคซีนท่ีมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ 
ในกำรป้องกันโรคโควิด-19 กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกประกำศเรื่องกำรจัดหำวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และให้ 
กรมควบคมุโรคด�ำเนนิกำรจดัซือ้และบรหิำรจดักำรวัคซนี โดยร่วมกับองค์กำรเภสชักรรม ในกำรบรหิำรกำรจดัหำวัคซนี กระจำยวัคซนี
ตำมแผนกำร ให้แก่โรงพยำบำลต่ำงๆ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 องค์กำรเภสชักรรมมเีงินรบัล่วงหน้ำจำกภำคเอกชน จ�ำนวน 9,316.18 
ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยค่ำวัคซีนดังกล่ำว (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6.12)

6.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์ 240.49 340.34

 รวม 240.49 340.34

   
  องค์กำรเภสัชกรรมได้มีกำรน�ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ไปท�ำข้อตกลงกับธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

จ�ำนวน 4 บัญชี วงเงินตำมข้อตกลง จ�ำนวน 200 ล้ำนบำท และธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ จ�ำนวน 1 บัญชี ตำมข้อตกลงโดยด�ำรงไว้
ตำมเงินกู้คงเหลือของผู้กู้ทั้งหมด วัตถุประสงค์กำรท�ำบันทึกข้อตกลงเพื่อด�ำรงเงินฝำกธนำคำร เพื่อให้พนักงำนและลูกจ้ำงประจ�ำของ
องค์กำรเภสัชกรรมกู้เพื่อที่อยู่อำศัย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) มียอดหนี้คงเหลือ 101.60 ล้ำนบำท 
และธนำคำรอำคำรสงเครำะห์มียอดหนี้คงเหลือ 40.49 ล้ำนบำท และไม่มีกำรปล่อยสินเชื่อเพิ่ม
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6.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ลูกหนี้กำรค้ำ 8,032.83 6,286.59

ลูกหนี้อื่นๆ 0.36 5.55

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเวชภัณฑ์และอื่นๆ 3,342.84 214.45

รำยได้ค้ำงรับอื่น 18.22 5.71

ภำษีซื้อรอใบก�ำกับ 30.59 6.48

 รวม 11,424.84 6,518.78

   
ลูกหนี้การค้า

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563
จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

ลูกหนี้ส่วนรำชกำร - ส่วนภูมิภำค 3,293.09 40.93 3,153.91 50.15

ลูกหนี้ส่วนรำชกำร - ส่วนกลำง 4,645.48 57.73 3,063.46 48.71

ลูกหนี้เอกชนและอื่นๆ 107.98 1.34 71.71 1.14

 รวม 8,046.55 100.00 6,289.08 100.00

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต-ลูกหนี้ภำครัฐ 11.34 0.14 - -

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต-ลูกหนี้ภำคเอกชน 2.38 0.03 2.49 0.04

 คงเหลือ 8,032.83 99.83 6,286.59 99.96

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น 4.63 -

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต-ลูกหนี้อื่น 4.63 -

 คงเหลือ - -

    
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีลูกหนี้ส่วนรำชกำร - ส่วนกลำง จ�ำนวน 4,645.48 ล้ำนบำท ส่วนหน่ึงเป็นลูกหน้ี 

โรงพยำบำลรำชวิถี (โครงกำรพิเศษ) 2,557.04 ล้ำนบำท กรมควบคุมโรค 680.70 ล้ำนบำท ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
453.66 ล้ำนบำท และส�ำนักงำนประกันสังคม 835.65 ล้ำนบำท

องค์กำรเภสัชกรรมได้วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหน้ีกำรค้ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง 
เครื่องมือทำงกำรเงิน ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีผลขำดทุนด้ำนเครดิต - ลูกหนี้ภำครัฐ 11.34 ล้ำนบำท และผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต - ลูกหนี้ภำคเอกชน 2.38 ล้ำนบำท มีดังนี้
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ระยะเวลาค้างช�าระ ลูกหนี้ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค

ลูกหนี้ส่วนราชการ
ส่วนกลาง ลูกหนี้เอกชน

หนี้เกินก�ำหนด 181 วัน - - 0.08

หนี้เกินก�ำหนด 365 วัน - - 2.30

หนี้มำกกว่ำ 5 ปี 0.07 11.27 -

 รวม 0.07 11.27 2.38

ลูกหนี้การค้าค้างช�าระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังนี้

ลูกหนี้การค้าค้างช�าระ จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน

ปี 2549-2563

- ลูกหนี้ - ส่วนรำชกำร 418 1,409.47

- ส่วนรำชกำร - ส่วนกลำง 22 17.63

- ส่วนเอกชนและอื่นๆ 39 2.85
2564

- ส่วนรำชกำร - ส่วนภูมิภำค 935 1,883.62

- ส่วนรำชกำร - ส่วนกลำง 305 4,627.85

- ส่วนเอกชนและอื่นๆ 946 105.13

 รวม 8,046.55

  
ลูกหนี้การค้าค้างช�าระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ�าแนกตามประเภทและหนี้ที่ค้างช�าระ ดังนี้

2564

ระยะเวลาค้างช�าระ
ลูกหนี้ 

ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค

ลูกหนี้ 
ส่วนราชการ
ส่วนกลาง

ลูกหนี้เอกชน 
และอื่นๆ รวม

1 - 180 วัน 1,263.46 4,561.41 105.00 5,929.87

181 - 365 วัน 620.16 66.44 0.13 686.73

365 วันขึ้นไป 1,409.47 17.63 2.85 1,429.95

 รวม 3,293.09 4,645.48 107.98 8,046.55

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต 0.07 11.27 2.38 13.72

 คงเหลือ 3,293.02 4,634.21 105.60 8,032.83

      2563

ระยะเวลาค้างช�าระ
ลูกหนี้ 

ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค

ลูกหนี้ 
ส่วนราชการ
ส่วนกลาง

ลูกหนี้เอกชน 
และอื่นๆ รวม

1 - 180 วัน 1,051.75 2,934.26 67.404,05 3.41181

181 - 365 วัน 755.86 104.99 1.85 862.70

365 วันขึ้นไป 1,346.30 24.21 2.46 1,372.97

 รวม 3,153.91 3,063.46 71.71 6,289.08

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 2.49 2.49

 คงเหลือ 3,153.91 3,063.46 69.22 6,286.59
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มาตรการในการติดตามลูกหนี้การค้าภาครัฐและลูกหนี้การค้าภาคเอกชน ที่ค้างช�าระเกินก�าหนด ดังนี้
ลูกหนี้การค้าภาครัฐ
 - ท�ำหนังสือแจ้งยอดค้ำงช�ำระส่งให้ลูกหนี้กำรค้ำทุกไตรมำส
 - ส่งรำยงำนลูกหนี้คงค้ำงให้ผู้แทนองค์กำรเภสัชกรรมประสำนกับลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน
 - ลูกหนี้กำรค้ำค้ำงช�ำระนำน จะมีกำรติดต่อสอบถำมทำงโทรศัพท์อย่ำงต่อเนื่อง
ลูกหนี้การค้าเอกชน
 - โทรศัพท์ติดต่อลูกค้ำแจ้งยอดค้ำงเกินก�ำหนดช�ำระ
 - จัดท�ำรำยงำนรำยละเอียดหนี้ค้ำงช�ำระให้ผู้แทนองค์กำรเภสัชกรรมติดตำม
 - จัดท�ำหนังสือแจ้งเตือนยอดค้ำงช�ำระเกินก�ำหนด จ�ำนวน 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกเดือน
 - จัดท�ำหนังสือแจ้งกองกำรขำยภำคเอกชน ประสำนผู้แทนองค์กำรเภสัชกรรม
 - จัดท�ำหนังสือถึงกองกฎหมำยให้ติดตำมเร่งรัดหนี้

6.4 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์กำรเภสัชกรรม 1,293.26 1,526.35

ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น 944.70 127.62

ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงท�ำ 456.03 554.66

วัตถุดิบ 1,570.74 1,392.27

ภำชนะและอุปกรณ์กำรบรรจุ 221.86 189.04

พัสดุและอุปกรณ์ 15.89 16.45

สินค้ำระหว่ำงทำง 478.84 48.48

เวชภัณฑ์โครงกำรส�ำรองยำ 24.93 24.14

5,006.25 3,879.01

หัก ส�ำรองสินค้ำเสื่อมสภำพ 591.03 27.16

หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง 88.34 55.96

 รวม 4,326.88 3,795.89

    
ในงวดปี 2564 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) องค์กำร

เภสัชกรรมได้รับมอบนโยบำยจำกรัฐบำลและกระทรวงสำธำรณสุข ให้ส�ำรองผลิตภัณฑ์ยำและเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่ใช้ใน 
กำรรักษำและป้องกันโรคดังกล่ำว ส่งผลให้มีกำรส�ำรองวัตถุดิบ ภำชนะอุปกรณ์กำรบรรจุ และผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปได้รวมผลิตภัณฑ์ COVID-19 มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 446.43 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
  - ผลิตภัณฑ์ขององค์กำรเภสัชกรรม 82.23 ล้ำนบำท
   (หน้ำกำกอนำมัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ)
  - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น 364.20 ล้ำนบำท
         (ยำ หน้ำกำกอนำมัย และเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อื่น)
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6.5 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

เงินฝำกธนำคำร - ประจ�ำ 12 เดือน 31.92 110.30

 รวม 31.92 110.30

  
ในงวดปี 2564 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.375 ต่อปี สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 

จ�ำนวน 31.92 ล้ำนบำท เป็นเงนิฝำกธนำคำรประเภทประจ�ำ ของกองทนุสนบัสนุนกำรวจิยัพัฒนำและนวัตกรรมขององค์กำรเภสชักรรม

6.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 5.34 0.14

ดอกเบี้ยธนำคำรค้ำงรับ 9.98 5.87

สินทรัพย์อนุพันธ์ทำงกำรเงิน 1.75 -

 รวม 17.07 6.01

ดอกเบีย้ธนำคำรค้ำงรบั จ�ำนวน 9.98 ล้ำนบำท เป็นดอกเบีย้ค้ำงรบัของกองทนุสนบัสนุนกำรวิจยัพัฒนำและนวตักรรมขององค์กำร
เภสัชกรรม จ�ำนวน 0.60 ล้ำนบำท

องค์กำรเภสัชกรรมได้ท�ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดยมีอัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ 
ล่วงหน้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ดังนี้

 2564 2563

สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

อัตรำ 33.1595 - 33.449 บำท = 1 USD 1.75 -

6.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์กำรเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2564 2563

เงินลงทุน
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินลงทุน
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหำชน) 595.21 40.00 564.62 40.00

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด 51.79 49.00 51.68 49.00

3. บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ำกัด 119.25 49.00 108.02 49.00

766.25 724.32
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

เงินลงทุน
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

เงินลงทุน
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหำชน) 148.86 40.00 148.86 40.00

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด 39.20 49.00 39.20 49.00

3. บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ำกัด 147.00 49.00 147.00 49.00

335.06 335.06

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
งบแสดงฐานะการเงิน

 2564 2563
สินทรัพย์

รวม
หนี้สิน 
รวม

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์
รวม

หนี้สิน 
รวม

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหำชน) 1,656.85 168.83 1,488.02 1,676.74 265.18 1,411.56

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด 139.03 33.33 105.70 144.20 38.73 105.47

บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ำกัด 548.27 304.90 243.37 563.87 343.42 220.45

2,344.15 507.06 1,837.09 2,384.8 1647.33 1,737.48
  

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินลงทุนบริษัทร่วมบันทึกตำมวิธีส่วนได้เสียได้ใช้ข้อมูลจำกงบกำรเงินของบริษัทร่วม ที่ยังไม่ได ้
ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชี

6.8 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว จ�ำนวน 110.71 ล้ำนบำท เกิดจำกกองทนุเงินกู้องค์กำรเภสชักรรมให้พนกังำนกู้ยืมเงนิเพ่ือเป็นสวสัดกิำร 
โดยคิดดอกเบี้ยตำมอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำของธนำคำรรัฐวิสำหกิจ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลำคม 109.13 105.98

บวก ลูกหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 63.47 66.51

172.60 172.49

หัก ลูกหนี้เงินกู้ลดลงระหว่ำงปี 61.89 63.36

ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยำยน 110.71 109.13
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6.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ - อื่นๆ 6,926.97 3,156.29

โบนัสค้ำงจ่ำย 247.93 134.77

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นๆ 337.72 395.09

เจ้ำหนี้อื่นๆ 9,692.11 320.82

เงินรับช�ำระเกินจำกลูกหนี้ 8.24 11.85

ยำค้ำงส่ง 2.59 0.30

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอน�ำส่ง 87.50 24.96

 รวม 17,303.06 4,044.08

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืนๆ จ�ำนวน 337.72 ล้ำนบำท มีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยของกองทุนสนับสนุน กำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม 
ขององค์กำรเภสัชกรรม จ�ำนวน 31.99 ล้ำนบำท รวมอยู่ด้วย

เจ้ำหน้ีอื่นๆ จ�ำนวน 9,692.11 ล้ำนบำท เป็นเงินงบประมำณรับล่วงหน้ำจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส�ำหรับกำร 
เบิกจ่ำยแทนกัน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ระยะระบำดในวงจ�ำกัดส�ำหรับกระจำยทรัพยำกรและวัสดุอุปกรณ ์
ทำงกำรแพทย์ให้แก่โรงพยำบำลและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องมียอดคงเหลือ จ�ำนวน 93.72 ล้ำนบำท เป็นเงินรับล่วงหน้ำในกำรจัดหำ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (Moderna) ให้แก่โรงพยำบำลเอกชน จ�ำนวน 9,316.18 ล้ำนบำท (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 6.1) และรับเงินสนับสนุนจำกสถำบันวัคซีนแห่งชำติส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำวัคซีนและบรรจุวัคซีนท่ีเกิดข้ึนในปี 2564  
คงเหลือจ�ำนวน 105.92 ล้ำนบำท (เป็นเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน จ�ำนวน 77.09 ล้ำนบำท และประเภทออมทรัพย์  
จ�ำนวน 28.83 ล้ำนบำท) รวมอยู่ด้วย

6.13 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ยอดยกมำ วันที่ 1 ตุลำคม 927.41 772.65

 เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

  - เพิ่มขึ้นครึ่งปีหลังของปี 2562 - 52.67

  - ครึ่งปีแรกของปี 2563 - 229.65

  - ครึ่งปีหลังของปี 2563 - 327.41

  - เพิ่มขึ้นครึ่งปีหลังของปี 2563 2.94 -

  - ครึ่งปีแรกของปี 2564 278.11 -

  - ครึ่งปีหลังของปี 2564 863.60 -

 ลดลงระหว่ำงงวด

   - ครึ่งปีหลังของปี 2562 - (225.32)

  - ครึ่งปีแรกของปี 2563 - (229.65)

  - ครึ่งปีหลังของปี 2563 (204.35) -

  - ครึ่งปีหลังของปี 2563 (126.00) -

  - ครึ่งปีแรกของปี 2564 (278.11) -

ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยำยน 1,463.60 927.41

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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กระทรวงกำรคลังก�ำหนดให้องค์กำรเภสัชกรรมน�ำส่งรำยได้แผ่นดินในอัตรำร้อยละ 35 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัสกรรมกำร 
และพนักงำน โดยก�ำหนดระยะเวลำน�ำส่งรำยได้แผ่นดินปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 น�ำส่งเงินรำยได้ระหว่ำงกำลในเดือนกรกฎำคมของทุกปี 
และครั้งที่ 2 น�ำส่งเมื่อส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบกำรเงินประจ�ำปีเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 30 กันยำยน 2564 รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง จ�ำนวน 1,463.60 ล้ำนบำท เป็นรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังท่ีกระทรวง 
กำรคลังขอเพิ่มเติมปี 2558 คงเหลือ จ�ำนวน 600.00 ล้ำนบำท แต่องค์กำรเภสัชกรรมได้ท�ำหนังสือขอผ่อนผันจำกกระทรวงกำรคลัง 
รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลังครึ่งปีหลังของปี 2564 จ�ำนวน 863.60 ล้ำนบำท

6.14 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564

ภำยใน 1 ปี 80.06

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 295.09

มำกกว่ำ 5 ปี 485.75

 รวม 860.90

หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคต (223.48)

 รวม 637.42

หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในปี (49.77)

 รวม 587.65

  
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2563

ภำยใน 1 ปี 49.77

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 198.75

มำกกว่ำ 5 ปี 388.90

 รวม 637.42

  
6.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 40.45 18.75

เงินประกันสัญญำ 413.79 214.81

	 รวม 454.24 233.38
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6.16 รายได้รอการรับรู้
6.16.1 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู ้มีรำยละอียด ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลำคม 766.04 858.73

บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด - -

766.04 858.73

หัก ลดลงระหว่ำงงวด 84.01 92.69

ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยำยน 682.03 766.04

  
6.16.2 รายได้รอการรับรู ้มีรำยละเอียด ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 ตุลำคม 15.09 21.78

บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด 0.01 0.06

15.10 21.84

หัก ลดลงระหว่ำงงวด 3.84 6.75

ยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยำยน 11.26 15.09

 รวม 693.29 781.13

6.17 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
องค์กำรเภสัชกรรมจำ่ยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและบ�ำเหน็จตำมข้อก�ำหนดของพระรำชบัญญตัิคุ้มครองแรงงำน 

พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณหรือออกจำกงำน และผลประโยชน์อื่นแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน

ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน

 เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 1,079.18 1,078.92

 เงินบ�ำเหน็จ 270.33 238.06

ผลประโยชน์อื่นๆ 79.12 77.79

 รวม 1,396.36 1,427.04
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การเปลีย่นแปลงมลูคา่ในปจัจบุนัของภาระผกูพันโครงการผลประโยชน ์ส�าหรบังวดปสีิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564	มดีงันี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 1,427.04 1,394.79

ผลประโยชน์จ่ำย (135.05) (117.02)

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 83.23 72.99

ต้นทุนดอกเบี้ย 21.14 30.53

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย

รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน - 26.03

รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 19.72

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วันที่ 30 กันยำยน

1,396.36 1,427.04

  
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน แต่ละรำยกำรมีดังนี้
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนท่ีองค์กำรเภสัชกรรมรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ในส่วนค่ำใช้จ่ำย

ด�ำเนินงำนของส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 83.23 72.99

ต้นทุนดอกเบี้ย 21.14 30.53

  รวม 104.37 103.52

  
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

ร้อยละต่อปี

 2564 2563

อัตรำคิดลด 0.67-1.94 0.67-1.94

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 7 0.06 

อัตรำเงินเฟ้อ 2.75 2.75

อัตรำกำรเสียชีวิต ตำรำงมรณะไทย 105% ของ TMO17 105% ของ TMO17
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว วิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลัก
ค�ำนวณจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนเพ่ิมหรือลดจำกสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำรภำยในช่วงท่ีสมเหตุสมผล  

ตำมควำมจ�ำเป็นของมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับที่ 19 (TAS 19)
กำรวิเครำะห์มีจุดประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมอ่อนไหวของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ ต้นทุนบริกำร ดอกเบ้ีย

สุทธิจำกหนี้สิน ต่อเหตุกำรณ์ที่สมมติฐำนเปลี่ยนแปลงไปในบำงช่วง โดยในกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวส�ำหรับข้อสมมติฐำนหนึ่งข้อ 
ข้อสมมติฐำนอื่นๆ จะถูกสันนิษฐำนว่ำไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับข้อสมมติฐำนที่ถูกน�ำไปวิเครำะห์

2564
 ผลกระทบของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ปัจจัยความอ่อนไหวของสมมติฐานหลัก ตอบแทน
ความชอบ เงินบ�าเหน็จ รางวัล

ปฏิบัติงานนาน
อุทิศเวลา
การท�างาน รวม

1. อัตรำคิดลด - 0.05 % 59.40 4.4 93.97 0.126 7.98

 อัตรำคิดลด + 0.05 % (53.98) (4.34) (3.66) (0.11) (62.09)

2. อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน - 1 % (106.52) (9.98) - - (116.50)

 อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน + 1 % 125.99 10.53 - - 136.52

3. อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน - 20 % 27.9 10.38 2.63 0.10 31.02

 อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน +20% (26.27) (0.38) (2.48) (0.09) (29.22)

4. ตำรำงมรณะ - 20 % 6.32 0.41 0.46 0.01 7.20

  ตำรำงมรณะ + 20 % (6.24) (0.41) (0.46) (0.01) (7.12)

 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโครงการผลประโยชน์

การคาดการณ์กระแสเงินสด ตอบแทน
ความชอบ เงินบ�าเหน็จ รางวัล

ปฏิบัติงานนาน
อุทิศเวลา
การท�างาน รวม

การคาดการณ์กระแสเงินสด
แสดงตามช่วงเวลา	:

1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 75.26 20.30 8.64 0.41 104.61

1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566 69.57 39.20 2.51 0.30 111.58

1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567 61.97 30.87 2.70 0.33 95.87

1 ต.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568 68.09 16.08 5.68 0.40 90.25

1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569 76.85 31.63 6.99 0.37 115.84

1 ต.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2570 69.38 30.25 7.39 0.37 107.39

1 ต.ค. 2570 ถึง 30 ก.ย. 2571 66.65 16.57 4.00 0.26 87.48

1 ต.ค. 2571 ถึง 30 ก.ย. 2572 66.02 25.65 5.00 0.29 96.96

1 ต.ค. 2572 ถึง 30 ก.ย. 2573 82.65 24.58 11.94 0.34 119.51

1 ต.ค. 2573 เป็นต้นไป 2,615.09 9.38 165.48 4.66 2,794.61
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องค์การเภสชักรรมจดัตัง้กองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏิบตังิานขึน้ตามพระราชบญัญัตจิดัตัง้องค์การเภสชักรรม พ.ศ. 2509 ซึง่คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยเงินบ�าเหน็จ เงินชดเชย และ 
เงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไว้ว่าให้องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10  
ของเงนิเดอืนหรอืค่าจ้างของผูป้ฏิบตังิาน ซึง่จะจ่ายให้พนกังานและลกูจ้างในกรณเีกษยีณอายุ ลาออก และถึงแก่กรรม กองทนุบ�าเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

เงินกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 270.33 284.04

เงินสมทบกองทุนฯ รับ 8.41 22.18

เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย (40.68) (35.89)

เงินกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 238.06 270.33

ภาระผูกพัน 238.06 270.33

   
ยอดหนีส้นิกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิาน ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 จ�านวน 238.06 ล้านบาท ได้แสดงเป็นส่วนหน่ึงในประมาณการ 

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

6.18 หนี้้�สิินี้กองทุุนี้เงินี้ก้�องค์์การเภสัิชกรรม
องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมข้ึนตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานกู้เงิน  

พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521 โดยกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมได้กู้ยืมเงินจากกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงาน 
ไปจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตั้งแต่งวดปี 2520 – 2547 จ�านวนเงิน 44.50 ล้านบาท

ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้มมีติตามรายงานการประชมุครัง้ท่ี 11/2547 วนัท่ี 31 สงิหาคม 2547 ให้จดัสรร
เงินงบประมาณจากงบท�าการขององค์การเภสัชกรรมเพ่ือตัดจ่ายให้กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมน�าไปจ่ายคืนเงินกองทุนบ�าเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงานปีละ 5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจ�านวนเงิน 44.50 ล้านบาท ตามที่กู้ยืม โดยจ่ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 
ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2546 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรมจ�านวน  
30.00 ล้านบาท เพ่ิมเติม เพ่ือสมทบเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม โดยให้รัฐวิสาหกิจน�าเงินจากงบท�าการไปให้พนักงานกู้ยืม  
เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6.1) 5.66 6.23

ลูกหนี้เงินกู้ 110.71 109.13

ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม (41.87) (40.86)

กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม 74.50 74.50

  
6.19 กองทุุนี้สิำารองเลี้้�ยงช้พ
องค์การเภสชักรรมได้จัดให้มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีพนกังานองค์การเภสชักรรม ซึง่จดทะเบยีนแล้วเมือ่วนัที่ 

1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงานของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 176 คน จากเงินกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบ�าเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 9 คน เป็นเงิน 13.41 ล้านบาท
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6.20 ส�ารองโครงการส�ารองยาและเวชภัณฑ์
คณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินุมตัเิมือ่วันท่ี 19 ตลุำคม 2514 หนงัสอืส�ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตร ีที ่สร.0402/16958 ลงวนัท่ี 20 ตลุำคม 

2514 ให้องค์กำรเภสัชกรรมกันเงินรำยได้ที่จะต้องน�ำส่งกระทรวงกำรคลังตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2519 เป็นเงิน 10 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 13 
กรกฎำคม 2519 คณะรัฐมนตรีลงมติให้องค์กำรเภสัชกรรมหักเงินรำยได้ขององค์กำรเภสัชกรรมไว้ใช้ในโครงกำร ตั้งแต่ปี 2520  
ถึง 2524 ตำมหนังสือ ที่ สร.0202/12068 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2519 เป็นเงิน 20 ล้ำนบำท และหนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ที่ สร.0202/15883 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2525 อนุมัติให้องค์กำรเภสัชกรรมงดส่งรำยได้ที่ต้องให้รัฐ ตั้งแต่ปี 2525 ถึง 2529 เป็นเงิน 
20 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้ำนบำท เพื่อด�ำเนินกำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภำวะขำดแคลนยำ
ภำยในประเทศหรือยำมฉุกเฉินและให้น�ำยำและเวชภัณฑ์ดังกล่ำวออกหมุนเวียนใช้โดยจัดหำของใหม่เข้ำมำแทนท่ีเพ่ือป้องกัน 
กำรเสือ่มสภำพ ในปี 2529 เกิดน�ำ้ท่วมบรเิวณองค์กำรเภสัชกรรมท�ำให้เวชภณัฑ์โครงกำรส�ำรองยำและเวชภณัฑ์ขององค์กำรเภสชักรรม
เสียหำย คิดเป็นมูลค่ำ 0.09 ล้ำนบำท เงินส�ำรองโครงกำรส�ำรองยำจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล้ำนบำท ซึ่งองค์กำรเภสัชกรรมได้น�ำ 
เงินส�ำรองโครงกำรส�ำรองยำดังกล่ำวไปด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ แล้ว 24.93 ล้ำนบำท คงเหลือฝำกไว้ที่ธนำคำร 5.95 ล้ำนบำท  
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6.1 มีรำยละเอียดดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

1. จดัสร้ำงอำคำรส�ำรองยำและเวชภณัฑ์ - 1 ขนำด 24X32 เมตร 
 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตำรำงเมตร 1 หลัง 1.99 1.99

2. จดัสร้ำงอำคำรส�ำรองยำและเวชภณัฑ์ - 2 ขนำด 22X38 เมตร  
 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตำรำงเมตร 1 หลัง 4.00 4.00

3. ต่อเติมอำคำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น 
 ขนำด 22X38 เมตร เนื้อที่รวม 1,694 ตำรำงเมตร 13.04 13.04

4. จัดส�ำรองยำและเวชภัณฑ์ถึง 30 กันยำยน 2564 และ 2563 24.93 24.14

43.96 43.17

5. ค่ำยำและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดหำ
 เพื่อส�ำรองให้ครบโครงกำรฯ รวมอยู่ในเงินฝำกออมทรัพย์
 ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 6.1 5.95 6.74

	 รวม 49.91 49.91

ในส่วนกำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ์ท่ีจ�ำเป็น ส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภำวะขำดแคลนยำภำยในประเทศหรือยำมฉุกเฉิน องค์กำร
เภสัชกรรมได้ส�ำรองวัตถุดิบที่สำมำรถน�ำไปหมุนเวียนใช้ในกำรผลิตเพื่อป้องกันกำรเสื่อมคุณภำพ ณ 30 กันยำยน 2564 มีจ�ำนวน 14 
รำยกำร คิดเป็นมูลค่ำรวม 24.93 ล้ำนบำท ดังนี้ วัตถุดิบส�ำหรับผลิตยำรักษำอำกำรติดเชื้อ 6 รำยกำร รักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด 
4 รำยกำร รักษำเบำหวำน 1 รำยกำร แก้อักเสบ 1 รำยกำร ฆ่ำเชื้อ 1 รำยกำร และรักษำแผลในกระเพำะ 1 รำยกำร

6.21 รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ขำยยำและเวชภัณฑ์องค์กำรผลิต 8,508.40 7,757.82

ขำยยำและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 25,960.15 10,566.70

ขำยยำและเวชภัณฑ์จ้ำงผลิต 144.86 119.30

 รวม 34,613.41 18,443.82

  

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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รำยได้จำกกำรขำยยำและเวชภณัฑ์จ้ำงผลติ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563 จ�ำนวน 144.86 ล้ำนบำท และ 119.30 ล้ำนบำท 
องค์กำรเภสัชกรรมได้จ้ำงบริษัทผลิตยำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำภำยใต้ 
กำรก�ำกับดูแลขององค์กำรเภสัชกรรม

ในงวดปี 2564 มีกำรระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) องค์กำรเภสัชกรรมได้รับ 
มอบหมำยจำกกระทรวงสำธำรณสุขให้จัดหำยำและเวชภัณฑ์ท่ีจ�ำเป็นมำใช้ในกำรรักษำและป้องกัน ส่งผลท�ำให้รำยได้จำก 
กำรขำยยำและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 16,471.50 ล้ำนบำท

- รำยได้จำกกำรขำยยำและเวชภัณฑ์องค์กำรผลิต 144.61 ล้ำนบำท
 (หน้ำกำกอนำมัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ)
- รำยได้จำกกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 16,298.80 ล้ำนบำท
 (วัคซีน หน้ำกำกอนำมัย N95 และเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อื่น)
- รำยได้จำกกำรขำยยำและเวชภัณฑ์จ้ำงผลิต 28.09 ล้ำนบำท
 (เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ)

6.22 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 2564 2563

ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 25.14 26.49

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 1.01 1.36

รำยได้เบ็ดเตล็ด 11.51 13.65

รำยได้ค่ำขำยแบบแปลน 0.01 0.01

รำยได้ชดใช้ค่ำเสียหำย 2.99 2.11

รำยได้ค่ำปรับ 58.35 76.69

รำยได้ค่ำตอบแทน 0.33 0.37

รำยได้ส�ำรองหนี้สูญรับคืน 0.43 0.57

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 0.46 1.17

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 1.87 -

ก�ำไรจำกกำรยกเลกิสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 0.04 0.03

รำยได้ค่ำจัดส่งยำ 9.65 3.60

รำยได้จำกกำรรับบริจำค 3.85 6.75

รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลตัดบัญชี 84.01 92.69

รำยได้ค่ำบริกำร 7.12 4.45

รำยได้ค่ำด�ำเนินกำร 1.06 9.53

รำยได้ค่ำสอบเทียบ 0.03 0.03

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 13.65 9.71

รำยได้เงินอุดหนุนจำกสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 3.97 -

รำยได้อดุหนุนสถำบนัวคัซนีแห่งชำต-ิกองทนุสนับสนนุกำรวจิยัฯ 25.53 -

 รวม 251.01 249.21
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6.22 รายได้อื่น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 25.14 26.49

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 1.01 1.36

เงินปันผล 15.58 8.18

รำยได้เบ็ดเตล็ด 11.51 13.65

รำยได้ค่ำขำยแบบแปลน 0.01 0.01

รำยได้ชดใช้ค่ำเสียหำย 2.99 2.11

รำยได้ค่ำปรับ 58.35 76.69

รำยได้ค่ำตอบแทน 0.33 0.37

รำยได้ส�ำรองหนี้สูญรับคืน 0.43 0.57

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 0.46 1.17

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 1.87 -

ก�ำไรจำกกำรยกเลกิสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 0.04 0.03

รำยได้ค่ำจัดส่งยำ 9.65 3.60

รำยได้จำกกำรรับบริจำค 3.85 6.75

รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลตัดบัญชี 84.01 92.69

รำยได้ค่ำบริกำร 7.12 4.45

รำยได้ค่ำด�ำเนินกำร 1.06 9.53

รำยได้ค่ำสอบเทียบ 0.03 0.03

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 13.65 9.71

รำยได้เงินอุดหนุนจำกสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 3.97 -

รำยได้อดุหนุนสถำบันวคัซนีแห่งชำต-ิกองทนุสนับสนนุกำรวจิยัฯ 25.53 -

 รวม 266.59 257.39

 
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563 จ�ำนวน 25.14 ล้ำนบำท และ 26.49 ล้ำนบำท  

ส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรของกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมขององค์กำรเภสัชกรรม จ�ำนวน 2.38 ล้ำนบำท  
และ 3.48 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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เงินปันผล ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 2563 จ�ำนวน 15.58 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำท เป็นเงินปันผลบริษัท 
เยเนอรัลฮอลปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำนวน 14.40 ล้ำนบำท และ 7.20 ล้ำนบำท และเงินปันผลบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จ�ำกัด จ�ำนวน 1.18 ล้ำนบำท และ 0.98 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

6.23 ต้นทุนขายและรับจ้างท�าของ ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ต้นทุนขำย - ยำองค์กำรผลิต 5,689.05 5,164.08

ต้นทุนขำย - ยำผู้ผลิตอื่น 23,283.35 9,655.42

 รวม 28,972.40 14,819.50

 
6.24 ค่าใช้จ่ายในการขาย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

กำรขนส่ง 530.73 455.50

ค่ำโฆษณำ 86.30 73.71

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยอื่นๆ 14.35 21.43

 รวม 631.38 550.64

  
6.25 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

เงินเดือนและค่ำจ้ำง 621.15 615.81

สวัสดิกำร 393.36 277.73

เงินสมทบกองทุนฯ 61.07 62.07

สำธำรณูปโภค 72.19 81.96

ค่ำซ่อมแซมสินทรัพย์ 115.64 100.11

ค่ำเช่ำและบริกำร 129.45 141.33

ค่ำธรรมเนียม 6.07 5.78

ค่ำตอบแทน 33.46 31.16

ค่ำวัสดุ 39.07 24.88

ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำย 292.43 262.60

ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมฯ 26.95 60.94

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรอื่นๆ 134.34 129.80

 รวม 1,925.18 1,794.17
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ค่ำเช่ำที่ดิน เช่ำอำคำรรำชพัสดุอำคำรชั้น 1 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ยศเส เพื่อเป็นร้ำนค้ำปลีกองค์กำรเภสัชกรรม เช่ำอำคำร
เลขท่ี 226 (บำงขุนพรหม) เพ่ือเป็นสถำนที่จ�ำหน่ำยยำ เช่ำท่ีอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี ส่วนวิทยบริกำร 
ชัน้ 1 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน เพ่ือเป็นร้ำนขำยยำขององค์กำรเภสชักรรม เช่ำทีด่นิ ต.บงึสน่ัน อ.ธัญบรุ ีจ.ปทุมธำน ีเพ่ือเป็นทีต่ัง้โรงงำน
เคมีภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ เช่ำที่ดินพระรำม 6 ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เพ่ือใช้ในรำชกำรเป็นที่ตั้งองค์กำรเภสัชกรรมและท่ีดิน 
ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับมอบจำกนิคมอุตสำหกรรมทับกวำง เพ่ือใช้ประโยชน์องค์กำรเภสัชกรรมโดยไม่คิดค่ำเช่ำที่ดิน  
ในปี 2564 องค์กำรเภสัชกรรมบันทึกเป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติ

6.26 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ขำดทุนจำกกำรตัดบัญชีสินค้ำ 13.21 12.95

ขำดทุนจำกกำรขำยตัดบัญชีสินทรัพย์ 10.97 23.71

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 146.35 -

สินค้ำเสื่อมสภำพ 585.21 19.44

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 18.78 46.22

 รวม 774.52 102.32

  
6.27 ต้นทุนทางการเงิน ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564 2563

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 2.05 -

ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 11.79 -

 รวม 13.84 -

7. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตคือ ควำมเสี่ยงที่คู่สัญญำหรือผู้กู้ยืมไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญำหรือคุณภำพ

สินทรัพย์เสื่อมลง มีผลให้องค์กำรเภสัชกรรมไม่ได้รับช�ำระหนี้คืนเต็มจ�ำนวนตำมสัญญำ และอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และฐำนะ 
กำรเงินขององค์กำรเภสัชกรรม โดยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตมีมูลค่ำตำมที่แสดงไว้ในด้ำนสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินสุทธิ 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นแล้ว

ดู แลสุ ขภ าพคน ไทย  มั่ น ใ จย าแล ะ เ วชภัณฑ์ คุณภาพ โปร่ ง ใ ส  มี คุณธรรม
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การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
องค์กำรเภสัชกรรม มีกำรติดตำมและบริหำรคุณภำพลูกหนี้ มีกำรดูแลลูกค้ำที่ผ่ำนกำรอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ำลูกค้ำได้ปฏิบัติตำม

เงื่อนไขสัญญำที่ให้ไว้กับองค์กำรเภสัชกรรม จะรำยงำนผลควำมคืบหน้ำเป็นประจ�ำ เพ่ือให้องค์กำรเภสัชกรรมได้รับช�ำระหนี้เร็วขึ้น 
และเสียหำยน้อยที่สุด

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต
ตำรำงด้ำนล่ำงนี้แสดงฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่รับรู้ ฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงสูงสุด

เป็นมูลค่ำขั้นต้นของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยไม่ค�ำนึงถึงหลักประกันและกำรด�ำเนินกำรใดๆ เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ สินทรัพย ์
ทำงกำรเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินฐำนะเปิดสงูสดุต่อควำมเสีย่งด้ำนเครดติ คือ มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ต้นก่อนหกัค่ำเผือ่ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 2563 ฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต มีดังนี้

 2564 2563

ลูกหนี้กำรค้ำ 8,046.55 6,289.08

ลูกหนี้รอกำรชดใช้ 4.63 4.63

 
ความเสี่ยงด้านตลาด
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่องค์กำรฯ อำจได้รับควำมเสียหำยเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของฐำนะที่อยู่ 

ในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เกิดจำกกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยน ที่มีผลกระทบในทำงลบต่อรำยได้และฐำนะขององค์กำร
เภสัชกรรม ทั้งน้ี องค์กำรเภสัชกรรมได้ด�ำเนินกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับฐำนะในบัญชีหน้ีสินทำงกำรเงิน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นควำมเสีย่งทีร่ำยได้หรอืฐำนะทำงกำรเงินขององค์กำรเภสชักรรมได้รบัผลกระทบในทำงลบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น 

เน่ืองมำจำกกำรท�ำธุรกรรมในสกุลเงินต่ำงประเทศ หรือจำกกำรมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่ำงประเทศ เมื่อแปลงมูลค่ำที่เป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศของรำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินขององค์กำรเภสัชกรรมไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ท�ำให้มูลค่ำทำงบัญชีของ
องค์กำรเภสัชกรรมลดลง

การบริหารความเสี่ยง
องค์กำรเภสัชกรรม มีธุรกรรมที่เก่ียวกับกำรปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศท�ำให้มีควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำ 

แลกเปลี่ยน อย่ำงไรก็ตำม องค์กำรฯ มีนโยบำยในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนโดยติดตำมควำมเส่ียงเป็นประจ�ำ 
และควบคุมควำมเสี่ยงโดยกำรใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงิน โดยผ่ำนธุรกรรม Forward

ฐำนะเงินตรำต่ำงประเทศขององค์กำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 2563 มีดังนี้

 2564 2563

เจ้ำหนี้กำรค้ำ

สกุลเงิน USD 1,408.95 463.79

สกุลเงิน EUR 19.86  6.60

สกุลเงิน SGD 0.30 1.30
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อนุพันธ์ทางการเงิน
องค์กำรเภสัชกรรม ใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงินเพ่ือกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ผ่ำนธุรกรรม Forward ผ่ำนสถำบัน 

กำรเงินหลำยแห่ง องค์กำรเภสัชกรรมไม่มีวัตถุประสงค์กำรท�ำอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพ่ือค้ำ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563  
องค์กำรเภสัชกรรมมีอนุพันธ์ทำงกำรเงิน ดังนี้

2564 2563

มุลค่า 
ตามสัญญา

มูลค่า 
ยุติธรรม

มุลค่า 
ตามสัญญา

มูลค่า 
ยุติธรรม

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 85.20 86.95 - -

    

 2564 2563

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกำรวัดค่ำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน 1.75 -

 
8. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ประมาณการหนี้สิน หมำยถึง หนี้สินที่มีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับจังหวะเวลำหรือจ�ำนวนท่ีต้องจ่ำยช�ำระ ซึ่งองค์กำรฯ จะรับรู้

รำยกำรต่อเมื่อมีภำระผูกพันในปัจจุบัน มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแต่ท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
เพื่อจ่ำยช�ำระภำระผูกพันดังกล่ำว และสำมำรถประมำณจ�ำนวนของภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน หมำยถึง ภำระผูกพันท่ีเป็นไปได้อันเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต แต่ยังไม่รับรู้เป็นหน้ีสินเน่ืองจำกไม่ม ี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือจ�ำนวนของภำระผูกพันไม่สำมำรถวัดมูลค่ำ 
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือเพียงพอ

องค์กำรเภสัชกรรม มีคดีท่ีถูกฟ้องเรียกค่ำเสียหำย คดีปกครอง ระหว่ำง ผู้รับจ้ำงแห่งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดี กับองค์กำรเภสัชกรรม  
ผู้ถูกฟ้องคดี คดีหมำยเลขด�ำ ที่ 475/2559 เรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญำเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย โครงกำรก่อสร้ำง  
Manufacturing Facility & Utility อำคำรผลติยำต้ำนไวรสัเอดส์และอำคำรสนับสนุน แต่ผูฟ้้องคดไีม่ปฏบิตังิำนให้ถูกต้องครบถ้วนตำม
สัญญำ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ต่อมำผู้ฟ้องคดียื่นต่อศำลปกครองกลำง โดยกล่ำวอ้ำงว่ำผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญำ
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีช�ำระค่ำจ้ำงจ�ำนวน 50.30 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจ�ำนวน
ดังกล่ำว นับตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญำจนกว่ำจะช�ำระเสร็จ และองค์กำรเภสัชกรรมได้ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรส�ำนักงำน 
คดีปกครองด�ำเนินกำรจัดท�ำให้กำรแก้ต่ำงและด�ำเนินกำรฟ้องแย้ง เรียกค่ำปรับตำมสัญญำจำกโจทก์ เมื่อวันท่ี 23 ตุลำคม 2563  
ศำลปกครองกลำงได้แจ้งเพิกถอนกระบวนกำรพิจำรณำ ต่อมำเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้ย่ืนค�ำขอด�ำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคด ี
ของเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ และศำลมีค�ำสั่งอนุญำต ซึ่งฝ่ำยกฎหมำยองค์กำรเภสัชกรรมพิจำรณำแล้วมีโอกำสจะไม่ได้รับ 
ควำมเสียหำยจำกผลของคดีดังกล่ำวจึงยังไม่รู้รำยกำรดังกล่ำว

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับวันที่ได้รับอนุมัติ

ให้ออกงบกำรเงิน ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ เหตุกำรณ์ที่เป็นหลักฐำนยืนยันว่ำสถำนกำรณ์ได้ท่ีอยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
(ต้องปรับปรุงรำยกำร) และเหตุกำรณ์ที่ชี้ให้เห็นว่ำสถำนกำรณ์ได้เกิดขึ้นภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน (ไม่ต้องปรับปรุงรำยกำร)
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เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2565 องค์กำรเภสัชกรรมและมหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ได้บันทึก 

ข้อตกลงกำรขอใช้พ้ืนท่ีบำงส่วนขององค์กำรเภสชักรรม พระรำม 6 ตำมมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันท่ี 7 เมษำยน 2564 ประกอบกับหนังสอื
ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/13017 ฉบับลงวันที่ 8 เมษำยน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักกำร ให้กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ด�ำเนินโครงกำร
อำคำรโรงพยำบำลรำมำธิบดีและย่ำนนวัตกรรมโยธี ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่ำ “โครงกำร” โดยให้จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 
เพ่ือใช้พ้ืนท่ีบำงส่วนขององค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 โดยมีระยะเวลำด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ และให้กระทรวงอุดมศึกษำฯ  
เสนอของบประมำณตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับแผนกำรย้ำยขององค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 ตำมบันทึกข้อตกลง 
ดังกล่ำว “(ข้อ 4) ในกำรใช้พื้นที่มหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี) จะประสำนควำมร่วมมือสนับสนุน
องค์กำรเภสชักรรมในกำรด�ำเนนิกำรย้ำยออกตำมแผนยุทธศำสตร์ (Exit Strategy) ขององค์กำรเภสัชกรรม โดยท้ังสองฝ่ำยตกลงเงือ่นไข
ในกำรสนับสนุน ในกำรด�ำเนินกำรย้ำยออกดังกล่ำวระหว่ำงกันอีกครั้งเป็นลำยลักษณ์อักษร” โดยบันทึกตกลงฉบับดังกล่ำว คู่สัญญำ
ไม่มีเจตนำให้มีผลผูกพันทำงกฎหมำย เป็นเพียงบันทึกควำมเข้ำใจเบื้องต้นระหว่ำงทั้งสองฝ่ำยเท่ำนั้น

10. การจัดประเภทรายการใหม่
รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 ได้มกีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกับกำร

แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564

รายการ รายการที่แสดงไว้เดิม จัดประเภทใหม่

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เงินฝำกออมทรัพย์ ที่มีภำระผูกพัน เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน 340.34

เงินฝำกประจ�ำเกิน 3 เดือน เงินลงทุนชั่วครำว สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 110.30

ลูกหนี้อื่นๆ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5.55

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเวชภัณฑแ์ละอื่นๆ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 214.45

ภำษีซื้อรอใบก�ำกับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6.48

รำยได้ค้ำงรับอื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5.71

โบนัสค้ำงจ่ำย หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 134.77

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นๆ หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 395.09

เจ้ำหนี้อื่นๆ หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 320.82

เงินรับช�ำระเกินจำกลูกหนี้ หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 11.85

ยำค้ำงส่ง หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 0.30

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอน�ำส่ง หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 24.96
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อัตราก�าลัง
Manpower

หน่วยงาน
Organization

พนักงาน
Staff

ลูกจ้างประจ�า
Permanent

ลกูจ้าง 
ชั่วคราว

Temporary
รวม
Total

ผู้อ�ำนวยกำร/Supervision of the Director 12 0 0 12

กองควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/
Safety and Environment Division 25 11 - 36

ส�ำนักตรวจสอบภำยใน/Internal Audit Office 19 0 0 19

ส�ำนักอ�ำนวยกำร/Office of the Managing Director 137 34 3 174

ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์/Human Resources Department 60 7 0 67

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน/ 
Finance and Accounting Department 93 0 0 93

ฝ่ำยผลิตยำ/Pharmaceutical Production Department 386 229 0 615

ฝ่ำยชีววัตถุ/Biological Product Department 71 7 0 78

ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์/ 
Herbal and Chemicals Department 86 8 19 113

ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม/
Engineering and Technology Department 138 9 0 147

ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย/ 
Marketing and Sale Department 170 33 0 203

ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์/
Package and Product Management Department 324 135 0 459

ฝ่ำยประกันคุณภำพ/Quality Assurance Department 184 27 0 211

ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์/Office of Strategy Management 15 0 0 15

โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม/
Beta-lactam Antibiotics Plant 37 27 0 64

สถำบันวิจัยและพัฒนำ/ 
Research and Development Institute 123 33 8 164

โรงงำนผลิตยำรังสิต 1/
Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1 186 259 63 508

กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1/
Quality Assurance Rangsit Pharmaceutical 
Production Plant 1

126 49 23 198

กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ
Quality Assurance Biological Product 47 3 0 50

โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ/
Biological Product (Vaccine) Production Plant 83 9 0 92

ฝ่ำยทะเบียนและกฎหมำยผลิตภัณฑ์/ 
Regulatory Affairs Department 24 0 0 24

รวม/Total 2,346 880 116 3,342
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รหัสผู้ปฏิบัติงาน
Column Labels

พนักงาน 
Staff

ลูกจ้างประจ�า
Permanent

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

Temporary
รวม
Total

ต�่ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ/Under-Diploma 736 740 109 1,585

ปริญญำตรี/Bachelor’s Degree 797 44 2 843

ปริญญำโท/Master’s Degree 167 3 5 175

ปริญญำเอก/Doctorate 45 2 0 47

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ/Vocational-Diploma 384 53 0 437

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง/High Vocational Certificate 217 38 0 255

รวม	/	Total 2,346 880 116 3,342

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
Categorized by Education Background
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หน่วยงาน
Organization

บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสปิตัล	โปรดัคส์	จำากัด	(มหาชน)	
สำานักงานใหญ่: อำคำรบริหำร 101/99 ซอยนวนคร 7  
ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120  
โทรศัพท์	0-2073-0490-6 โทรสาร 0-2073-0497-8 และ 0-2072-4700 
โรงงาน: 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธำน ี12120 โทรศพัท์ 0-2529-2560-4 โทรสาร 0-2529-2566
คลังพัสดุ: 101/38 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี 12120 โทรศัพท ์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/

บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จำากัด	
สำานักงาน/โรงงาน: 130/149 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังจุฬำ อ�ำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170 โทรศัพท ์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

บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์	ชีววัตถุ	จำากัด
สถานที่ตั้ง:	นิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 241 หมู่ 7 ต�ำบลหัวส�ำโรง 
อ�ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24190 
โทรศัพท ์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 

บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Joint Venture Companies

ธุรกิจหลัก
Core Business

ทุนจดทะเบียน
Authorized

Captital

สัดส่วนการถือหุ้น
ขององค์การ
เภสัชกรรม

GPO’s Shares

น�้าเกลือ 
น�้ายาล้างไต/ 

Normal  Saline 
Solution, 
Dialysis 
Solution

120 ล้านบาท
THB 120 Million

ร้อยละ 40
(4.8 ล้านหุ้น)

40%
(4.8 Million

Shares)

ยาสมุนไพร/ 
Herbal Products

80 ล้านบาท
THB 80 Million

ร้อยละ 49
(39.2 ล้านหุ้น)

49%
(39.2 Million 

Shares)

ผลิตและจ�าหน่าย
วัคซีนป้องกันโรค

ในคน/ 
Manufacture 

and Sell Human 
Vaccine

300 ล้านบาท
THB 300 Million

ร้อยละ 49
(147 ล้านหุ้น)

49%
(147 Million 

Shares)






