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องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจจัดอยู่ในสาขาสังคม เทคโนโลยี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ส�ำรองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ
The Government Pharmaceutical Organization (GPO) is a state enterprise within the Society and Technology Sector under the
Ministry of Public Health and was established in accordance with the GPO Act of 1966 (B.E. 2509). GPO operates in accordance
with its established mission to comply with Thailand’s public health policy by producing and supplying medicines and medical
supplies to support the public health system of the country, as well as to act as a mechanism in maintaining the price level of
medicines and in reserving medicines and medical supplies for situations of emergency and to sustain national security.

วิสัยทัศน์ • Vision
เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน

To be both modern and sustainable,
in order to be the foremost organization in
the country maintaining national
security in terms of medicines and
medical supplies.
พันธกิจ • Mission
1. ผลิต จ�ำหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานสากล
2. ผลิตยาทีจ่ ำ� เป็นและส�ำรองยาในยามฉุกเฉินเพือ่ ความมัน่ คง
ของชาติรวมถึงยาทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อระบบสาธารณสุข
ของประเทศ
3. ด�ำเนินธุรกิจให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันในอาเซียน
และสามารถพึง่ ตนเองได้และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ทจ่ี ำ� เป็นต่อสังคมไทย
เพือ่ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็น
ต่อสังคมไทย

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.

วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งตาม พรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509
Objectives for the founding of GPO in accordance with the GPO Act B.E.2509:
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์

1. To manufacture medicines and medical supplies.
2. To promote the research and development of medicines and
medical supplies.
3. To promote the analysis of medicines and medical supplies
including that of the raw materials used in their manufacture.
4. To purchase, sell, trade and provide medicines and medical
supplies.
5. To run a business involved in the manufacture of medicines
and medical supplies.

ค่านิยม • Core Value
องค์การเภสัชกรรมถือเป็นภาระหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร (GPO core value)
ที่องค์การได้ก�ำหนดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การด�ำเนินธุรกิจ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
Abiding by GPO’s core values is considered to be one of the most important duties of the organization’s personnel
at all levels. This results in personnel displaying appropriate behaviour, which is in accordance with GPO’s vision,
mission and business goals and which is replicated throughout the organization.

G

Good Governance
ธรรมาภิบาลมุง่ มัน่

P

People Trust
ให้เ กียรติตอ่ กัน

O

Ownership
ร่วมเป็นเจ้า ของ

ผลิตยาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยมาตรฐานระดับสากลทีท่ วั่ โลกให้การยอมรับ
องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นในการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย ด้วยมาตรฐานระดับสากล ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
จากองค์การเภสัชกรรมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก และ
ยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg ได้รับรองคุณภาพ
มาตรฐานจาก WHO Prequalification Programe (WHO PQ)
ขององค์ ก ารอนามัั ย โลก อั น ถื อ เป็ น เกี ย รติ แ ละความภาคภู มิ ใ จ
ที่ จ ะท� ำ ให้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมยั ง คงปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ สร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่สังคมต่อไปในอนาคต

Research

Development

Process

High Quality

WORLD
CLASS
STANDARD

Qu a l i t y personnel
& P r ocesses

WORLD
CLASS
STANDARD
เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย

การคิดค้นนวัตกรรมที่หลากหลายผสานเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าและเวชภั ณ ฑ์ ทุ ก ชนิ ด จากองค์ ก ารเภสั ช กรรม
ได้รับค วามเชื่อมั่นในคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง มาอย่างยาวนาน เราปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ จนได้รับรางวัล
ในระดับสากลมากมาย อันเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา
และเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพยาท�ำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งภายใน และต่างประเทศมากขึ้น
รางวัล
Facility of The Year
Awards 2018 (FOYA)
Honorable Mention
จากสมาคม ISPE

รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านห้องปฏิบัติการ
และได้รับรองมาตรฐาน
ISO/IEC17025
จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2561

รางวัล
อย.ควอลิตี้ อวอร์ด
ปี 2560 และ 2561
เป็นการตอกย�้ำ
ถึงการด�ำเนินงาน
ที่มีคุณภาพ

รางวัลผลิตภัณฑ์
สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
PM Herbal Awards PMHA
ปี 2561
โดยกระทรวงสาธารณสุข
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงินในรอบปี 2561
Financial Highlights of the Year 2018
ผลการด�ำเนินงาน Performance

ปี 2561

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate
(%)

ปี 2560

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate
(%)

ปี 2559

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate
(%)

ปี 2558

รายได้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies

16,633.66

5%

15,881.00

4.93% 15,134.32

12.70%

13,428.44

ค่าจ้างท�ำของ
Revenue from Contract

17.73

-28%

24.54

19.24%

20.58

6.24%

19.37

รายได้อื่น Other Revenues

190.23

-47%

356.77

140.37%

148.42

-52.33%

311.36

ต้นทุนขาย Cost of Sales

13,163.88

7%

12,325.80

4.04% 11,846.81

14.82%

10,317.97

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
Operating Expenses

2,069.06

-3%

2,139.38

9.77%

1,949.05

-2.40%

1,997.04

ก�ำไรสุทธิ Net Profit

1,578.74

-5%

1,653.22

9.85%

1,504.93

12.94%

1,332.50

687.56

-16%

818.75

17.32%

697.89

-56.53%

1,605.46

สินทรัพย์รวม Total Assets

19,709.17

4%

19,036.95

0.43% 18,955.94

13.09%

16,761.31

หนี้สินรวม Total Liabilities

6,549.48

-1%

6,598.28

7.87%

6,116.74

29.37%

4,728.11

13,159.68

6%

12,438.67

-3.12% 12,839.19

6.70%

12,033.20

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Times)

2.70

4%

2.60

-11.62%

2.94

-17.84%

3.58

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Assets Turnover (Times)

0.84

1%

0.83

4.49%

0.80

-0.34%

0.80

อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน (%)
Return on Equity (%)

12.00%

-10%

13.29%

13.39%

11.72%

5.85%

11.07%

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)
Total Expenses (Million Baht)

เงินรายได้น�ำส่งรัฐ
State on Profit Contribution
สถานะการเงิน (ล้านบาท)
Financial Status (Million Baht)

ส่วนของทุน Capital

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

ANNUAL REPORT 2018

GPO

ยอดขายยาและเวชภัณฑ์ Sales of Pharmaceutical Products and Medical Supplies
ล้านบาท (Million Baht)
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สารจากประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Message from the Chairman of the Board
ในปีงบประมาณ 2561 องค์การเภสัชกรรมได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์การด�ำเนินงานใหม่
“เป็ น องค์ ก รหลั ก เพื่ อ ความมั่ น คงทางยาและเวชภั ณ ฑ์ ข องประเทศที่ ทั น สมั ย และยั่ ง ยื น ”
โดยมุง่ เน้นการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล วิจยั และผลิตยาเชิงสังคม ยาทีม่ คี วามจ�ำเป็น เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ พร้อมไปกับการสร้างนวัตกรรมยา
และเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
ซึ่งเป็นที่น่ายินดี ที่บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานจนประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ส�ำคัญ อาทิ
โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน WHO Prequalification Program
(WHO PQ) ในการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ “เอฟฟาไวเรนท์” และยังได้รับรางวัล FOYA Awards
จาก International Society for Pharmaceutical Engineering ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการออกแบบด้านคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล ท�ำให้ผู้ป่วยเอดส์ได้เข้าถึงยาดีมีคุณภาพ
และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น มีการกระจายผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ใหม่ 2 รายการ คือ ยาเม็ด
Abacavir 300 mg. และยาเม็ด Ritonavir 100 mg. สามารถช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยากว่า
7,500 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ได้ขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มในส่วนของการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ส่งผลให้มีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกถึงปีละ 38 ล้านเม็ด
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ที่ จ.สระบุรี ส�ำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ตามมาตรฐาน WHO-GMP มีการทดสอบระบบต่างๆ เสร็จแล้ว จะสามารถผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้ ห วั ด ใหญ่ ไ ด้ ใ นต้ น ปี 2562 เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ท ดสอบในอาสาสมั ค รในเดื อ นพฤษภาคม 2562
ส่วนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี งบประมาณจ�ำนวน
5,607 ล้านบาท คาดว่าจะวางศิลาฤกษ์ได้ในปี 2562
ส�ำหรับอีกหนึง่ ภารกิจส�ำคัญทีอ่ งค์การเภสัชกรรมได้รบั มอบหมาย คือ การวิจยั พัฒนาสายพันธุ์
การปลูก และการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade)
แบ่งเป็น ระยะที่ 1 การวิจัยและพัฒนา ส�ำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก มีเป้าหมายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาส�ำหรับการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการในเดือนกรกฎาคม
2562 ระยะที่ 2 ขยายก�ำลังการผลิตเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Phase) โดยขยายพื้นที่ปลูก
เป็น 1,000 ตารางเมตร ทั้งระบบปิด (indoor) และระบบโรงเรือน (Greenhouse) เพื่อขยายก�ำลัง
การผลิตสารสกัดให้เพิ่มมากขึ้น และระยะที่ 3 ขยายการผลิตเป็นระดับอุตสาหกรรม (Industrial
Phase) โดยใช้พื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี จ�ำนวน 1,500 ไร่ ปลูกและ
ผลิตสารสกัดแบบครบวงจร ซึ่งการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงมั่นใจได้ว่าภารกิจนี้
จะประสบความส�ำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชนไทยเช่นกัน
องค์ ก ารเภสั ช กรรม จะยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น งานโดยน� ำ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เข้ า มาใช้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพพร้อมไปกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อโลก ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัย
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก�ำหนดไว้
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In the fiscal year 2018 GPO changed
its vision concerning new operations
to “Being the foremost modern
organization responsible for the national
security and sustainability of medicines
and medical supplies”, with a focus
on its operations meeting international
standards and on the research and
production of medicines and essential
medicines. This is in order to strengthen
the Thai public health system so that it
might be self-reliant and to ensure that
GPO is equipped to generate innovation
in relation to pharmaceutical products,
herbal products and medical devices,
thus enabling Thailand to have the
potential to compete on the global
market. The projects which were driven
by GPO’s personnel, with a view to
successfully achieving this goal, are as
follows:
The Rangsit Manufacturing Plant
Phase 1 has been accredited under the
WHO Prequalification Program (WHO PQ)
in respect of its drug Efavirenz. It has
also received an honourable mention
from the International Society for
Pharmaceutical Engineering, United
States, at the FOYA Awards; this was
in respect of the application of Quality
by Design principals and international
best practice standards. AIDs patients in
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Thailand are now able to access high quality medicines and to live longer
as a result. Two types of antiretroviral drug products were launched. These were
Abacavir 300 mg and Ritonavir 100 mg, which could help the government to make
savings of more than 7,500 million baht. In addition, there was an expansion in
production capacity via the utilisation of the pilot plant facility, resulting in
production increasing by 38 million tablets per annum.
The system validation at the influenza/avian flu vaccine manufacturing plant,
in Saraburi Province, which is in accordance with WHO-GMP, has been completed.
The plant is able to manufacture influenza vaccines from early 2019 for use in
clinical trials in May 2019. In addition, the foundation stone for the project for
the construction of the Rangsit Manufacturing Plant Phase 2 in Thanyaburi district,
Pathum Thani Province, is expected to be laid in 2019; this project has a budget of
5,607 million baht.
Another important mission which has been assigned to GPO is the research
and development of cannabis cultivation and breeding improvement, as well as
the production of medical cannabis extract and its finished products. Operations
have been divided into 3 Phases. Phase 1 entails the research and development
of medical cannabis for use in a clinical study, with the aim of providing medical
cannabis products to patients participating in the said study in July 2019. Phase 2
involves the expansion of the production of cannabis extract to a pilot scale and the
expansion of the area of indoor cultivation to 1,000 square meters, as well as the
initiation of the greenhouse cultivation of cannabis. Under Phase 3 cultivation and
production will be extended to an industrial scale. This phase will be carried out at
1,500 Rai of GPO premises in Nong Yai District, Chonburi Province. GPO is confident
that this mission will prove a success and that it will be of benefit to patients and
to the Thai people in general.
GPO is resolute in its aspiration to operate via the utilisation of new technology
to increase efficiency, along with continuously developing its personnel to keep
up with the rest of the World and with change. This is in order to be the foremost
modern organization responsible for the national security and sustainability of
medicines and medical devices, in accordance with our defined vision.

(นายแพทย์โสภณ เมฆธน)
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Dr.Sopon Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
Chairman of the Board
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors
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นายแพทย์โสภณ เมฆธน
Dr. Sopon Mekthon
M.D., B.P.H., M.P.A.
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2563
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Chairman of the Board
Tenure
24 October 2017- 23 October 2020

ประวัติการศึกษา

Education

ประวัติการทำ�งาน

Professional Experiences

• แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
สำ�นักงานกระทรวงสาธารณสุข
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์
รุ่นที่ 43  สำ�นักงาน ก.พ.
• หลักสูตร Executive Development Program
สถาบัน Kellogg School, USA
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (วปอ.รุ่นที่ 53)
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 13
• นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
• นายแพทย์ 9 วช. (เวชกรรมป้องกัน)  
จังหวัดกาญจนบุรี
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
• รองอธิบดีกรมอนามัย
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• อธิบดีกรมควบคุมโรค
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน

• กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
• ประธานกรรมการพิจารณาการนำ�กัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
• ประธานกรรมการติดตามและพัฒนาด้านวัคซีน
และชีววัตถุ
• ประธานกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
จำ�กัด
• ประธานกรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล
โปรดัคส์ (มหาชน)

GPO
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• Doctor of Medicine (Dermatology),
Chulalongkorn University
• Board of Dermatology, Chulalongkorn University
• Bachelor of Public Health (B.P.H.),
Sukhothai Thammathirat Open University
• Master of Public Administration (M.P.A.),
the National Institute of Development
Administration (NIDA)
• Senior Medical and Public Health Executive
Program (Batch 13)
• The Civil Service Executive Development
Program: Visionary and Moral Leadership
Batch 43
• Executive Development Program (EDP),
Kellogg School of Management,
Northwestern University, Illinois, USA
• Certificate in Public Law, Thammasat University
• National Defense Course (Batch 53)
• Corporate Governance Program for Directors
and Senior Executives of State Enterprises and
Public Organizations (Batch 13)
• Medical Physician, Borploy Hospital
Kanchanaburi Province
• Medical Physician, Expert Level, Kanchanaburi
Provincial Health Office
• Chief Medical Officer,
Ranong Provincial Health Office
• Chief Medical Officer,
Nonthaburi Provincial Health Office
• Deputy Director General,
the Department of Health
• Inspector General,
the Ministry of Public Health, Area 18
• Deputy Permanent Secretary,
the Ministry of Public Health
• Director General,
the Department of Disease Control (Present)
• Permanent Secretary,
the Ministry of Public Health
• Advisor to the Ministry of Public Health

Current Position

• Member of the Committee for National Health
Reform
• Chairman of the Committee to Consider the
Use of Cannabis for Medical Purposes
• Chairman of the Committee for Monitoring and
Developing Vaccines and Biological Products
• Chairman of the Board of Thai Herbal Products
Company Limited
• Chairman of the Board of General Hospital
Products Public Company Limited
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ประวัติการศึกษา

• ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต South Western
University  
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
• Fellow of the International College
of Surgeons
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการทำ�งาน

นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข
Dr. Jedsada Chokdumrongsuk
M.D. (Mr.)
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2563
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Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017- 23 October 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการทางแพทย์เขต 12
ผู้อำ�นวยการสถาบันพยาธิวิทยา
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลราชวิถี
รองอธิบดีกรมการแพทย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมการแพทย์
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ
• ประธานกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
• ประธานกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง
• กรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
• กรรมการบริษัท องค์การเภสัชกรรม
เมอริเออร์ชีววัตถุ

Education

• Doctor of Medicine, South Western University
• Diploma of Otolaryngology,
the Medical Council of Thailand
• Fellow of the International College of Surgeons.
(F.I.C.S)
• Diploma of Family Medicine,
the Medical Council of Thailand
• Diploma of Preventive Medicine,
the Medical Council of Thailand

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 for the Ministry of Public
Health
• Director General of the Department of Health
• Director General of the Department of Mental
Health
• Director General of the Department of Disease
Control
• Permanent Secretary, the Ministry of Public Health

Current Position

• Senior Expert in the Consumer Protection
Committee
• Senior Expert in the National Health Security
Committee
• Senior Expert in the National Vaccine Committee
• Chairman of the Executive Committee,
the Government Pharmaceutical Organization
• Chairman of the Corporate Governance
Committee, the Government Pharmaceutical
Organization
• Chairman of the Committee for the Evaluation
of GPO Senior Executives, Executive Assessment
Committee
• Member of the Board of Directors of Thai
Herbal Products Company Limited
• Member of the Board of Directors of
Government Pharmaceutical OrganizationMerieux Biological Products Company Limited
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ประวัติการศึกษา

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai Somboonsook
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2563

03

Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017 - 23 October 2020

• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Master of Tropical Health,
University of Queensland, Brisbane,
Queensland, Australia ประเทศออสเตรเลีย
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แพทยสภา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย์
และสาธารณสุข ระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
• Graduate Studies in Development
Administration (Human Resource
Management) The Australian National
University, Canberra ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(นบส.กพ.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชน
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ตรวจราชการ” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำ�งาน

• แพทย์ประจำ�โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำ�ปาง
• ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข
สำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน

• กรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
• กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
(มหาชน)
• ประธานกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทย
ในภาพรวมของประเทศ
• กรรมการติดตามและกำ�กับโครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิตระยะที่สอง
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม

GPO
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Education

• M.D., Chiang Mai University
• Master of Tropical Health, University of
Queensland, Brisbane, Queensland, Australia
• Certificate, Board of Preventive Medicine,
the Medical Council
• Certificate, Senior Executives in Medical and
Public Health, the Ministry of Public Health
• Graduate Studies in Development Administration
(Human Resource Management), the Australian
National University, Canberra, Australia
• Certificate, Senior Executives, the Civil Service
Training Institute
• Certificate, Public Law, Faculty of Law,
Thammasat University
• Certificate, Board of Family Medicine,
the Medical Council
• Diploma in National Defence (class 2550),
the National Defence College
• Certificate “Enhancing the Expertise of Inspectors”,
the Civil Service Training Institute

Professional Experience

• Medical Officer, Pai Hospital,
Mae Hong Son Province
• Director, Mae Sareang Hospital,
Mae Hong Son Province
• Director, Jae Hom Hospital, Lampang Province
• Director, Sawankaloke Hospital, Sukhothai Province
• Public Health Specialist, Udon Thani Provincial
Public Health Office
• Preventive Medicine Specialist, Udon Thani
Provincial Public Health Office
• Provincial Chief Medical Officer,
Nong Bua Lamphu Province
• Director, the Bureau of Environmental Health,
the Department of Health
• Deputy Secretary General,
the Food and Drug Administration
• Deputy Director General,
the Department of Medical Sciences
• Deputy Director General,
the Department of Health Service Support
• Inspector General, the Office of the Permanent
Secretary, the Ministry of Public Health
• Director General, the Department of Medical
Sciences
• Secretary General, the Food and Drug
Administration

Current Position

• Member of the Board of Directors of Thai Herbal
Products Company Limited
• Member of the Board of General Hospital
Products Public Company Limited
• Chairman of the Committee for the Integration
of Thai Herbs in the Country as a Whole
• Member of the Committee for the Monitoring
and Supervision of the Construction project
of Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)
• Member of the Committee for the Evaluation
of GPO Senior Executives
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นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai Pattanasukwasun

อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.11)
• Diploma in Advance Business Management
King’s College ประเทศสหราชอาณาจักร
• Certificate in Creating Collaborative Solution
Innovation in governance, Kennedy School
of Governance, Harvard University, USA
• Certificate in Executive Development Program
Kellogg School of Management, Northwestern
University, USA
• Professional Management Program
กระทรวงการคลังร่วมกับ Cambridge University
ประเทศสหราชอาณาจักร
• Public Director Certification Program,
Public Director Institute (PDI 6) สถาบันพระปกเกล้า
• Audit Committee Program รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
• Directors Certificate Program รุ่นที่ 43
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
• Advance Audit Committee รุ่น 22
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Board that make a difference รุ่นที่ 6
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Education

• ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายและผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมการร่วมการงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
• เลขานุการกรม สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ/กรรมการกลั่นกรอง
งานบริหาร/กรรมการติดตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ
• ผู้นำ�การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำ�นักงานปลัดกระทรวง
การคลัง ในคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กรรมการพัฒนา
บุคลากร/กรรมการการปฏิรูประบบราชการกระทรวง
การคลัง
• ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

•

ประวัติการทำ�งาน

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
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Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017 30 September 2019
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม” รุ่นที่ 60 สำ�นักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่น 4  สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
• กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งทางการปกครอง
กลุ่มภารกิจด้านรายได้ กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินและกรณีรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์
• กรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
• ประธานกรรมการด้านกฎหมาย องค์การเภสัชกรรม
• ประธานกรรมการติดตามและกำ�กับโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

B.A. in Accounting, Thammasat University
LL.B., Sukhothai Thammathirat Open University
MPA., Chulalongkorn University
Graduate Diploma Program in Public Law,
Thammasat University
Senior Executive Program for Civil Servants
(Class 60) Office of the Civil Service Commission
Executive Certificate Program on Administrative
Justice (Class 4) The Office of the Administrative
Court of Thailand
Thammasat Leadership Program (Class 3)
Thammasat University
Top Executive Program in Commerce and Trade  
(Class 3) Commerce Academy
Good Governance for Medical Executives (Class 4),
King Prajadhipok’ Institute
Capital Market Academy Leader Program Batch 23
The Executive Program in Energy Literacy for
a Sustainable Future Tea Class 11
Diploma in Advance Business Management
King’s College, UK
Certificate in Creating Collaborative Solution
Innovation in governance, Kennedy School of
Governance, Harvard University, USA
Certificate in Executive Development Program
Kellogg School of Management,
Northwestern  University, USA
Professional Management Program Ministry of
Finance and Cambridge University UK
Public Director  Certification Program,
Public Director  Institute  (PDI 6),
King Prajadhipok’s Institute
Audit Committee Program (Class 4)
Thai Institute Directors
Directors Certificate Program (Class 43)
Thai Institute Directors
Advance Audit Committee Program (Class 22)
Thai Institute Directors
Board that make a difference (Class 6)
Thai Institute Directors

Professional Experience

• Director of Bureau of Legal Affairs, State Enterprise
Policy Office, Ministry of Finance  
• Director of Bureau of Legal Affairs and Director of
Bureau of Private Investment in State
    Undertakings Promotion, State Enterprise Policy
Office, Ministry of Finance  
• Department Secretary, State Enterprise Policy
Office, Ministry of Finance  
• Director/Chairman of Risk Management Committee/
Member of Corporate Governance Committee/
Member of Management Affairs Review Committee/
Director of Real estate development Monitoring
Committee, MCOT Public Company Limited.
• Director and Executive Director,
MFC Asset Management Plc.  
• Subcommittee regarding the compensation of the
CEO in State Enterprises
• Leader of Change of the Office of the Permanent
Secretary and a member of the Change
Management Committee, Ministry of Finance/
Member of the Human Relations Development
Committee, Ministry of Finance/Member of the
Bureaucracy Reform Committee, Ministry of Finance
• Assistant Permanent Secretary, Acting Adviser on
Policy and Strategy, Ministry of Finance

Current Position

• Adviser on Policy and Strategy, Ministry of Finance
• Member of the Administrative Appeal Review
Committee for matters in the power and duty of The
Asset Department Cluster, The Revenue Department
Cluster and the Expenditure and Liability Department  
Cluster and the  Ministry of Finance
• The Executive Board of GPO
• Chairman of The Legal Consultancy of GPO
• The Chairman of the Steering Committee on the
Follow Up and Monitoring of the Construction of the
Rangsit Pharmaceutical Plant (Phase II) in Rangsit
• Director/Chairman of the Audit Committee,
General Hospital Products Public Co. Ltd.
• Director of PEA Encom International Co. Ltd.

ANNUAL REPORT 2018

ประวัติการศึกษา
•
•
•
•

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advance Management Program,
Wharton University, USA

ประวัติการทำ�งาน

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2561
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Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017 - 24 December 2018

• เลขาธิการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงิน และกรรมการ
ตรวจสอบ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั รอยัลพอร์ซเลน จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษทั ไอ อาร์ พี ซี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
• รองผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานทีป่ รึกษา ตลาดหลักทรัพย์ MAI

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี
กองทุนการออมแห่งชาติ
• กรรมการกองทุนทดแทน สำ�นักงานประกันสังคม
• ทีป่ รึกษาประธานกรรมการและอนุกรรมการลงทุน
บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการและเลขานุการ มูลนิธศิ าสตราจารย์
สังเวียน อินทรวิชยั
• กรรมการบริษทั ออโธพีเซีย จำ�กัด
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)

GPO
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EDUCATION

• Bachelor of Science (Accounting),
Thammasat University
• Bachelor of Law, Thammasat University
• Master of Science (Accounting),
Thammasat University
• Advance Management Program,
Whart on University, USA

Professional Experience

• Secretary General, Government Pension Fund
• Commissioner And Member Audit Committee,
The Securities And Exchange Commission
• Director And Member Audit Committee,
CIMB Thai PCL.
• Chairman, Royal Porcelain Public Company
Limited
• Director, I.R.P.C. Public Company Limited
• Director, NOK Air Company Limited
• Director and Chairman Audit Committee,
Government Housing Bank
• Chief Executive Officer,
Thailand Securities Depository Company Limited
• Executive Vice President The Stock Exchange of
Thailand
• Chairman Advisory Committee, MAI

Current Position

• Director And Member, Audit Committee,
Intouch Holdings PCL.
• Director And Member Audit Committee,
Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
Public Company Limited
• Director, National Savings Fund
• Director, Workmen Compensation Fund
• Advisor, Dhipaya Insurance Public Company
Limited
• Director and Secretary of Prof.
Sungviel Indraviching Foundation
• Director, Orthopesia Co. Ltd
• Director and Member Audit Committee,
General Hospital Product Public Co. Ltd

18
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อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม

ประวัติการศึกษา

• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
• Master of Business Administration (MBA)
Ball State University, Indiana, USA
• ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำ�งาน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์
Miss Pongpun Gearaviriyapun

•
•
•
•
•
•

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทีป่ รึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักกำ�กับดูแลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน

• กรรมการบริหารความเสีย่ ง องค์การเภสัชกรรม

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2563

06

Member, Board of Directors
Tenure:
24 October 2017 - 23 October 2020

Education

• B. Acct., Thammasat University
• LL. B., Thammasat University
• Certificate in Accounting Audit,
Thammasat University
• Certified Public Accountant
• MBA, Ball State University, Indiana, USA
• Honorary Doctoral of Philosophy in Accountancy,
Sripatum University

Professional Experience

• Deputy Permanent Secretary,
the Ministry of Commerce
• Director General, the Department of Business
Development
• Commercial Advisor, the Ministry of Commerce
• Deputy Director General,
the Department of Foreign Trade
• Deputy Director General,
the Department of Business Development
• Director, the Bureau of Business Supervision,
the Department of Business Development

Current Position

• Member of the Risk Management Committee,
the Government Pharmaceutical Organization

ANNUAL REPORT 2018

ประวัติการศึกษา

ผศ.ดร.นพ. ชูศกั ดิ์ โอกาศเจริญ
Asst. Prof. Dr. Chusak
Okascharoen, Ph.D., M.D.
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2563
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Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017 - 23 October 2020

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒบิ ตั รกุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
• วุฒบิ ตั รกุมารเวชศาสตร์สาขาทารกปริกำ�เนิด
แพทยสภา
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการระบาดคลินกิ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• Fellowship in Perinatal-Neonatal Medicine,
McMaster University, Canada
• โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP) รุน่ ที่ 13
• หลักสูตร Better IT for Good Government
(BIGG) มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
IRDP
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 4 แพทยสภาและ
สถาบันพระปกเกล้า
• Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ประวัติการทำ�งาน

• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
• ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาระบาดทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองคณบดีฝา่ ยสารสนเทศ
• ผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาวิจยั แห่งชาติดา้ น Healthcare
Supply Chain and Logistics
• บรรณาธิการรามาธิบดีเวชสาร
• ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ทีป่ รึกษาด้าน Healthcare Logistics & Supply
Chain โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
• ทีป่ รึกษาด้าน Healthcare Logistics & Supply
Chain โรงพยาบาลวชิระ
• ทีป่ รึกษาด้าน Healthcare Logistics & Supply
Chain โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• ผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาวิจยั แห่งชาติ ด้านระบบสุขภาพ
• ทีป่ รึกษาคณบดีดา้ นสารสนเทศ คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
•
•
•
•

รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี องค์การเภสัชกรรม
กรรมการติดตามและพัฒนาด้านวัคซีน
และชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม

GPO
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Education

• Medicine, Faculty of Medicine,
Ramathibodi Mahidol University
    
   
• Thai Board of Pediatrics
• Thai Sub-board of Perinatal-Neonatal Medicine
• Ph.D. in Clinical Epidemiology, Mahidol University
• Fellowship in Neonatal-Perinatal Medicine,
McMaster University, Canada
• Mahidol Executive Development Program
• Course: Better IT for Good Government (BIGG),
the Institute of Research and Development for
Public Enterprises (IRDP)
• Course: Good Governance for Medical
Administration, the Medical Council of Thailand
and King Prajadhipok’s Institute
• Course: Director Accreditation Program (DAP),
the Institute of Directors
• Course: Advanced Audit Committee Program
(AACP), the Institute of Directors

Professional Experience

• Assistant Professor in Pediatrics,
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
• Head of the Department of Pediatrics
• Program Director, Master Program in Medical
Epidemiology                                                                               
• Deputy Dean in IT
• Advisory Councilor on Healthcare Logistics and
Supply Chain, the National Research Council of
Thailand     
• Editor-in-Chief, Ramathibodi Medical Journal
• Chair of the Research Ethics Committee,
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
• Consultant in Healthcare Logistics &
Supply Chain, Thammasat University Hospital
• Consultant in Healthcare Logistics &
Supply Chain, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
• Consultant in Healthcare Logistics &
Supply Chain, Songklanakarin University Hospital
• Advisory Councilor on Healthcare Systems,
the National Research Council of Thailand     
• Assistant Dean, IT, Faculty of Medicine
Ramathibodi, Hospital

Current Position

• Deputy Dean of the Faculty of Graduate Studies,
Mahidol University
• Member of the Audit Committee,
the Government Pharmaceutical Organization
• Member of the Good Corporate Governance
Committee, the Government Pharmaceutical
Organization
• Member of the Committee for Monitoring and
Developing Vaccines and Biological products,
the Government Pharmaceutical Organization

20

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1

อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
Eastern Asia University

ประวัติการทำ�งาน

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา
Dr. Somruedee Srichanya
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2563
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Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017 - 23 October 2020

• ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ บริษทั พรีเมียร์มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด
(เครือโอสถสภา)
• ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดบริษทั มิวสิกา้ จำ�กัด
(Warner Music, Thailand)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ FIRST QUALITY GEORGIA,
INC. (USA)
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ดี เอม เอส คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด
• กรรมการบริหารสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
• กรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการหลวง
• ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพาณิชย์
• ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยี
การสือ่ สารแห่งประเทศไทย
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจำ�คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ น
การปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การจัดตัง้ หน่วยงานเพือ่ บริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
• ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์การตลาด
และด้านภาพลักษณ์องค์กร

ตำ�แหน่งในปัจจุบัน

• ประธานคณะทำ�งานด้านบริหารการตลาด
องค์การเภสัชกรรม
• กรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
• กรรมการติดตามและพัฒนาด้านวัคซีนและชีววัตถุ
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี องค์การเภสัชกรรม
• กรรมการเพือ่ บูรณาการเรือ่ งสมุนไพรไทยในภาพรวม
ของประเทศ
• กรรมการสถาบันชุณหะวัณเพือ่ การพัฒนาธุรกิจ SME
อย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• กรรมการสถาบันหลักสูตร ผูน้ ำ�-นำ�การเปลีย่ นแปลง
(LFC) มูลนิธสิ มั มาชีพ
• อาจารย์พเิ ศษ หลักสูตรผูบ้ ริหาร นักยุทธศาสตร์
การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Education

• Bachelor of Economics (in International
Economics), Chulalongkorn University
• Master of Business Administration,
Kasetsart University
• Doctor of Business Administration (in Marketing),
Eastern Asia University

Professional Experience

• Brand Manager, Premier Marketing Public
Company Limited (Osotspa Group)
• Marketing Manager, Musica Company Limited
(Warner Music, Thailand)
• Deputy Managing Director,
FIRST QUALITY GEORGIA, INC. (USA)
• Chief Executive Officer, D.M.S Corporation
Co. Ltd.
• Executive Board, the Office of Small and Medium
Enterprises Promotion (OSMEP)
• Public Relations Committee of the Royal Projects
• Advisor to the Deputy Prime Minister and
the Minister of Commerce
• Advisor to the Minister of Information and
Communication Technology
• Honorary Advisor to the Committee of the
National Reform Steering Assembly in
Economics, 1974
• Advisor to the Ad-Hoc Committee of the National
Legislative Assembly for the Consideration of the
Establishment of Working Units to Promote Small
and Medium-Sized Enterprises
• Advisor on Marketing Strategy and Corporate Image

Current Position

• Chairman of the GPO Marketing Management
Committee
• Member of the Executive Committee,
the Government Pharmaceutical Organization
• Member of the Committee for Monitoring and
Developing Vaccines and Biological products,
the Government Pharmaceutical Organization
• Member of the Good Corporate Governance
Committee, the Government Pharmaceutical
Organization
• Member of the Committee for the Integration of
Thai Herbs in the Country as a Whole
• Member of the Institute Committee of the
Choonhavan Technology Center for Sustainable
SME Business, Rajamangala University of
Technology, Isan
• Member of the Committee for the Curriculum of
Leadership for Change (LFC), the Right Livelihood
Foundation
• Part-time, Faculty of Executive Programs
(Marketing Strategy), Chulalongkorn University,
Kasetsart University and King Mongkut’s
University of Technology Thonburi

ANNUAL REPORT 2018

รองศาสตราจารย์
ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
Assoc. Prof. Dr. Kanongnij
Sribuaiam, Ph.D.
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2563
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Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017 - 23 October 2020

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• B.A. in International Environmental
Studies, International Pacific College,
New Zealand
• LL.M., Harvard Law School, USA
• Doctorate Degree in Environmental
Public Law, University of Nantes,
France

ประวัติการท�ำงาน

• อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมายสารเคมี, คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี

• อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาปัญหาน�้ำเสีย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการรวบรวมกฎหมาย
ที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ด้านแหล่งน�้ำและด้านสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
รวบรวมกฎหมายทีส่ นับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (จัดท�ำหนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา:
ผู้น�ำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมาย
สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร”)
• กรรมการก�ำกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมาย
แก่ภาคประชาชน, สถาบันพระปกเกล้า
• ผู้จัดการโครงการ, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 10 - 14 สถาบันพระปกเกล้า
• อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
กรอบการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 9 (การปฏิรูป
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรม),
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558
• อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุง
กฎหมายด้านการจัดการมลพิษ, คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ
• คณะท�ำงาน, คณะท�ำงานพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย, ศูนย์วิจัยกฎหมาย
และการพัฒนา, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• อาจารย์พิเศษ, International Pacific College,
ประเทศนิวซีแลนด์
• ที่ปรึกษากฎหมาย (โครงการจัดท�ำร่างกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมลาว), มูลนิธิเอเชีย (ประเทศไทย)
• ที่ปรึกษากฎหมาย (โครงการจัดตั้งศูนย์กฎหมาย
ลุ่มน�้ำโขง), มูลนิธิเอเชีย (ประเทศไทย)  
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
• Visiting Researcher, East Asian Legal Studies
Program, Harvard Law School.
• Lawyer, Bangkok International Law Office

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

• รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
องค์การเภสัชกรรม
• กรรมการด้านกฎหมาย องค์การเภสัชกรรม

GPO
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Education

• Bachelor of Law, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
• Master of Law, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
• B.A. in International Environmental Studies,
International Pacific College, New Zealand
• LL.M., Harvard Law School, USA
• Doctorate Degree in Environmental Public Law,
University of Nantes, France

Professional Experience

• Member, Sub-committee on the Development
of Chemical Laws, National Committee on
Strategic Development for Chemical
Management
• Member, Sub-committee on Waste Water in
Bangkok and Peripheral Areas, the Natural
Resources and Environment Committee,
the National Legislative Assembly
• Member, Sub-committee on Compilation of
Laws on Water and Environment,
the Committee on Publishing Books on Laws
Supporting the King’s Development Projects,
the National Legislative Assembly
• Steering Committee, Project on Strengthening
Rights and Liberties, Public Participation and
Law for Civil Society, King Prajathipok’s Institute
• Director, Executive Training Program on Public
Administration and Public Law class 10 - 14,
King Prajathipok’s Institute
• Member, Sub-committee No. 9 (Reform on
Inequality Reduction and Justice Building),
the Constitutional Drafting Commission (2014)
• Member, Sub-committee on Legal
Improvement for Pollution Management,
the Pollution Control Committee
• Member, Working Committee on Legal
Development for Greenhouse Gas Management,
the Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (TGO)
• Deputy Director on Research, the Law and
Development Research Center, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
• Assistant to the Rector, Chulalongkorn University
• Researcher, the Thailand Environment Institute
(TEI)
• Lecturer, International Pacific College,
New Zealand
• Legal Consultant, Project on Environmental
Law Drafting for Laos PDR, the Asia Foundation
(Thailand)
• Legal Consultant, Project on Establishing
Maekong Law Center for Lower Maekong Basin
Countries, the Asia Foundation (Thailand)
• Legal Counselor for Justice Minister of Thailand
• Visiting Researcher, East Asian Legal Studies
Program, Harvard Law School
• Attorney, Bangkok International Law Office,
Bangkok, Thailand

Current Position

• Associate Professor, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
• Chairman of the Relations Affairs Committee,
the Government Pharmaceutical Organization
• Member of the Legal Committee,
the Government Pharmaceutical Organization
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ประวัติการศึกษา

• B.S. Finance, University of Findaly, USA
• MBA, Case Western Reserve University, USA
• หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประวัติการท�ำงาน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol Chavapanyaroj
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 ตุลาคม 2560 - 6 พฤษภาคม 2562
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Member, Board of Directors
Tenure
24 October 2017 - 6 May 2019

• กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ จ�ำกัด
กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กรรมการบริษัท สบาย มันนี่ จ�ำกัด
กรรมการบริษัท เวนดิ้งพลัส จ�ำกัด
กรรมการบริษัท เอส เอ บี สยาม จ�ำกัด
กรรมการบริษัท สเปซแอทสยาม จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การเภสัชกรรม
• กรรมการติดตามและก�ำกับโครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิตระยะที่สอง องค์การเภสัชกรรม

Education

• B.S. Finance, University of Findaly, USA
• MBA, Case Western Reserve University, USA
• Director Certification Program,
the Thai Institute of Directors Association
• Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries, the Thai Institute of Directors
Association
• Financial and Fiscal Management Program for
Senior Executives, the Comptroller General’s
Department, the Ministry of Finance

Professional Experience

• Director and Chairman of the Risk Committee,
Krungthai Asset Management PLC
• Director, Muang Thai Insurance PLC
• Advisor to the President of Krungthai Bank PLC
• Director, Kasikorn Asset Management Co. Ltd.
• Senior Evp., Krungthai Bank PLC
• Deputy Managing Director, Kasikorn Bank PLC

Current Position
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director, Bangkok Asset Management Co. Ltd.
Director, Dhanarak Asset Management Co. Ltd.
Director, Do Day Dream PLC
Director, Vending Corporation Co. Ltd.
Director, Sabuy Money Co. Ltd.
Director, Vending Plus Co. Ltd.
Director, S.A.B Siam Co. Ltd.
Director, Space at Siam Co. Ltd.
Chairman of the Risk Management Committee,
the Government Pharmaceutical Organization
• Member of the Committee for the Monitoring
and Supervision of the Construction Project:
Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)
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ประวัติการศึกษา

• ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
• อนุมตั ิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน
• วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการท�ำงาน

• แพทย์ประจ�ำบ้าน โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย
• แพทย์ประจ�ำบ้าน สาขารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลย
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย
• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลตราด
• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลระยอง

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
Dr. Witoon Danwiboon M.D.
กรรมการและเลขานุการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง
23 กรกฎาคม 2561 - 23 ตุลาคม 2563

11

Member, Board of Directors
& Secretary
Tenure
23 July 2018 - 23 October 2020

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

• ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

GPO
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Education

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

Professional Experience

• Residency in Wang Saphung Hospital,
Loei Province
• Residency in Radiology, 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

• Executive Managing Director, The Government
Pharmaceutical Organization

24
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers
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01

02

03

04

05

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำ�นวยการ
องค์การเภสัชกรรม

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ
รองผู้อำ�นวยการ

ภก.จักกฤษณ์
ประไพพิทยาคุณ
รองผู้อำ�นวยการ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ
ประกอบไวทยกิจ
รองผู้อำ�นวยการ

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
รองผู้อำ�นวยการ

Dr. Witoon
Danwiboon M.D.
Managing Director

Mr. Pipat Niyomkarn
Niyomkarn		
Deputy Managing
Director

Mr. Chakkrit
Prapaipittayakhun
Deputy Managing
Director

Dr. Mukdavan
Prakobvaitayakit
Deputy Managing
Director

Mrs. Sirinuch
Cheewanpisalnukul
Deputy Managing
Director
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

06

07

08

09

10

ภก.พิศาล อัสนี
รองผู้อำ�นวยการ

นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ภญ.ศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์ ภญ.วีระมล มหาตมวดี
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้ช่วยผูอ้ ำ�นวยการ

ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

Mr. Pisan Asanee
Deputy Managing
Director

Mr. Kittisak Poopipatpol Mrs. Sirivan Pomchaksin Mrs. Veeramol
Senior Expert
Senior Expert
Mahatamavadee
Assistant Managing
Director

Miss Subhaporn
Tippamongkol
Assistant Managing
Director
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11

12

13

14

15

ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์ นายรังษี ปัดลี
ผู้อำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักอำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวรำ�ไพ สมจิตรมูล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ภญ.อัญชลี ตรีรัตนกุลวงศ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายผลิตยา

ภญ.อุบลรัตน์ สินรักษา
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายชีววัตถุ

Miss Dontree
Katesuwansing
Director of the Office of
the Managing Director

Miss Rampai Somchitmul
Director of the Finance
and Accounting
Department

Miss Unchalee
Treerattanakulwong
Director of the
Pharmaceutical
Production Department

Mrs. Ubonrat Sinraksa
Director of the Biological
Production Department

Mr. Rangsee Patlee
Director of the Human
Resources Department
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GPO’s Executive Officers

16

17

18

ภก.พิทยะ จันทร์ขาว
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์ ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

Mr. Pittaya Chankhow
Mrs. Sirikul Matevelungsun
Director of the Chemicals Director of the
Department
Engineering and
Technology Department

Mrs. Amonrat
Suepbunchoenwong
Director of the Marketing
and Sales Depatrment

19
Mrs. Chirarat
Treerattanapun
Director of the Logistics
Depatrment

20
Miss Suntharee
Tantithaweewat
Director of the Quality
Assurance Department
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21

22

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ดร.ภญ.นันทกาญจน์
ผู้อำ�นวยการ
สุวรรณปิฏกกุล
สำ�นักบริหารยุทธศาสตร์
ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Mrs. Weena
Dr. Nuntakan
Sathianpokkasap
Suwanpidokkul
Director of the Office of Director of Research and
Strategic Management Development Institute

23

24

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล
ผู้จัดการ
โรงงานผลิตยารังสิต 1

ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์
ผู้จัดการการประกันคุณภาพ
โรงงานผลิตยารังสิต 1

Mrs. Suporn
Engudomnukul
Director of Rangsit
Pharmaceutical
Production Plant 1

Mrs. Wilak Vangkanonta
Director of Quality
Assurance Department
Rangsit Pharmaceutical
Production Plant 1

30

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1

อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม

โครงสร้างการบริหาร
Organization Chart

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Borad of Directors
• กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Safety and Environment Division
- ผ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
		 Safety and Occupational Health S.
- ผ.สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
		 Environment and Sanitation S.
- ผ.ป้องกันและระงับภัย
		 Disaster prevention and Mitigation S.

รองผู้อำ�นวยการ
Deputy Managing Director

รองผู้อำ�นวยการ
Deputy Managing Director

รองผู้อำ�นวยการ
Deputy Managing Director

รองผู้อำ�นวยการ
Deputy Managing Director

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
Assistant Managing Director
สำ�นักอำ�นวยการ

สำ�นักบริหารยุทธศาสตร์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Office of The
Managing Director

Office of Strategic
Management

Human Resources
Department

• กองอำ�นวยการ
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.
- กลุ่มงานติดตามและพัฒนาธุรกิจ
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.ทดสอบ
Testing S.
- ผ.บริหารและแผนงาน
Administration and Planning S.
• กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Development
Division
- ผ.บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
		 Section of Social Responsibility
Management S.
- ผ.ส่งเสริมธรรมาภิบาล
Section of Corporate Governance S.

• กองนโยบายและยุทธศาสตร์
Policy and Strategy
Division
- กลุ่มงานประสาน/สนับสนุน
นโยบายคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมและ
ผู้บริหารระดับสูง
Policy Support U.
- กลุ่มงานสื่อสารกลยุทธ์และ
การจัดการองค์ความรู้
		Strategy and
Communication U.
• กองแผนงานและงบประมาณ
Planning and Budgeting
Division
- กลุม่ งานจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
Strategy Development U.
- กลุ่มงานประสานจัดทำ�แผน
งบประมาณ
		 Planning and Budgeting
Integration U.
• กองประเมินผลและติดตาม
Evaluation and Monitoring
Division
- กลุ่มงานประเมินผลตาม
แผนยุทธศาสตร์
Evaluation U.
- กลุ่มงานติดตามผลตามแผน
ผู้บริหารระดับสูงสุด
Monitoring MD.
Planning U.
• กองบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
Risk Management and
Internal Control Division
- กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
Risk Management U.
- กลุ่มงานระบบควบคุมภายใน
Internal Control U.

• กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division
- ผ.อัตรากาลัง
Manpower S.
- ผ.งานบุคคล
Personnel Management S.
• กองพัฒนาบุคลากร
Personnel Development
Division
- ผ.แผนงานฝึกอบรมและ
พัฒนา
		 Training Planning and
Development S.
- ผ.ฝึกอบรม
Training S.
- ผ.ห้องสมุด
Library S.
• กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์
Compensation and Benefit
Division
- ผ.เงินเดือน
Salary S.
- ผ.สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์
Welfare and Benefit S.
- ผ.กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
Provident Fund S.
• กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย
Labor Relations and
Discipline Division
- กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์
Labor Relations U.
- กลุ่มงานวินัย
Discipline U.
• กองการแพทย์และอนามัย
Medical Service and
Health Division
- ผ.เวชปฏิบัติ
Medical Service S.
- ผ.ทันตกรรม
Dental Health S.

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายผลิตยา

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
Assistant Managing Director
โรงงานผลิตยารังสิต 1

Finance and Accounting
Pharmaceutical
Rangsit Pharmaceutical
Department
Production Plant 1
Production Department
• กองบัญชี
Accounting Division
- ผ.บัญชีลูกหนี้ภาครัฐ
		Government SectorReceivable 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.บัญชีต้นทุนผลิตชีววัตถุ
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.ควบคุมเครดิตและติดตาม
หนี้สิน
Credit Management S.
- ผ.ตรวจจ่าย
		Disbursement
Verification S.
• กองงบประมาณ
Budget Division
- ผ.จัดทำ�งบประมาณ
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.ยาน้ำ� 1
Galenicals Production S. 1
- ผ.ยาน้ำ� 2
Galenicals Production S. 2
- ผ.บรรจุยาน้ำ� 1
Galenicals Packing S. 1
- ผ.บรรจุยาน้ำ� 2
Galenicals Packing S. 2
- ผ.ยาลดกรด
Antacid Suspension S.
- ผ.ผงน้ำ�ตาลเกลือแร่
		 Oral Rehydration Salt S

ผู้อำ�นวยการ
Managing Director

โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ
กลุ่มเบตา - แลคแตม
Beta-Lactam
Antibiotics Plant

• กองอำ�นวยการ
• กลุ่มการผลิต 1
Administration Division
Beta-Lactam Antibiotics
- ผ.บริหารงานทั่วไป
Production G. 1
General Administration S. • กลุ่มการผลิต 2
- ผ.งานความปลอดภัยและ
Beta-Lactam Antibiotics
สิ่งแวดล้อม
Production G. 2
Safety and Environment S. • กลุ่มควบคุมคุณภาพ
- ผ.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Beta-Lactam Antibiotics
Information Technology S. Quality Control G.
• 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
• กองการคลังสำ�รอง
Supply Chain Division
- ผ.งานวางแผนการผลิต
Production Planning S.
- ผ.งานคลังสำ�รองวัตถุดิบ
Raw Materials S.
- ผ.งานคลังสำ�รองบรรจุภัณฑ์
Packaging Materials S.
- ผ.งานคลังสำ�รองยาสำ�เร็จรูป
Finished Products S.
• กองการวิศวกรรม
Engineering Division
- ผ.งานเครื่องจักรผลิต
		Manufacturing
Equipment S.
- ผ.งานอาคารและระบบน้ำ� 
Facility & Water System S.
- ผ.งานไฟฟ้าและสนับสนุน
การผลิต
		 Electrical & Utility
System S.

ฝ่ายชีววัตถุ
Biological Products
Department
• กองผลิตวัคซีนจากแบคทีเรีย
Bacterial Vaccine Division
- ผ.ผลิตวัคซีนไอกรนและ
อหิวาต์
		 Pertussis and Cholera
Vaccine S.
- ผ.ผลิตวัคซีนคอตีบและ
บาดทะยัก
		 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.
• กองบรรจุชีววัตถุ
Biological Filling Division
- ผ.บรรจุวัคซีนป้องกัน
โรคตับอักเสบ
Hepatitis B Filling S.
- ผ.บรรจุวัคซีนรวม
		Combined Vaccine
Filling S.
- ผ.บริการการผลิต
Biological Services 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
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สำ�นักตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิต และภารกิจวิชาการ
Production Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด
Marketing Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะกิจ
Management and Financial Audit G.

รองผู้อำ�นวยการ
Deputy Managing Director

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

หน่วยงานระดับฝ่าย/เทียบเท่า
16 หน่วยงาน/Unit
Department/comparable to
- ฝ่าย
9  ฝ่าย/Unit
Department
- สำ�นัก
3  สำ�นัก/Unit
Office
- สถาบัน
1  สถาบัน/Unit
Institute
- โรงงาน
2  โรงงาน/Unit
Factory
- การประกันคุณภาพ 1  การประกัน/Unit
Quality Assurance
หน่วยงานระดับกอง/เทียบเท่า
87 หน่วยงาน/Unit
Division/comparable to
- กอง
67  กอง/Unit
Division

- กลุ่ม
17  กลุ่ม/Unit
Group
- สาขาภาค
3  สาขา/Unit
Branch
หน่วยงาน ระดับแผนก/เทียบเท่า 216 หน่วยงาน/Unit
Section/comparable to
- แผนก
171  แผนก/Unit
Section
- งาน
1  งาน/Unit
Administrative Unit
- กลุ่มงาน
44  กลุ่มงาน/Unit
Unit
โครงสร้างที่ คกก.อภ. อนุมัติครั้งล่าสุด 30 มีนาคม 2556/
30 March 2013

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

ผู้เชี่ยวชาญ 10
Expert
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
Chemicals Department
• กองงานประกันคุณภาพ
Quality Assurance Division
- กลุ่มงานประกันคุณภาพ
Quality Assurance U.
- กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพ
Quality Control U.
• กลุ่มธุรกิจ
Business G.
• กองสนับสนุนการผลิต
Production Support Division
- กลุ่มงานธุรการและแผนงาน
การผลิต
		 General Administration and
Production Planning U.
- กลุ่มงานคลังพัสดุ
Warehouse U.
- กลุ่มงานวิศวกรรม
Engineering U.
• กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products Division
- กลุ่มงานวัตถุดิบสมุนไพร
Herbal U.
- กลุ่มงานผลิตตัวยาสมุนไพร
Herbal Extract U.
- กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ
		 Natural Products and Food
Supplements U.
• กองผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ์
Chemicals Production
Division
- กลุ่มงานผลิตตัวยาสำ�คัญ
API Production U.
- กลุ่มงานผลิตเคมีภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
		 Chemicals and Packaging
Production U.
• กองเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Chemical
Products Division
- กลุ่มงานผลิตเภสัชภัณฑ์
		Pharmaceutical Chemical
Products U.
- กลุ่มงานผลิตชุดตรวจวินิจฉัย
Test Kits Production U.

ฝ่ายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม
Engineering and
Technology Department
• กองบำ�รุงรักษาเครื่องจักรกล
Mechanical Maintenance
Division
- ผ.แผนงานและบำ�รุงรักษาป้องกัน
		Preventive Maintenance
and Planning S.
- ผ.ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกล
การผลิต
		Manufacturing Equipment
Maintenance S.
- ผ.ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกล
โรงงาน
Mechanical Maintenance S.
- ผ.ซ่อมบำ�รุงเครื่องมือ
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.ไฟฟ้ากำ�ลัง
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.จัดการสิ่งพิมพ์
Post-press S.

ฝ่ายการตลาดและการขาย
Marketing and Sales
Department
• 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
• กองการตลาด
Marketing Division
- ผ.วางแผนการตลาดภาครัฐ
และภาคเอกชน
Marketing Planning S.
- ผ.วิจัยและข้อมูลการตลาด
		 Marketing Research and
Information S.
- ผ.สื่อสารการตลาด
Marketing Communication S.
• กองการขายภาครัฐ
Governmental Sales Division
- ผ.การขายเขต กทม. และปริมณฑล
Bangkok Regions Sales S.
- ผ.การขายเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก
		 Central and Eastern Regions
Sales S.
- ผ.การขายเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-eastern Region Sales S.
- ผ.การขายเขตภาคเหนือ และภาคใต้
		 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

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์
Logistics Department
• 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.
• กองจัดซื้อและสำ�รองวัตถุดิบ
Raw Materials Procurement and
Warehouse Division
- ผ.จัดซื้อวัตถุดิบ
Raw Materials Procurement S.
- ผ.สำ�รองวัตถุดิบ 1
Raw Materials Warehouse S. 1
- ผ.สำ�รองวัตถุดิบ 2
Raw Materials Warehouse S. 2
- ผ.สำ�รองวัตถุดิบ 3
Raw Materials Warehouse S. 3
• กองจัดซื้อและสำ�รองบรรจุภัณฑ์
Packaging Materials Procurement
and Warehouse Division
- ผ.จัดซื้อบรรจุภัณฑ์
Packaging Materials Procurement S.
- ผ.สำ�รองบรรจุภัณฑ์ 1
Packaging Materials Warehouse S. 1
- ผ.สำ�รองบรรจุภัณฑ์ 2
Packaging Materials Warehouse S. 2
• กองบริหารการสั่งซื้อ
Customer Order Management Division
- ผ.บริหารการสั่งซื้อ 1
Customer Order Management S. 1
- ผ.บริหารการสั่งซื้อ 2
Customer Order Management S. 2
- ผ.บริหารการสั่งซื้อ 3
Customer Order Management S. 3
- ผ.แลกเปลี่ยนคืนยา
Returned Goods Service S.
• กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
Finished Products Warehouse and
Distribution Division
- ผ.แผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
		 Non GPO Products Planning and
Procurement S.
- ผ.สำ�รองผลิตภัณฑ์องค์การ
GPO Products Warehouse S.
- ผ.สำ�รองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
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

ฝ่ายประกันคุณภาพ
Quality Assurance
Department
• กองบริหารเอกสารประกันคุณภาพ
Regulatory Compliance and
Documentation Division
- ผ.แผนงานและทะเบียนยา
		 Quality Planning and Drug
Registration S.
- ผ.ศูนย์ควบคุมเอกสาร
		 Document Control Center
• กองพัฒนาระบบคุณภาพ
Quality System Development
Division
• 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 Materisls 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.
• กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
Microbiological Analysis Division
- ผ.ตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา 1
Microbiological Analysis S. 1
- ผ.ตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา 2
Microbiological Analysis S. 2
• กองมาตรฐานชีววัตถุ
Biological Products Standard
Division
- ผ.มาตรฐานชีววัตถุ 1
		 Biological Products Standard
S. 1
- ผ.มาตรฐานชีววัตถุ 2
		 Biological Products Standard
S. 2

การประกันคุณภาพ
โรงงานผลิตยารังสิต 1
Quality Assurance Department

Rangsit Pharmaceutical
Production Plant 1

• กองมาตรฐานการผลิต
Validation Division
- ผ.งานมาตรฐานระบบผลิต
		 System and Equipment
Validation S.
- ผ.งานมาตรฐานกระบวนการผลิต
Process Validation S.
• กองบริหารระบบคุณภาพ
Compliance and Quality
System Division
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 1
Compliance S. 1
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 2
Compliance S. 2
- ผ.งานบริหารจัดการคุณภาพ 3
Compliance S. 3
- ผ.งานบริหารคุณภาพ
ด้านสารสนเทศและเอกสาร
		 IT Quality and
Documentation S.
- ผ.งานตรวจสอบตนเองและ
ผู้อื่น
		 Self Inspection and Vender
Audit S.
• กองการควบคุมคุณภาพ
Quality Control Division
- 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
- ผ.งานชีววิเคราะห์
Microbiological Analysis S.

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and
Development Institute
• กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจัย
Research and Development
Quality Assurance G.
- กลุ่มงานประกันคุณภาพงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์
Quality Assurance U. for
		Product Development
- กลุ่มงานประกันคุณภาพงานชีวสมมูล
Quality Assurance U. for
		Bioequivalence Study
• กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัย
ทางคลินิก
Clinical Research Co-ordination G.
• กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย
Research Supporting G.
- กลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย
Research Management U.
- กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา
Drug Patent Information U.
- กลุ่มงานด้านธุรการ
Administrative U.
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม
Pharmaceutical Research and
Development G.
• กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์
Pharmaceutical Analysis
Research G.
- กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์
Analytical Development U.
- กลุ่มงานด้านตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีวิเคราะห์
Analytical Method Validation U.
- กลุ่มงานด้านศึกษาความคงสภาพ
ของผลิตภัณฑ์
Stability Study U.
• กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical Ingredient
Research G.
• กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Product Research G.
• กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์
Biological Analysis Research G.
• กลุ่มวิจัยชีววัตถุ
Biologicals Research G.
- กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส
Viral Vaccine U.
- กลุ่มงานวิจัยวัคซีนทั่วไป
Non-Viral Vaccine U.
- กลุ่มงานวิจัยผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnological Product U.
- กลุ่มงานวิจัยผลิตภัณฑ์โลหิต
Blood Products U.
• กลุ่มศึกษาชีวสมมูล
Bioequivalence Study G.
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โครงสร้างการจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
Management and Supervision Structure
โครงสร้างการจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการขององค์การเภสัชกรรม
ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะ
กรรมการติดตามและก�ำกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2
คณะท�ำงานทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การ
เภสัชกรรม คณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทยในภาพรวมของ
ประเทศ คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ คณะท�ำงาน
ด้านบริหารการตลาดองค์การเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้

The Management and Supervision Structure for the Fiscal
Year 2018 comprised the Board of Directors, the Executive
Committee, the Risk Management Committee, the Good
Corporate Governance Committee, the Legal Committee,
the Relations Affairs Committee, the Research Support
Fund Management Committee and the Committee for the
Monitoring and Supervision of the Construction Project: Rangsit
Manufacturing Plant (Phase II) the Committee for the Review
and Revision of the Rules and Regulations of GPO, the Committee
for the Integration of Thai Herbs in the Country as a Whole,
the Committee for Considering Payments for the Supporting of
Projects, the Committee for the Marketing Management of GPO.
The details are as follows:

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม : The Board of Directors
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 : Reappointment on October 24, 2017
1.
นพ.โสภณ
เมฆธน
Dr. Sopon
Mekthon
2.
นพ.เจษฎา
โชคด�ำรงสุข
Dr. Jedsada  
Chokdumrongsuk
3.
นพ.บุญชัย
สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai
Somboonsook
4.
นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
5.
นางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
6.
นางสาวผ่องพรรณ
เจียรวิริยะพันธ์
Miss Pongphan
Cheaviriyaphan
7.
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์
โอกาศเจริญ
Asst. Prof. Dr. Chusak
Okaseharoen
8.
ดร.สมฤดี
ศรีจรรยา
Dr. Somruedee
Srichanya
9.
ผศ.ดร.คนึงนิจ
ศรีบัวเอี่ยม
Asst. Prof. Dr. Kanongnij
Sribuaiam
10. นายทรงพล
ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol
Chevapanyaroj
11. นพ.วิฑูรย์
ด่านวิบูลย์
Dr. Witoon
Danwiboon

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการและเลขานุการ
Committee member & Secretary
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วัน/เดือน/ปี
31 ตุลาคม 2560
October 31, 2017
29 พฤศจิกายน 2560
November 29, 2017
27 ธันวาคม 2560
December 27, 2017
31 มกราคม 2561
January 31, 2018
28 กุมภาพันธ์ 2561
February 28, 2018
28 มีนาคม 2561
March 28, 2018
25 เมษายน 2561
April 25, 2018
30 พฤษภาคม 2561
May 30, 2018
7 มิถุนายน 2561
June 7, 2018
25 มิถุนายน 2561
June 25, 2018
23 กรกฎาคม 2561
July 23, 2018
27 สิงหาคม 2561
August 27, 2018
24 กันยายน 2561
September 24, 2018
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The Board of Directors is responsible
for the setting of policies and directions for
GPO, as well as regulating the management
and efficient implementation of the said
policies within the legal framework and the
purpose and regulations of the Organization
in accordance with Government policy.
GPO holds a monthly Board Meeting. The
Agenda and Minutes of the Board Meetings
are circulated to the Board members at least
7 days prior to the meeting for their careful
consideration. During the Fiscal Year 2018,
there were 11 meetings, the attendance of
which was as follows:

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและทิศทางขององค์การเภสัชกรรม
และก�ำกับควบคุมดูแลให้มกี ารบริหารงานเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาล
องค์การเภสัชกรรมได้ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เดือนละ
1 ครั้ง โดยจะส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีการประชุมรวม จ�ำนวน 11 ครั้ง
มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งดังนี้
การประชุมครั้งที่
1

GPO

จ�ำนวนกรรมการ (ท่าน)
11

จ�ำนวนผู้เข้าประชุม (ท่าน)
10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

11

11

11

9

11

10

11

9

11

10

11

10
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คณะกรรมการบริหาร : The Executive Committee
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 : Reappointment on December 6, 2018
1. นพ.เจษฎา
โชคด�ำรงสุข
Dr. Jedsada
Chokdumrongsuk
2. นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
3. ดร.สมฤดี
ศรีจรรยา
Dr. Somruedee
Srichanya
4. นพ.สุรเชษฐ์
สถิตนิรามัย
Dr. Surachet
Satitniramai
5. พลโท สุชาติ
วงษ์มาก
Lt. Gen. Suchart
Wongmark
6. นางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
7. ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Managing Director
8. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
9. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
Director of the Office of the Managing Director
โดยให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้
1. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ ต่ อ คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�ำคัญต่อ
กลยุทธ์องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร
ทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
2. ให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางและแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมในอนาคต การพัฒนา
ศักยภาพ และเพิม่ ขีดความสามารถเชิงธุรกิจและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม ประเทศชาติ ในด้านยาและเวชภัณฑ์
3. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูลและการ
ปรับระเบียบข้อบังคับเพื่อให้การบริหารงานขององค์การ
เภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนด
5. พิจารณาผลการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วมทุน พร้อม
ข้อเสนอแนะ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

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, the budget and resource allocation, in order to ensure
efficiency and effectiveness.
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 assisting the organization in meeting
its responsibility to society and the nation in terms of the provision of
medicines and medical supplies.
3. Develop the human resources system and data systems and
revise GPO’s regulations in order to maximize the effectiveness of the
organization’s administration.
4. Screen and account for procurement in accordance with regulations.
5. Evaluate and provide recommendations to GPO’s Joint Venture
Companies.
6. Other matters as assigned by the Board of Directors.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : The Risk Management Committee
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 : Reappointment on December 18, 2018
1. นายทรงพล
ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol
Chevapanyaroj
2. นางสาวผ่องพรรณ
เจียรวิริยะพันธ์
Miss Pongphan
Cheaviriyaphan
3. นางสาวโสภาวดี  
เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
4. ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Managing Director
5. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
6. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
Director of the Office of Strategic Management
7. ผู้อ�ำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director of the Risk Management and Internal Control Division
โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรม และจัดให้มี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญๆ
3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่พบ
4. รายงานความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ และผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

The Risk Management Committee is responsible for the
following:
1. Consideration of the Organization’s essential risk
and the adoption of a risk management policy.
2. Account for the essential risk management plan.
3. Monitor risk management results and evaluate any
problems or obstacles.
4. Regularly report on essential risk and management
results to the GPO Board of Directors.
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คณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี : The Good Corporate Governance Committee
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 : Reappointment on January 31, 2018
1. นพ.เจษฎา
โชคด�ำรงสุข
Dr. Jedsada
Chokdumrongsuk
2. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์
โอกาศเจริญ
Asst. Prof. Dr. Chusak
Okaseharoen
3. ดร.สมฤดี
ศรีจรรยา
Dr. Somruedee
Srichanya
4. ม.ล.ปุณฑริก
สมิติ
M. L. Phuntalik
Samiti
5. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์
เกตุวรชัย
Pol. Lt. Gen. Chaiwat
Kedvarachai
6. นายศักดิ์ชัย
ยอดวานิช
Mr. Sakchai
Yotwanit
วิเศษศักดิ์
7. นายสุระ
Mr. Sura
Visaetsak
8. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
9. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
Director of the Office of the Managing Director
10. ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
Director of the Sustainability Development Division
โดยให้คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หรือธรรมาภิบาล
(Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(Corporate Social Responsibility: CSR)
2. ให้คำ� ปรึกษาแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนของการพัฒนาองค์กรใน
การด�ำเนินการด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. พิจารณาก�ำหนดหรือกลัน่ กรองแผนงานหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นโยบายด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
4. ก�ำกับติดตามประเมินผลการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
ธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจนแผนงาน
และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงรายงานผลแก่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
5.  อืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ  
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

The Good Corporate Governance Committee is responsible
for the following:
1. Consider and initiate Corporate Governance (CG)
and Corporate Social Responsibility (CSR) policies.
2. Provide consultation on CG and CSR to work units
related to organization development.
3. Consider and initiate or screen plans or activities
related to CG and CSR policies.
4. Regulate and monitor plans, related activities and
an achievement evaluation to be in line with CG and CSR
policies, including the reporting of results to the GPO Board of
Directors.
5. Other matters as assigned by the Board of Directors.
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คณะกรรมการด้านกฎหมาย: The Legal Committee
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 : Reappointment on January 4, 2018
1. นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
2. รศ.ดร.คนึงนิจ
ศรีบัวเอี่ยม
Assoc. Prof. Dr. Kanongnij
Sribuaiam
3. นายชนิสร์
คล้ายสังข์
Mr. Chanis
Klaisang
4. นางสินี
สังข์ขาว ภมรกูล
Mrs. Sinee
Sungkaw Pamornkul
5. นางสาวทักษอร
สมบูรณ์ทรัพย์
Miss Taksaon
Somboonsub
6. นายเรืองรัตน์
บัวสัมฤทธิ์
Mr. Raeungrut  
Buasumrid
7. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
8. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
Director of the Office of the Managing Director
9. ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
Legal Division
โดยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่ดังนี้
1. กลัน่ กรองหรือเสนอแนะข้อกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
แก่คณะกรรมการองค์การ
2. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่มีความส�ำคัญอันเกี่ยวกับ
ภารกิจหรือการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
3. ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านอื่นๆ
อันเป็นประโยชน์ต่องานองค์การเภสัชกรรม
4. เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

The Legal Committee is responsible for the following:
1. Screen, consider and advise on matters of law and
provide legal opinions to the Board of Directors.
2. Identify and consider legal problems which could
influence the mission or operations of GPO.
3. Provide suggestions or comments on legal issues
which might be of benefit to GPO’s operations.
4. Invite relevant persons to provide information for
consideration.
5. Other matters as assigned by the Board of Directors.
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ : The Relations Affairs Committee
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งใหม่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 : Reappointment on October 31, 2018
1. รศ.ดร.คนึงนิจ  
ศรีบัวเอี่ยม
Assoc. Prof. Dr. Kanongnij
Sribuaiam
2. ภก.พิพัฒน์
นิยมการ
Mr. Pipat
Niyomkarn
3. ภก.จักกฤษณ์
ประไพพิทยาคุณ
Mr. Chakkrit
Prapaipittayakhun
4. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ
ประกอบไวทยกิจ
Dr. Mukdavan
Prakobvaitayakit
5. นางศิรินุช
ชีวันพิศาลนุกูล
Mrs. Sirinuch
Cheewanpisalnukul
6. ภก.พิศาล
อัสนี
Mr. Pisan
Assanee
7. ภญ.ดนตรี
เกษสุวรรณสิงห์
Miss. Dontree
Katesuwanasing
8. นางอัญเชิญ
ตันติสังวรากูร
Mrs. Unchaen
Tantisangvaragul
9. นายสุทัศน์
มีสารภี
Mr. Sutush
Meesarapee
10. นายประกิตติ  
แก้วศิริ
Mr. Prakitti
Kaewsiri
11. นางอารายา
แก้วประดับ
Mrs. Araya
Kaewpradub
12. นายวิสิทธิ์
วังหนองโพน
Mr. Visit
Wunghnongpone
13. นายวิบูลย์ชัย
คุ้มคลองโยง
Mr. Wiboonchai
Koomklongyonge
14. นางปราณี
ปานแม้น
Mrs. Pranee
Panmaen
15. นางสาวโสรยา
ชมขวัญ
Miss Soraya
Chomkwan
16. นายศิวเรศวร์
ปานเนียม
Mr. Siwarat
Panniem
17. นายนพพร
ชีพเมืองแมน
Mr. Nopporn
Cheepmaungman
18. นายชวัลวัฒน์
กุลนี
Mr. Chawanwat
Kulnee
โดยให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามนัยของมาตรา
23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กล่าวคือ
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องลู ก จ้ า งหรื อ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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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 disputes
within the organization as a state enterprise.
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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.

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย : The Research Support Fund Management Committee
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งใหม่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : Reappointment on November 23, 2018
1. ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Managing Director
2. นางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Praymyothin
3. รศ.ดร.ภญ.นพมาศ
สุนทรเจริญนนท์
Dr. Noppamas
Soonthornchareonnon
4. นพ.ประวิช
ตัญญสิทธิสุนทร
Dr. Pravich
Tanyasitthisunthorn
5. พลโท สุชาติ
วงษ์มาก
Lt. Gen. Suchart
Wongmark
6. รศ.ดร.ภก.มนัส
พงศ์ชัยเดชา
Asst. Prof. Dr. Manus
Phongchaidecha
7. นพ.ณัฐพงศ์
วงศ์วิวัฒน์
Dr. Nattapong
Wongwiwat
โพขนุกูล
8. ศ.พญ.อรพรรณ
Dr. Orapan
Poachanukoon
9. ดร.ภก.อนันต์ชัย
อัศวเมฆิน
Dr. Anantchai
Asavamaykhin
10. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Deputy Managing Director/Acting Senior Expert
11. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of the Research and Development Institute
12. รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Deputy Director of the Research and Development Institute
13. ผู้รับผิดชอบกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of the Research Support Group, the Research and
Development Institute

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
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โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ก� ำ หนดนโยบายและแผนการให้ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นา
การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนุนการวิจยั ของนักวิจยั
3. พิจารณาอนุมตั โิ ครงการวิจยั พัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. พิจารณา ให้มีค�ำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
5. พิจารณาการให้ทุนการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
6. ก�ำกับและประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
7. ก�ำหนดมาตรการเผยแพร่ และการถ่ายทอดผลงานวิจัย
8. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานผู้ประเมินโครงการวิจัย
10. ด�ำเนินงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุนและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจยั ด้านการวิจยั พัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
11. เสนอรายงานประจ�ำปีต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

The Research Support Fund Management Committee is
responsible for the following:
1. Establish policies and research funding plans to support
research and development, to generate innovation and to
facilitate the receipt of technology transfers.
2. Establish the criteria and standards for the provision of
research support to researchers.
3. Consider and approve projects for research and
development, innovation and technology transfers.
4. Issue statements/announcements apropos funding.
5. Consider research funding in accordance with procedures.
6. Supervise and evaluate funded research.
7. Set up measures for publication and the transferal of
research results.
8. Set up rules for sharing the benefits of the output from
research and development, innovation and technology transfers.
9. Appoint a working group to assess research 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. Issue annual reports to the GPO board of directors.
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คณะกรรมการติดตามและกำ�กับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
The Committee for the Monitoring and Supervision of the Construction Project:
Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งใหม่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 : Reappointment on December 24, 2018
1. นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs.Yajai
Pattanasukwasun
2. นพ.บุญชัย
สมบูรณ์สขุ
Dr. Boonchai
Somboonsook
3. นายทรงพล
ชีวะปัญญาโรจน์
Mr. Songpol
Chevapanyaroj
4. นางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
5. พันเอก ยลเทพ
ธีระชัยชยุติ
Colonel Yollatep
Teerachaichayuti
6. ภญ.อัจฉรา
เอกแสงศรี
Mrs. Achara
Eksaengsri
นิยมการ
7. ภก.พิพัฒน์
Mr. Pipat
Niyomkarn
ประไพพิทยาคุณ
8. ภก.จักกฤษณ์
Mr. Chakkrit
Prapaipittayakhun
ประกอบไวทยกิจ
9. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ
Dr. Mukdavan
Prakobvaitayakit Ph.D.
โดยให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและก� ำ กั บ โครงการก่ อ สร้ า งโรงงาน
ผลิตยารังสิตระยะที่สอง มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ก�ำกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
2. ติดตาม เร่งรัด และก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ
ด�ำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับ
3. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ทราบเป็นระยะๆ
4. มีอำ� นาจในการเรียกให้ทกุ หน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมสนับสนุน
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและก�ำกับโครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิตระยะที่สอง
5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการและเลขานุการ
Committee member & Secretary

The committee for the monitoring and supervision of the
construction project: Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)
possesses the following authority and duties:
1. Supervise the construction project: Rangsit Manufacturing
Plant (Phase II).
2. Monitor, accelerate and supervise operations in
accordance with the operation plan and budget.
3. Periodically report the overall status of operations to
GPO’s Board of Directors.
4. Possess the authority to request the assistance of any
GPO unit in the support of the committee’s operations.
5. Other matters as assigned by the Board of Directors.
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คณะทำ�งานทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรม
The Committee for the Review and Revision of the Rules and Regulations of GPO
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 : Reappointment on August 21, 2018
1. ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Managing Director
2. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
3. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
4. รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
5. นายนิพนธ์
อัตนวานิช
Mr. Nipon
Attanawanid
6. นายปิยะวัฒน์
ศิลปรัศมี
Mr. Piyawat
Silparusame
7. นายเรืองรัตน์
บัวสัมฤทธิ์
Mr. Rueangrat
Buasamrit
อยู่สะบาย
8. นายจิระวัฒน์
Mr. Jirawat
Yoosabai
9. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of the Finance and Accounting Department
10. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
Director of the Office of Internal Audit
11. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
Director of the Administration Division
12. ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
Director of the Legal Division
13. หัวหน้าแผนกนิติการ
Head of the Legal section
14. นางสาวจิดาภา
รัตนนาคินทร์
Miss Jidapa
Rattananakin
โดยให้คณะท�ำงานดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรมให้มีความเหมาะสม
กับสภาพการท�ำงานในปัจจุบนั เพือ่ ให้การด�ำเนินการ
ขององค์การเภสัชกรรมสามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรม ตามข้อเสนอแนะ
และค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การ
เภสัชกรรม และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อ
ให้การด�ำเนินการขององค์การเภสัชกรรมสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะท�ำงาน
Chairman
คณะท�ำงาน
Committee member
คณะท�ำงาน
Committee member
คณะท�ำงาน
Committee member
คณะท�ำงาน
Committee member
คณะท�ำงาน
Committee member
คณะท�ำงาน
Committee member
คณะท�ำงาน
Committee member
คณะท�ำงาน
Committee member
ผู้สังเกตการณ์
observer
คณะท�ำงานและเลขานุการ
Committee member & Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

The committee for the Review and Revision of the Regulations of GPO retains
the following duties:
1. Review, revise and edit the rules and regulations of GPO so as to be suitable
for current working conditions, in order to enable GPO to operate with efficiency
and effectiveness.
2. Review, revise and edit the rules and regulations of GPO in accordance
with the suggestions and recommendations of the Audit Committee and the
State Audit Office of the Kingdom of Thailand, in order to enable GPO to operate
with efficiency and effectiveness.
3. Other duties as assigned by GPO’s Board of Directors.

ANNUAL REPORT 2018

GPO

43

คณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทยในภาพรวมของประเทศ
The Committee for the Integration of Thai Herbs in the Country as a Whole
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งใหม่วันที่ 19 กันยายน 2561 : Reappointment on September 19, 2018
1. นพ.บุญชัย
สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai
Somboonsook M.D.
2. ดร.สมฤดี
ศรีจรรยา
Dr. Somruedee
Srichanya Ph.D.
3. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน
Director-General of the Department of Thai Traditional and Alternative
Medicine (or representative)
4. นายสุวิทย์
ธีรกุลชน
Mr. Suwit
Teerakulchon
5. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน
Director General of the Department of Medical Science
(or representative)
6. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน
Secretary General of the Food and Drug Administration
7. ศ.ดร.สุรพจน์
วงศ์ใหญ่
Prof. Dr. Surapote
Wongyai
สกุลบ�ำรุงศิลป์
8. นางรุ่งเพ็ชร
Mrs. Rungphet
Sakulbumrungsil
9. ดร.วิเชียร
กีรตินิจกาล
Dr. Vichien
Keeratinijakal
นิยมการ
10. ภก.พิพัฒน์
Mr. Pipat
Niyomkarn
ประกอบไวทยกิจ
11. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  
Dr. Mukdavan
Prakobvaitayakit, Ph.D.
12. นางศิรินุช
ชีวันพิศาลนุกูล
Mrs. Sirinuch
Cheewanpisalnukul
13. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of the Research and Development Institute
14. ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Head of the Natural Product Research Group
โดยให้คณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทยในภาพรวมของ
ประเทศ มีหน้าที่ดังนี้
1. ด�ำเนินการให้มบี รู ณาการร่วมกันด้านสมุนไพรเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 2564
2. พัฒนาโมเดลต้นแบบในการมุ่งเน้นความมั่นคงในระบบยาด้าน
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา
ภูมิปัญญาสมุนไพร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการและเลขานุการ
Committee member & Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

The Committee for the Integration of Thai Herbs in the
Country as a Whole has the following duties:
1. Promote the integration of herbs in accordance with the
National Master Plan on the Development of Thai Herbs No. 1
B.E. 2560 - 2564.
2. Develop a model focusing on the stability of the herbal
medicinal system and herbal products by preserving, promoting
and developing herbal wisdom, in order to enhance the stability,
wealth and sustainability of the country.
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3. คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ป้องกันหรือรักษาควบคู่หรือทดแทนยาแผนปัจจุบัน
4. ก�ำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านสมุนไพรขององค์การเภสัชกรรม
5. ติดตาม ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดด�ำเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรขององค์การเภสัชกรรม
6. อืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

3. Select herbal products with the potential to provide
an alternative to modern medicines in the prevention or
treatment of disease.
4. Determine GPO’s strategy on herbs.
5. Monitor, coordinate, support and expedite the
operations of related working units, both inside and outside
the organization, in order that they are all in agreement with
GPO’s strategy on herbs.
6. Other duties as assigned by GPO’s Board of Directors.

คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ
The Committee for Considering Payments for the Supporting of Projects
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งใหม่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : Reappointment on November 12, 2018
1. นพ.โสภณ
เมฆธน
Dr. Sopon
Mekthon
2. นพ.เจษฎา
โชคด�ำรงสุข
Dr. Jedsada
Chokdumrongsuk
3. นพ.บุญชัย
สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai
Somboonsook
4. นพ.วิฑูรย์
ด่านวิบูลย์
Dr. Witoon
Danwiboon
5. ภก.พิพัฒน์
นิยมการ
Mr. Pipat
Niyomkarn
6. นางศิรินุช
ชีวันพิศาลนุกูล
Mrs. Sirinuch
Cheewanpisalnukul
7. นางสาวร�ำไพ
สมจิตรมูล
Miss Rumpai
Somjitmoon
โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุม
2. ร่วมพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนที่มีผู้ขอเข้ามา โดยน�ำ
หลักเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดไว้มาประกอบการพิจารณา
3. รายงานผลการด�ำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค
เสนอต่อประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประจ�ำทุกไตรมาส

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการและเลขานุการ
Committee member & Secretary

The Committee for Considering Payments for the Support
of Projects retains the following duties:
1. Set appropriate and concise criteria or guidelines on
payments for the support of projects.
2. Jointly consider the projects for which financial support
has been requested via the use of defined criteria.
3. Report the results of operations, including progress
and any obstacles encountered, to the Chairman of the Board
of Directors, on a quarterly basis.
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คณะทำ�งานด้านบริหารการตลาดองค์การเภสัชกรรม
The Committee for the Marketing Management of GPO
ล�ำดับ
ชื่อ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 : Reappointment on March 13, 2018
1. ดร.สมฤดี
ศรีจรรยา
Dr. Somruedee
Srichanya
2. ดร.ต่อเกียรติ
น้อยส�ำลี
Dr. Torkiat
Noisumlee
3. นางวรรณี
ลีลาเวชบุตร
Mrs. Wannee
Leelavetchaboot
4. นายพิชิตพล
วิชาพร
Mr. Pichitpol
Wichapon
5. นายฤทธิณรงค์
กุลประสูติ
Mr. Ridnarong
Koolprasut
6. ดร.สุรชัย
พรหมพันธุ์
Dr. Surachai
Prompan
เอื้อชูเกียรติ
7. นางภัทธิรา
Mrs. Pattira
Aeauchookiat
วงศ์ใหญ่
8. ศ.ดร.สุรพจน์
Prof. Dr. Surapote
Wongyai
นิยมการ
9. ภก.พิพัฒน์  
Mr. Pipat
Niyomkarn
สืบบุญเชิญวงศ์
10. ภญ.อมรรัตน์
Ms. Amornrut
Seauboonchernwong
แคล้วปลอดทุกข์
11. นางสาวปาริชาติ
Miss Parichart
Klaewplodtoog
โดยให้คณะท�ำงานมีหน้าที่ดังนี้
1. เพื่อพัฒนา ติดตามงาน ตรวจสอบ ประเมินผลงานเชิงยุทธศาสตร์
ให้คำ� ปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงงานด้านบริหารการ
ตลาด รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
และพิจารณาด�ำเนินการ
2. ด�ำเนินการงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
3. ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นีจ้ นกว่าองค์การเภสัชกรรมจะมีคำ� สัง่ เป็นอย่างอืน่
4. ให้หน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
คณะท�ำงานของกรรมการบริหารเมื่อได้รับการร้องขอ
5. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบขององค์การเภสัชกรรม

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
กรรมการ
Committee member
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

The Committee for the Marketing Management of GPO
retains the following duties:
1. To develop, follow up, inspect and evaluate operations
in accordance with strategy; provide advice and suggestions
to help develop and improve marketing management and
the corporate image; report on these activities to the Executive
Committee for its consideration and acknowledgement.
2. Perform other tasks as assigned by the Executive
Committee.
3. Follow these orders until others are assigned.
4. Retain the authority to request the assistance of any
GPO unit in support of the committee’s operations.
5. Responsible for the disbursement of budget funds in
accordance with the regulations of GPO.
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561
Remununeration Commission of GPO’s Fiscal Year 2018
ล�ำดับ
No.

ชื่อคณะกรรมการ
Name

ต�ำแหน่ง
Position

1

พลโทศุภกร สงวนชาติศรไกล
General Supakorn
Sa-Nguanchartsornkrai
นพ.อ�ำพล จินดาวัฒนะ
Dr. Amphon Jindawatthana, M.D.
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
Mr. Raksagecha Chaechai
นายสุนทร วรกุล
Mr. Soontorn Vorakul
นางสาวกฤษณา ไกรสินธุ์
Miss Krisana Kraisintu
นายอัญญา ขันธวิทย์
Mr. Anya Khanthavit, Ph.D.
พลเรือตรีหญิงพิมพ์ใจ ไชยเมืองราช
Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj
นายสมคิด เลิศไพฑุรย์
Mr. Somkit Lertpaithoon
นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
Mr. Womchai Sattayawuthipong
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
Dr. Nopporn Cheanklin, M.D.
นพ.โสภณ เมฆธน
Dr. Sopon Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
นพ.เจษฎา โชคด�ำรงสุข
Dr. Jedsada Chokdumrongsuk M.D.
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai Somboonsook M.D.
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai Pattanasukwasun
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee Lertmanaschai
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
Miss Pongpun Gearaviriyapun
ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
Asst.Prof.Dr. Chusak Okascharoen,
Ph.D, M.D.
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา
Dr. Somruedee Srichanya
รศ. ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
Assoc. Prof.Dr. Kanongnij Sribuaiam, Ph.D.
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ Mr.Songpol
Chavapanyaroj
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
Dr. Witoon Danwiboon, M.D.

ประธานกรรมการ
Chairman

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary

ค่าตอบแทน (บาท/ปี) ค่าตอบแทนรายเดือน เงินโบนัสได้รับในปี
Compensation
Compensation
2560 Annual
(Baht/Year)
(Baht/Month) Bonus 2017 (Baht)
148,790.31
-

-

80,564.51

-

-

89,274.18

-

-

119,032.24

-

-

5,625.00

-

-

119,032.24

-

-

119,032.24

-

-

79,475.81

-

-

79,475.81

170,000.00

84,666.66

119,032.24

287,500.00

225,333.33

79,475.81

240,000.00

112,666.66

-

285,000.00

112,666.66

119,032.25

372,500.00

112,666.66

119,032.24

347,500.00

112,666.66

119,032.24

210,000.00

262,666.66

-

230,000.00

232,666.66

-

357,500.00

112,666.66

-

347,500.00

232,666.66

-

307,500.00

112,666.66

-

90,000.00

26,666.67

-
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การเภสัชกรรม
GPO Enterprise Risk Management
ปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกันทบทวน
กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพิ่มเติมจากเดิมโดย
สาระส�ำคัญหลายประการที่จะท�ำให้การบริหารความเสี่ยงด้วย
เครื่องมือ COSO - ERM : Enterprise Risk Management
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มีสว่ นช่วยและสนับสนุนในการจัดการ
บริหารความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่องค์กรก�ำหนดไว้ ให้เกิด
ความชัดเจนว่าการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีส่วนช่วย
ในการสร้างคุณค่า (Creates value) ตามหลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสีย่ งที่ สคร. ก�ำหนด สร้างความส�ำเร็จให้กบั วัตถุประสงค์
ขององค์กร ทั้งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปกป้อง
สิง่ แวดล้อม การด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ความสอดคล้อง
ตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับ การยอมรับจากสาธารณะ
และการรักษาชือ่ เสียงขององค์กร ภายใต้สถานการณ์ของความ
ไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น เน้นการสร้างโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าทั่วทั้ง
องค์กรรายละเอียด ดังนี้
1. ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ก� ำ หนดและทบทวนการปฏิ บั ติ
ตามแนวทางที่ สคร ก�ำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง
เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรโดย
1.1 เลือกยุทธศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
1.2 ติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ของ Risk Owner ที่ได้ก�ำหนดไว้ ของกิจกรรมต่างๆ
ทุกเดือนในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเข้มข้น
1.3 ติดตามการควบคุมกลไกการบริหารความเสี่ยงของ
ทุกส่วนงาน ทุกกิจกรรมย่อยในองค์กร ที่มีผลกระทบ
ต่อความเสีย่ งระดับองค์กร ให้อยูภ่ ายใต้กรอบ COSO
ERM : 2017
2. ให้ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถ
ตอบสนองความเสี่ยง (Risk response) ได้ทั้งทางด้าน
Strategic Risk, Operation Risk, Financial Risk,
Compliance Risk
2.1 ทัง้ ทางด้านการยอมรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ (Take Risk)
2.2 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)
2.3 การป้องกันความเสี่ยงด้วยการมีมาตรการจัดการ
ความเสี่ ย งควบคู ่ ไ ปพร้ อ มกั บ การด� ำ เนิ น งานตาม
แผนยุทธศาสตร์ (Treat Risk) รวมทั้ง
2.4 ยกเลิก หรือตัดสินใจจะไม่ทำ� โครงการหรืองดกิจกรรม
ดังกล่าว (Terminate) เมื่อเห็นว่ามีระดับความเสี่ยง
ที่สูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอบรับได้

During the fiscal Year 2018, as in the previous year, the Risk Management
Committee and the senior executives of the Government Pharmaceutical
Organization jointly reviewed GPO’s Enterprise Risk Management (ERM)
framework. This review covered several important aspects aimed at increasing
the effectiveness of COSO-ERM: Enterprise Risk Management and at providing
support for risk management under organization strategy. This review was
undertaken in order to clarify that ERM had helped to create value in
accordance with the risk management guidelines set by the State Enterprise
Policy Office (SEPO) and that it had assisted in the organization’s objectives
being successfully met. It was established that ERM had been effective in
enhancing operations and environmental protection, in the implementation
of Good Governance, compliance with laws and regulations and in maintaining
the organization’s reputation in an environment of increasing uncertainty.
ERM was focused on generating opportunities to create value throughout
the organization, the details of which are as follows:
1. Senior executives determined and reviewed the compliance of
Enterprise Risk Management in accordance with guidelines set by
SEPO, as below:
1.1 The selection of strategies which are acceptable to the organization.
1.2 The assessment of progress in the operation of activities designed
to achieve the objectives of Risk Owners; this is performed during
monthly Risk Management Committee meetings.
1.3 The monitoring of the control of the risk management mechanism
of all work units and of every sub-activity within the organization
that affects risk at an organizational level in accordance with the
COSO ERM Framework: 2017.
2. The Risk Management Committee provided recommendations for
strategic decision making in relation to the response to Strategic
Risk, Operation Risk, Financial Risk and Compliance Risk. These
recommendations were in reference to the following:
2.1 Taking risk
2.2 Transfer of risk
2.3 Risk prevention via the employment of risk management measures
in parallel with operations in accordance with the strategic plan
(Treating Risk).
2.4 Termination of projects or activities when it is determined that the
risk involved is of a very high degree, such that the project/activity
would not merit the level of investment required; this is in order
to control risk and maintain it at an acceptable level.
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ผลลั พ ธ์ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งของคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งดังกล่าว สามารถยกระดับการระบุความเสีย่ ง
และประเมินความเสี่ยงแม่นย�ำในการท�ำนายเหตุการณ์ได้
3. ให้แนวคิดการระบุความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ทางด้านการเงิน การวิเคราะห์หาความคุ้มค่าทางด้าน
การบริหารเงิน และจัดการความเสีย่ ง ครอบคลุมความเสีย่ ง
ในทุกประเด็นและทุกเหตุการณ์ที่องค์กรเผชิญ ให้เป็น
ส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของกระบวนการในองค์กร (Integral part
of organizational processes) ทีผ่ บู้ ริหารต้องรับผิดชอบ
โดยให้มกี ารจัดการในลักษณะบูรณาการความเสีย่ งทุกระดับ
ท�ำให้การจัดการความเสีย่ งเกิดประสิทธิผล มากกว่าการให้
ความส�ำคัญกับมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะเป็นไปตาม
มาตรฐาน COSO ERM Framework
3.1 ด้านบริหารความเสี่ยง 4 วัตถุประสงค์
3.2 ด้านส่วนงานขององค์กรบริหารความเสีย่ ง 4 ส่วนงาน
3.3 ด้านกิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง 8 องค์ประกอบ
โดยมี กิ จ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง 8 กระบวนการ
(กิจกรรมเฉพาะ 7 กิจกรรม และกิจกรรมการสื่อสารให้ทั่วถึง
1 กิจกรรม)

The risk management undertaken by the Risk Management Committee
is able to raise the degree of risk identification and to accurately predict
and assess future levels of risk.
3. The Risk Management Committee introduced the concepts of
identifying foreign exchange rate risk and cost benefit analysis in
financial management. The committee considers that risk management
covering risk in all aspects and in terms of any events which the
organization may encounter, must be an integral part of GPO’s processes
and that executives must be responsible for integrating risk at all levels,
as this results in more effective risk management than focusing on one
specific dimension. The risk management is in accordance with the
COSO ERM Framework standard as follows:
3.1 Risk management comprised of 4 objectives.
3.2 Enterprise risk management comprised of 4 working units.
3.3 Risk management activities comprised of 8 components.
8 risk management activities composed of 7 specific activities and
1 communication activity.

4 วัตถุประสงค์

8 องค์ประกอบ

4. ก�ำกับดูแล (Monitoring) การปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และรายงานการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์การเภสัชกรรมต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ทุกเดือน
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้นำ� เอามาตรฐาน COSO - 2017 5 องค์ประกอบ 20 Principles
เชื่อมโยงกับ COSO - ERM ในแต่ละกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรม โดยเริ่มจากการก�ำหนด
นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญ บริหารความเสี่ยง
ทุกมิติ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ดังภาพ

4 ส่วน

4. The Risk Management Committee monitored the operations
of senior executives in terms of risk management through meetings of
the committee and via a monthly report on the supervision of GPO risk
management.
For the fiscal year 2018, the Risk Management Committee adopted
the COSO - 2017 standard 5 components and 20 principles; COSO - ERM
was then attached to each of GPO’s risk management processes,
commencing with determining a policy to consider important risks and
including managing risk in all dimensions, monitoring the results of risk
management and deliberating on solutions to overcome any obstacles
encountered. The process followed is depicted below:

ANNUAL REPORT 2018

GPO
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เริ่มจากการก�ำหนด Strategy & Objectivesetting เกี่ยวกับ Analyzes Business Context
กับกลุ่มลูกค้า Protect ในเรื่อง มาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การผลิต เทคโนโลยี นอกจาก
การที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
Operation Risk (อ้างอิง: รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2561)
Model Source: COSO (2017). Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance. U.S.A.: COSO.
NOTE: COSO = The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ERM
ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Prof. Dr. Unya Kuntawit, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
การเชื่ อ มโยง Performance Management และ
Enterprise Risk Management ด้วยความเสี่ยงระดับองค์กร
เข้ากับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี สามารถ
Monitor Key Risk Indicator ได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ทกุ ตัวชีว้ ดั ทางด้านความเสีย่ งระดับองค์กร (KRI)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรม
ได้รับรู้ถึงระดับความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่
ฝ่ายบริหารได้จดั ให้มขี นึ้ ในองค์กร ได้ให้ความเห็นชอบกับระดับ
ความเสี่ยงที่แสดงด้วยค่า KRI 3 สถานะสี เขียว เหลือง แดง
รวมทัง้ ได้สอบทานความเสีย่ งในภาพรวมขององค์การเภสัชกรรม
อย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา
เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เน้นความ
เสีย่ งทีส่ ำ� คัญๆ ในระดับองค์กร ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากทีป่ ระชุม
คณะบริหารที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ก�ำชับ
ให้ผู้บริหารระดับสูงเร่งด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะอย่างเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น การบริหาร
ลูกหนี้ที่ค้างช�ำระของภาครัฐ, การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การแลกเปลีย่ นคืนยาทีต่ อ้ งรับคืนยาโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ รวมทัง้
ได้พิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงระดับองค์กรของ Risk

The connection of Performance Management and Enterprise Risk
Management to strategy plans and the annual operation plan was
assessed via key risk indicators and the result was found to be within
the acceptable levels of KRI.
The Risk Management Committee acknowledged the level of
effectiveness of the risk management performed by executives and
approved the risk level, which is defined under KRI as being represented
by the 3 status levels: GREEN-YELLOW-RED; the committee also
regularly reviewed GPO’s overall risk.
The Risk Management Committee assessed and compared the level
of risk appetite and focused on the significant risks at an organization level
which have been reviewed by the Executive Committee on a continuous
and consistent basis. The Risk Management Committee reiterated the
importance of the risk management of critical risks being expedited by senior
executives, especially in the case of urgent matters such as the management
of accounts receivable within the government sector and in regard to risk
management in relation to the exchange of medicines. In addition, the Risk
Management Committee evaluated whether the response, as recommended
by the committee, of risk owners to enterprise risk had been undertaken in
an appropriate manner and had resulted in an ability to reduce risk severity.
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Owner อย่างสมเหตุสมผลในความสามารถลดความรุนแรง
ของความเสี่ ย งภายใต้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการความเสี่ยง เป็นต้น
ส�ำหรับการก�ำกับและติดตามการปฏิบตั งิ านในรายละเอียด
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมทางด้าน
บริหารความเสี่ยง ในกิจกรรมที่ส�ำคัญนั้นได้สร้างความชัดเจน
ขึ้น สามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน ท�ำให้เกิดความพร้อม
ร่วมกันในการที่จะบริหารความเสี่ยงตลอดปี ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาจาก
1. การรายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินงานตาม
แผนการจัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งทุกเดือนทีม่ กี ารประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ Risk Owner
2. ผลการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น จั ด ระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ส�ำคัญของหน่วยงานย่อย เพื่อการจัดการความเสี่ยงก่อนการ
Identify Risk ที่เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานและอาจยกเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรได้
3. ให้การสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
เภสัชกรรม ในการเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง (Risk Correlation
Map) ที่ส�ำคัญทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ทางการ
(Compliance Risk) รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงในเรื่อง
ที่ส�ำคัญทางด้านทุจริต (Reputation Risk)
4. ข้ อ ก� ำ หนดมาตรการจั ด การความเสี่ ย งที่ ส ร้ า ง
ข้อได้เปรียบ จากความเชี่ยวชาญช�ำนาญทางด้านการผลิตยา
ขององค์การเภสัชกรรม ให้ข้อเสนอแนะทางเลือก ช่องทาง
การคิดค้นกิจกรรมทีโ่ ดดเด่น โดนใจเพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมั่นคงทางด้านยาตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร
5. การบริ ห ารความเสี่ ย งของการน� ำ ระบบ SAP
มาปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา
6. ติดตามการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับโครงการ
พี่เลี้ยง ซึ่ง สคร. ก�ำหนดให้องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการ
ในฐานะพี่เลี้ยงรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการบริหารความเสี่ยง
ต�่ำกว่ามาตรฐาน ให้มีระดับการประเมินที่สูงกว่ามาตรฐาน
รวมทั้ ง ติ ด ตามการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในการสร้ า ง
องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้น้องเลี้ยงในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การเภสัชกรรม

Executives and other employees were supervised and monitored in
regard to their response to the risk management of important operations
and activities. It was found that both groups were able to communicate
well and create an understanding, which resulted in being able to work
well together to manage risk throughout the year; the Risk Management
Committee determined this via consideration of the following:
1. Progress report on operations in accordance with the risk
management plan. This report was derived from the monthly meetings
of the Risk Management Committee with risk owners.
2. The results of the analysis and evaluation of the prioritizing of
important risks at a sub-unit level and ascertaining if they should be raised
to a level of organisation risk, prior to identifying further risks which might
impact on operations.
3. Senior executives support of the management of the Risk Operation
Map on Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, Compliance Risk and
Reputational Risk.
4. In setting the requirements of its risk management measures GPO
utilized its expertise in pharmaceutical production. Solutions were suggested
to aid risk management and special activities were designed to reach target
groups and to enhance the reputation of the organization.
5. Risk management of the implementation of the SAP system since
March 2018.
6. Follow up on the operational support project under which GPO was
assigned by SEPO to act as a mentor to another state enterprise which was
experiencing lower than standard risk management scores; in this role GPO
is required to assist the other state enterprise in raising its evaluated score
to be above standard, as well as to monitor and support the enterprise in
its operations and to assist it in the gaining of both theoretical and practical
knowledge. Taking part in this project will act to enhance GPO’s reputation.

ANNUAL REPORT 2018

GPO

51

ผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยงปลายปี : ท�ำให้สถานะ
ของความเสีย่ งระดับองค์กรทีเ่ ป็น สีแดง (ต้นปี) สถานะความเสีย่ ง
ปรับลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเป็นสีเหลือง และ
เขียวได้ในที่สุด ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิตระยะที่สอง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน (S-O-F-C) ภายใต้
การจัดท�ำ Mitigation Plan ได้อย่างสมเหตุสมผลต่อสภาวะทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคม เป็นต้น

Results of risk management at the end of the year: The status of the
enterprise risk level, which was in red at the beginning of the year, was
raised first to yellow and finally to green by the end of the year; this was
achieved by reducing the severity of risk impact. As an example, the level
of risk involved in the construction of the Rangsit Manufacturing Plant Phase
2 was reduced via the preparation of a Mitigation Plan, by the persons
responsible for risk management, which covered all areas of risk (S-O-F-C);
this plan was designed to be responsive to changing circumstances within
both the economic and the social environment.

สรุปการกำ�กับดูแลและติดตามทั่วไปของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

Summary of supervision and monitoring by the Risk Management
Committee

ก� ำ กั บ - และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานของคณะท� ำ งาน
Operation Risk (พ.ย. 60 - พ.ค. 61) เกี่ยวกับเรื่อง
1. การแลกเปลี่ยนคืนยา
2. การบริหารลูกหนี้ค้างช�ำระภาครัฐ
3. การวิเคราะห์ยาทีม่ แี นวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้
และลดลง
4. การปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
พบว่า : - ผู้บริหารระดับสูงได้น�ำแนวคิด และเครื่องมือ
ในการ Identify Risk มาใช้ในการหา Root Cause และจัดท�ำ 
Mitigation Plan ร่วมกันแบบบูรณาการจัดการความเสีย่ ง
(Risk Treatment) และก�ำหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ ย งในกิ จ กรรมย่ อ ยที่ ส� ำ คั ญ รวมทั้ ง ก� ำ หนด
ผู้รับผิดชอบและก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
- ผู้บริหารระดับสูงและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ท�ำการ
คัดกรองความเสี่ยง น�ำเสนอรายงานการจัดการความเสี่ยงและ
บริหารความเสี่ยงผ่านที่ประชุม RMC อย่างสม�่ำเสนอ
ผลการด� ำ เนิ น งานในภาพรวมเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรม สามารถบริหารความเสี่ยง
ในระดับเป็นที่พอใจ ส่งผลให้ความเสี่ยงในรายละเอียดของ
องค์กรสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบลงในระหว่างปี
ซึ่งสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ “ดี” มีการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนด�ำเนินงานของกองบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
อย่างมีมาตรฐาน COSO ERM - COSO 2017
1. ก� ำ กั บ และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานของผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
อย่างสม�่ำเสมอ

Supervision and monitoring operations of the Operation Risk Committee
(Nov 17- May 18) in regard to the following:
1. Exchange of medicines.
2. Accounts receivable management within the government sector.
3. Analysis of the trend in medicines, i.e. which show an increase and
which a decrease in consumption.
4. Performance according to the observations of the GPO Board of
Directors.
Results: - Senior executives have adopted the concept and tools
for identifying risk and its root causes and have prepared mitigation
plans via the integration of risk treatment and by determining control
measures for the key risks encountered in sub-activities, as well as
specifying responsible persons and the date for finishing tasks.
- Senior executives and other responsible persons screened risks
and regularly presented a risk management report at meetings of the RMC.
Assessment of the overall performance on the risk management
of GPO found that it was of a satisfactory level and that the severity of
impacts from enterprise risk was able to be mitigated during the year.
This reflects the effectiveness of the risk management of the Risk
Management Committee which was maintained at a level of “good”.
The Risk Management Committee supervised operations in accordance
with the operational plan of the Risk Management Department as per
the COSO ERM - COSO 2017 standard:
1. Supervise and monitor senior executives and related parties on
their operations in accordance with the committee’s’
recommendations.
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2. สนับสนุน Risk Owner ในการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรและระดับหน่วยงานในกระบวนการสร้างความพร้อม
เชิงประจักษ์ ในการน�ำเอามาตรฐาน COSO ERM - COSO
2017 มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562
อย่างเป็นรูปธรรม

ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่จะเกิดใน
อนาคต ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2562
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ตอบรับการควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรและจ�ำนวนบุคลากร อย่างรวดเร็ว
และทันทีเมือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งแบบ Preventive ให้มี
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง, อัตรา
แลกเปลี่ยนทางการเงิน, ยาขาดคราว ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยัง
ไม่สามารถลดความรุนแรงของผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงทางด้าน Operation Risk
ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางด้านภาพลักษณ์ขององค์การ
เภสัชกรรมได้ในอนาคต โดยให้ยกมาเป็นความเสี่ยงระดับ
องค์กรเพื่อการ Monitor ปีงบประมาณ 2562
ในการนี้ ได้หยิบยกประเด็นเร่งด่วน ให้ผู้บริหารองค์การ
เภสัชกรรมต้องด�ำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล ทีใ่ ห้องค์การเภสัชกรรมผลิตสารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ ซึง่ ต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสีย่ ง
ทั้ง Process ของการปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมใน
อนาคต รองรับเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงทางด้านต้นทุน
และผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ในอนาคต หากไม่
สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย

2. Support risk owners in risk management, at both an organization
level and a work unit level, in the process of the implementation of the
COSO ERM - COSO 2017 standard for risk management in the fiscal year
2019.

Challenges in terms of risk management during the fiscal year 2019 and
beyond:
The administrative department and the operation section were
assigned to control costs, including the expense of and number of
personnel, to act quickly and immediately to prevent risk and to conduct
activities to manage liquidity risk, financial exchange rate risk and drug
shortages. The severity of these risks has not yet been reduced to an
acceptable level and could still affect the operations of the organization.
The management of operation risk which might affect GPO’s reputation
in the future was placed at the level of enterprise risk in order that it
could be fully monitored during the fiscal year 2019.
Furthermore, urgent issues were raised on which GPO executives
were required to act, in particularly the implementation of government
policy assigning GPO to manufacture medical cannabis extract. GPO’s
risk management is fully equipped and prepared to be conducted in
relation to all of the organization’s operational processes in the future
and to provide support in the event of incidents arising which might
have a negative impact on production costs and could, should they affect
the meeting of targets, have a detrimental effect on GPO’s reputation.
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ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2561 และบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
Operating Performance for the Fiscal Year 2018 and Management Analysis
องค์การเภสัชกรรมได้ยึดมั่นในแนวนโยบายหลักต่างๆ
ของชาติและพันธกิจทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบในการ
ด�ำเนินงานได้แก่
1) นโยบายแห่งชาติด้านยา มุ่งเน้นการให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง ทันการณ์ในราคาที่เหมาะสม
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ส มผลของบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ แ ละประชาชน พัฒ นาระบบการควบคุม ยา
ของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ
และสมุนไพรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุง่ เน้นการพัฒนาระบบ
บริการ โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการ และระบบยา
ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเขตบริการสุขภาพ และธรรมาภิบาล
ของระบบยาและเวชภัณฑ์
3) นโยบายกระทรวงการคลั ง มุ ่ ง เน้ น ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ในกลุ่มสาขาสังคมและเทคโนโลยีมีส่วนในการส่งเสริมพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน สร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีนโยบายให้
องค์กรไปสู่มาตรฐานสากลและรับผิดชอบดูแลความมั่นคง
ด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
องค์การเภสัชกรรมได้นำ� แนวนโยบายข้างต้นมาเป็นกรอบ
ในการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

GPO has adhered to various national policies, guiding principles and
related social missions and used these as a framework for its operations,
as follows:
1) The National Policy on medicines is focused on people being able
to easily access medicines in an adequate time and at a reasonable price
and on encouraging the rational use of medicines by medical personnel and
patients, as well as on enhancing the system for the control of medicines
within the country and on developing biological products and herbal
products within the pharmaceutical industry in order that the industry might
be self-reliant and sustainable.
2) Ministry of Public Health Policy is focused on developing the service
system by improving the quality of service facilities, developing a medicine
system which operates via the administration of regional health care and
ensuring the good governance of the medicine and medical supplies system.
3) Ministry of Finance Policy is focused on ensuring that state
enterprises in the social and technological sectors contribute to the
improvement of people’s quality of life, are innovative in the support
of the operations of both the government and the private sector and
maintain an organization policy which meets international standards and
which takes responsibility for overseeing the security of medicines and
medical supplies within the country.
GPO adopted the above policies within its operation framework
under the following 4 important strategy plans:

ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

1

2

3

4

ด้านการผลิตและจัดหา
วิจัยยาและเวชภัณฑ์
Manufacturing, procurement
and research of medicines
and medical supplies

ด้านการตลาดและบริการ
Marketing and services

ด้านบริหารจัดการองค์กร
Management of the
organization

ด้านการพัฒนาสมุนไพร
Development of herbal
medicines
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ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายทีส่ ำ�คัญและตามพันธกิจสังคม
องค์การเภสัชกรรมได้ดำ� เนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา การวิจัยและพัฒนาไปสู่องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการด�ำเนินตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
ส�ำหรับความรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
ของประเทศเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทัว่ ถึง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1) ด้านการผลิตและจัดหา
โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ภายในโรงงานได้ อ อกแบบให้ มี พื้ น ที่ Pilot Plant และ
สายการผลิต 4 สาย โดยด�ำเนินการผลิตยาในรูปแบบเม็ดและ
แคปซูล ซึ่งมีก�ำลังการผลิตสูงถึง 2,400 ล้านเม็ดต่อปี และเมื่อ
การก่อสร้างสายการผลิตที่ 5 แล้วเสร็จ จะสามารถขยายก�ำลัง
การผลิตได้ถงึ 4,500 ล้านเม็ดต่อปี กลุม่ ยาทีผ่ ลิตภายในโรงงาน
แห่งนี้ได้แก่ ยาต้านไวรัสเอดส์ และยาทั่วไปที่มีปริมาณความ
ต้องการใช้สูง  
ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตยา GMP-PIC/S จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรอง
โรงงานจากองค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO PQ) ในส่ ว นของ
ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาเอฟฟาไวเรนซ์ นอกจากนี้โรงงานยังได้รับ
รางวัล Honorable Mention Facility Of The Year Awards
จากสมาคม ISPE ที่มีสมาชิกกว่า 18,000 ราย ใน 90 ประเทศ
ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่องค์การเภสัชกรรมร่วมกับบริษัท
ชั้ น น� ำ ระดั บ โลกตระหนั ก ถึ ง ความทั น สมั ย ที่ ใช้ น วั ต กรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรมสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านยาของประเทศ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง ลดการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ
เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต เป็ น ที่ ย อมรั บ ระดั บ
นานาชาติ
2) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/
ไข้ ห วั ด นก (Flu Vaccine) ตามมาตรฐาน WHO-GMP
องค์การเภสัชกรรม ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน
ผลิ ต วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ / ไข้ ห วั ด นกแล้ ว เสร็ จ ขณะนี้ มี ก าร
ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และ
ระบบสนับสนุนการผลิตต่างๆ เพื่อให้พร้อมต่อการผลิตวัคซีน
ส�ำหรับการขึ้นทะเบียน และจะมีการทดลองผลิตและขยาย
ขนาดการผลิตจากโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ ม.ศิลปากร
ไปสู่โรงงานระดับอุตสาหกรรมที่ จังหวัดสระบุรี หลังจากนั้น
จะด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งวัคซีนที่ผลิตได้นี้จะน�ำไปทดสอบ
ทางคลินิก โดยภายในปี 2563  องค์การเภสัชกรรม จะรวบรวม

Results of Operations in accordance with important policies and social
missions
GPO has operated in accordance with its strategy on the manufacturing,
procurement and research of medicines and medical supplies by focusing
on the organization in terms of the enhancement of the pharmaceutical
industry and of the research and development of medicines, in order to
be a highly efficient organization. This is in accordance with GPO’s mission
of being responsible for the national security of medicines and medical
devices in order to ensure self-sufficiency and people’s ease of access to
medicines.
1. Manufacturing and procurement
The Rangsit 1 Manufacturing Plant is located in Thanyaburi District,
Pathum Thani Province. The factory was designed to include an area for
a Pilot Plant and, in the first phase, to have 4 production lines for the
manufacture of tablets and capsules, with a production capacity of up
to 2,400 million tablets per annum. When the construction of a 5th
production line has been completed, the production capacity can be
increased to 4,500 million tablets per annum. The medicines produced
within this plant are antiretroviral and generic drugs of high demand.
The Plant has been accredited with the GMP PIC/S standard by the
Food and Drug Administration (FDA) and has been accredited with WHO
Prequalification in respect of its Efavirenz 600 mg tablets. It has also
received an honourable mention from the ISPE association, which has
over 18,000 members in 90 countries, at the Facility of the Year Awards
(FOYA); this was conferred in respect of the application of Quality by
Design principals and international best practice in the construction of
the plant and for applying innovation to improve the quality of the
plant’s pharmaceutical products.
The Rangsit 1 Manufacturing Plant responds to the need for
medicines in the country and ensures people’s access to those
medicines, reduces the need to import medicines and raises the standard
of production to a level which is acceptable internationally.
2. Project for the construction of an influenza/avian flu vaccine
manufacturing plant in accordance with the WHO-GMP standard GPO
has completed the construction of an influenza/avian flu vaccine
manufacturing plant in Saraburi Province. Quality inspection of the plant’s
tools, laboratory and production support system has been conducted.
in order to be ready to undertake the manufacturing process of vaccines
for registration. Production on a pilot scale will take place at Silpakorn
University and on an industrial scale at the influenza/avian flu vaccine
manufacturing plant. Following this, process validation testing on an
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ข้ อ มู ล การศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ ง หมดเพื่ อ ยื่ น ขออนุ มั ติ ท ะเบี ย นจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ทั้งนี้เมื่อองค์การ
เภสัชกรรม ได้รับอนุมัติทะเบียนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แล้วจะสามารถด�ำเนินการผลิตวัคซีนเพื่อออก
จ�ำหน่ายได้ คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล ได้ปีละ 2 ล้านโด๊ส สูงสุด 10 ล้านโด๊ส
3) การวิจัยและพัฒนา
องค์การเภสัชกรรม  มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยมีแผน
แม่บทงานวิจยั ทีส่ นับสนุน อาทิ ยุทธศาสตร์การวิจยั และพัฒนา
ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยแผนการวิจัยและพัฒนายา
ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ยาก� ำ พร้ า ยาที่ ส� ำ คั ญ จ� ำ เป็ น ต่ อ
สาธารณสุข และยากลุ่มเป้าหมายที่เป็น First generic
ในปี 2561 องค์ ก ารเภสั ช กรรมสามารถด� ำ เนิ น การ
ยื่ น ขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
Success Products จ� ำ นวน 14 รายการ โดยโครงการ
Success Products เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆ ครอบคลุมอุบัติการณ์ของโรคในภาวะ
ปัจจุบัน เช่นยา Abacavir GPO (Abacavir 20 mg/ml oral
solution, ยา Zolan  (Olanzapine 10 mg orodispersible
tablets) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ยา
ได้มากยิ่งขึ้นในราคาที่ยุติธรรม
ปัจจุบันนี้มียาแผนปัจจุบันใน Pipeline จ�ำนวน 100
รายการ โดยเป็นบัญชียามุ่งเป้า จ�ำนวน 17 รายการ และ
บั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ จ� ำ นวน 46 รายการ ตั ว อย่ า งเช่ น
Clopodogrel, Deferasirox ในกลุ ่ ม ยารั ก ษาโรคมะเร็ ง
มี แ ผนงานระยะยาว ตั้ ง แต่ ป ี พ .ศ. 2560 ถึ ง พ.ศ. 2570
เริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงงานผลิต
ยารักษาโรคมะเร็งและหาความร่วมมือในการน�ำเข้าเพือ่ จ�ำหน่าย
การออกแบบและการก่อสร้างโรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตและการขึ้นทะเบียน และการผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
4) ด้านการตลาดและบริการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ย อดจ� ำ หน่ า ยยาและเวชภั ณ ฑ์
ในปีงบประมาณ 2561 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,633.66 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ที่ ผ ่ า นมา 752.66 ล้านบาท คิด เป็นเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 4.52 แบ่งเป็นยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การฯ
ผลิ ต 6,783.93 ล้ า นบาท และยอดจ� ำ หน่ า ยยาผู ้ ผ ลิ ต อื่ น
9,849.73 ล้านบาท ซึ่งยอดจ�ำหน่ายยาผู้ผลิตอื่นมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากองค์การฯ ได้ตอบสนองนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ในการจัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงยาได้มากขึน้ อาทิ น�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) และ
Vaccine เป็นต้น
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industrial scale will be conducted and the vaccines will be subjected to
clinical trial. In 2020, GPO will compile the research studies and submit
them to the FDA for registration. After the registration of the vaccines has
been approved by the FDA, GPO will be able to produce vaccines for sale.
The plant will have the capability to produce seasonal influenza vaccine
at a capacity commencing with 2 million doses per annum, with the
potential to expand this to 10 million doses per annum.
3. Research and development
GPO has supported the policy of state enterprises, in the social
and technology fields, creating health security for the Thai people via
a strategy on the research and development of modern medicines.
This strategy consists of a plan for the research and development
of medicines in the National Medicines Drug List and of orphan drugs,
which are essential to public health and include “first generics”, these being
the first generic medicines to be launched on the market.  
In 2018, GPO submitted documentation for the registration of 14
products, under its Successful Products project. The drugs involved in the
Successful Products project covered the prevalent situation in regard to
incidence of disease and included Abacavir GPO (Abacavir 20 mg/ml oral
solution) and Zolan (Olanzapine 10 mg orodispersible tablets). The project
was aimed at ensuring peoples access to medicines at a fair price.
Currently, there are 100 modern medicines in the pipeline; these
include 17 medicines which are on the FDA Target Drug List and 46
medicines which are on the National Drug List, for example Clopidogrel
and Deferasirox. The long term plan for the research and production
of oncology medicines has been set for the period 2017 to 2027. This
plan commenced with a study of the feasibility of the construction of
a manufacturing plant for oncology medicines and pursuing collaboration
with other bodies in terms of technology transfer, import for sale,
factory design and the construction of the factory; this will be followed
by manufacturing on a pilot scale, registering of the medicines and
manufacturing for sale.
4. Marketing and services
During the fiscal year 2018, the total sale value of medicines and
medical supplies equaled 16,633.66 million baht, an increase of 752.66
million baht (4.52%) on the previous year; this comprised sales of
medicines and medical supplies produced by GPO of 6,783.93 million baht
and sales of medicines produced by other manufacturers of 9,849.73 million
baht. The sales of medicines produced by other manufacturers increased
as a result of GPO’s response to the Ministry of Public Health’s policy
on the provision of medicines and medical supplies, which requires
an increase in people’s access to medicines such as dialysis solution
(CAPD), vaccines, etc.
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5) ด้านการพัฒนาสมุนไพร
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นายาจากสมุ น ไพรและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม มุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ 
โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก/การจัดหาแหล่งสมุนไพร การคัดเลือก
วัตถุดิบสมุนไพร การเตรียมสารสกัด (วิจัยและพัฒนาเอง/
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก) การพัฒนา
สู ต รต� ำ รั บ ออกมาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การควบคุ ม คุณภาพของ
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และการผลิตผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
ใช้ในการศึกษาทางคลินิก ตลอดจนร่วมให้ค�ำปรึกษาด้านการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ
ด�ำเนินการพัฒนารูปแบบระบบกระจายยาสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ สู่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ให้เกิดความ
คล่องตัว ทั่วถึง มีความเป็นธรรมในด้านราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ
ตัวอย่างเช่น
- แผนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่ อ ต่ อ ยอดสู ่ ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ (ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สารสกั ด ขิ ง ส� ำ หรั บ แก้ อ าการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย น
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด)
- โครงการสร้ า งและส่ ง เสริ ม การยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกการรักษา

5. Development of herbal medicines
Under its strategy on the research and development of medicines
from herbs and natural products GPO has focused on the complete
development of herbal medicines from the upstream processes to the
downstream, including the location of sources for the procurement of
herbs, planting, the selection of herbal materials, the preparation of
extraction (either through research and development by GPO or via the
receipt of technology transfers from external agencies), development of
the formulations for herbal medicine products, control of the quality of
herbal materials and herbal medicine products and the manufacture of
products for clinical study. In addition, GPO has provided relevant research
consultations and has supported and collaborated in the development
of the distribution system for herbal medicines listed in the National
Drug List, in order that they might be provided in sufficient quantities
to public health service facilities, where they can be easily accessed at
a reasonable price.
- A plan for the receipt of a technology transfer of herbal medicine
products, encompassing research undertaken at a university
through to commercial production (Ginger extracted products to
relieve nausea and vomiting in patients receiving chemotherapy).
- A project to promote acceptance of the use of herbal medicine
products as alternative treatments.

กลุม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีพ่ ร้อมยืน่ ขึน้ ทะเบียน/ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2560 - 2561
List of herbal medicine products which have been submitted for registration or received a technology transfer during 2017 - 2018:
• แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน (Antiox) Curcuminoid extract capsules • ยาเม็ดตรีผลา Triphala tablets
(Antiox)
• ยาเม็ดอมสารสกัดหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea extract lozenges • ยาเม็ดประสะกะเพรา Prasa Kaprao tablets
• ยาเม็ดริดสีดวงมหากาฬ Ridsiduang Mahakarn tablets

• ยาแคปซูลประสะเจตพังคี Prasa Jetapangkee tablets

• ยาน�้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม Indian gooseberry cough syrups

• ยาผงเขียวหอม Kaewhom dry powders

• ยาเม็ดเหลืองปิดสมุทร Hleaung Pid Samut tablets

• ยาผงไฟห้ากอง Fai ha Kong dry powders

• ยาแคปซูลเบญจกูล Benhakool capsules

• ยาแคปซูลดีเกลือฝรั่ง Dee Kleau Pharang capsules

6) โครงการที่ส�ำคัญในอนาคต
โครงการก่อสร้างโรงงานรังสิตระยะที่ 2 ได้แก่ โรงงาน
ผลิตยาน�้ำ  ครีม ขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ รวมถึงการก่อสร้างคลัง
และศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ เพือ่ เป็นการเพิม่ ก�ำลังการผลิต
รองรับปริมาณความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่า
จะใช้เวลาในการด�ำเนินการ 3 - 5 ปี

6. Important future projects
The project for the construction of the Rangsit Plant Phase 2 includes
the construction of a manufacturing plant for the production of solutions,
creams and sterile preparations, as well as the construction of a warehouse
and a new distribution center in order to increase production capacity to
be able to support future demand. These constructions are expected to
take 3 - 5 years to complete.
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รายงานของสำ�นักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรมประจำ�ปีงบประมาณ 2561
Report of the Office of Internal Audit for the Fiscal Year 2018
ส�ำนักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม มีวตั ถุประสงค์
ในการปฏิบัติงานดังนี้
1. ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการด�ำเนินงาน และ
การบริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงฝ่ายบริหาร
และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์การเภสัชกรรม
ให้สามารถเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ
เภสัชกรรมให้มคี ณ
ุ ภาพ ศักยภาพ และ/หรือประสิทธิภาพ ดียงิ่ ขึน้
2. น�ำกระบวนการหรือกิจกรรมในรูปแบบการบริการด้าน
การให้ความเชื่อมั่น และการบริการให้ค�ำปรึกษามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี โดยเป็นไปอย่าง
เที่ยงธรรม ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังเยี่ยง
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
3. ท�ำการประเมินเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน การบริหาร การจัดการ การก�ำกับดูแล การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ ง โดยการให้ขอ้ คิดเห็น ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะตามสมควรแก่กรณี อันจะเป็นการให้ความมัน่ ใจ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารหน่วยรับตรวจ ผูร้ บั ตรวจ
และ/หรือ พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน ในคุณภาพและความสามารถ ทีจ่ ะ
ท�ำให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายทีอ่ งค์การเภสัชกรรมก�ำหนด
ส�ำนักตรวจสอบภายในมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม โดยที่การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ที่ก�ำหนดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง
การคลัง และตามกฎบัตรส�ำนักตรวจสอบภายใน ซึง่ มีการสอบทาน
และทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
ภารกิจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญ คือ การให้คำ� แนะน�ำ
ปรึกษาและตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจด้วยความเป็นอิสระ
เที่ยงธรรม และความสามารถในหน้าที่เพียงพอที่จะเพิ่มมูลค่า
ในปรับปรุงการด�ำเนินงาน และช่วยให้องค์การเภสัชกรรม
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ด้วยการน�ำเอาวิธีการที่เป็นระบบ
และเป็นระเบียบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก�ำกับดูแล
ส�ำนักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าระดับฝ่าย โดยสายงานทางการบริหาร (Administratively) ขึ้ น ตรงต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการ ส่ ว นสายงานตามหน้ า ที่
(Functionally) อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยโครงสร้างการบริหาร และอัตราก�ำลังในปัจจุบนั
ประกอบด้วย

The objectives of the Office of Internal Audit of GPO during 2018 were
as follows:
1. Support GPO’s Administration Department and employees at
all levels of the organization in the facilitation of management and
operations, thereby improving GPO’s operations in terms of quality,
capability and efficiency.
2. Operate via the use of procedures or service activities
(depending on requirements) to enhance assurance, as well as
providing a consulting service. Internal audit is to be performed carefully
and professionally with expertise, on an equitable basis.
3. Perform an evaluation to ascertain the need for improvements
in the efficiency of operations, management, internal control and risk
management and, where there is a need, provide opinions, observations
and suggestions as to how improvements could be made. This is in
order to enhance confidence in the ability of the Audit Committee, the
Administration Department, audit receivers, operators and/or staff to
achieve the required goals as defined by GPO policy.
The roles and responsibilities of the Office of Internal Audit are
assigned by the Audit Committee and the Managing Director of GPO.
Operations are undertaken in accordance with the Operation Manual
on the Internal Audit of State Enterprises, as defined by the State
Enterprise Policy Office (SEPO), the Ministry of Finance and the Internal
Audit Charter; this manual is reviewed and verified annually.
The main mission and responsibility of the Office of Internal Audit
is to provide consultation, evaluation and suggestions for improvement.
In order to ensure independence, equity, an increase in value,
an improvement in operations and the achievement of the required
objectives effective guidelines are used to evaluate the efficacy of the
processes utilized for risk management, supervision and governance.
At an administrative level, the Office of Internal Audit of GPO is
equivalent to a department and so reports directly to the Managing
Director; functionally it is under the supervision of the Audit Committee.
The administrative structure and manpower at present comprises the
following:
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน Director of the Office of Internal Audit
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน Deputy Director of the Office of Internal Audit
ผู้ตรวจสอบภายใน 9 Internal Auditor Level 9
ผู้ตรวจสอบภายใน 8 Internal Auditor Level 8
กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิต และภารกิจวิชาการ Production and Academic Audit Group
กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด Marketing Audit Group
กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน และงานเฉพาะกิจ
Management, Financial and Special Work Audit Group
รวมทั้งสิ้น Total

ในเรื่องการสรรหาและพัฒนาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบภายในนั้น ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จัดท�ำแผนการ
สรรหา พัฒนา ฝึกอบรมและรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ภายใน น�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติ ส�ำหรับการสรรหาได้มีการสรรหาบุคลากรทั้งจากการ
โอนย้ายจากหน่วยงานภายในองค์กร และจากภายนอกองค์กร
แผนพัฒนาบุคลากรในเรื่องการฝึกอบรมนั้น ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด
เป็นรายบุคคล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรมีความรูเ้ พียงพอ ในการ
ปฏิบัติงาน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้สนับสนุนและพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561
มีผตู้ รวจสอบภายใน สอบผ่านวุฒบิ ตั รด้านการตรวจสอบภายใน
(IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ 1 ท่าน และ
สอบผ่าน International Register of Certified Auditors
(IRCA) Certified ISO/IEC 27001:2013 (ISMS Auditor)
1 ท่าน ท�ำให้ปจั จุบนั ส�ำนักตรวจสอบภายใน มีผสู้ อบผ่านวุฒบิ ตั ิ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน แบ่งเป็นผู้สอบผ่าน
ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified
Professional Internal Auditors of Thailand - CPIAT)
จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 3 ท่าน และ
ผู้สอบผ่านวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) จาก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์ 2 ท่าน และวุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ท่าน ส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน ได้ท�ำการพัฒนาความสามารถในหน้าที่ของ
ผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ คุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน น�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การเภสัชกรรม

1 อัตรา/position
1 อัตรา/position
1 อัตรา/position
1 อัตรา/position
4 อัตรา/position
5 อัตรา/position
5 อัตรา/position
18 อัตรา/position

In terms of the recruitment and development of personnel, the internal
auditor prepares plans for recruiting, developing, training and retaining
staff; these plans are put forward to the Audit Committee for approval.
Recruitment is made externally as well as via the transfer of personnel within
the organization. The performance indicators assigned to development and
training plans are defined on an individual basis in order to ensure that
personnel are possessed of sufficient knowledge for their specific job. The
Office of Internal Audit develops and supports internal auditors to gain the
sufficient levels of knowledge and competence required to perform the
audit. During the fiscal year 2018, one of GPO’s internal auditors received
a diploma from the Internal Auditing Certificate Program (IACP) of the
Federation of Accounting Professions, which is under the Royal Patronage
of his Majesty the King and one internal auditor passed the test for the
International Register of Certified Auditors (IRCA) Certified ISO/IEC 27001:
2013 (ISMS Auditor). At present there are a total of 6 internal auditors
in receipt of a diploma or certification in internal audit and information
technology which can be categorised as follows: 3 internal auditors in
receipt of certification from the Certified Professional Internal Auditors of
Thailand (CPIAT), the Institute of Internal Auditors of Thailand, 2 internal
auditor in receipt of a diploma from IACP and 1 internal auditor in receipt
of a diploma on information technology. The Office of Internal
Audit continues to develop the competency of its internal auditors in
acquiring professional knowledge and expertise in their field. This is in
order to enhance the quality of the work undertaken during internal audit,
which in turn leads to an increase in the value of GPO as an organization.
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ปีงบประมาณ 2561 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จัดท�ำ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์แผนงานตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
(ปี 2562 - 2564) และแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2562 โดย
เป็นการวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสีย่ ง ซึง่ สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของ
องค์การเภสัชกรรม การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้นำ� ฐานข้อมูลจากระบบ ERP มาใช้ใน
การก�ำหนดกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใหม่
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรร่วมประกอบการพิจารณา
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกกิจกรรมได้มโี อกาสถูกประเมินความเสีย่ งและ
ครอบคลุมในทุกความเสีย่ งทีจ่ ะกระทบต่อองค์กร รวมทัง้ ส�ำนัก
ตรวจสอบภายในได้ก�ำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต
เป็นส่วนหนึง่ ในการประเมินความเสีย่ งเพือ่ วางแผนการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบด้วย ส�ำหรับประเภทการตรวจสอบ ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย การตรวจสอบให้ความเชื่อมั่น การให้บริการ
ค�ำแนะน�ำปรึกษา และงานอื่นๆ
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายในได้ ว างแนวทางบริ ห ารจั ด การ
เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน ส�ำหรับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบได้มีการน�ำเสนอ
ต่อผูอ้ ำ� นวยการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกครัง้
ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นการสอบทาน
ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ำกับ
ดูแลที่ดี
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายในได้ มี ก ารประสานงานกั บ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยการเข้าร่วม
ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งที่มี
การประชุม และได้น�ำเสนอผลการตรวจสอบ ภาพรวมระบบ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร เรื่อง เกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และผูบ้ ริหารองค์การเภสัชกรรมรับทราบ และน�ำไปด�ำเนินการ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ตามข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทุกหน่วยงานใน
องค์การเภสัชกรรม ได้ทำ� การประเมินตนเอง โดยส�ำนักตรวจสอบ
ภายในท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานในฐานะผูป้ ระเมินอิสระ ซึง่ เป็น
ไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก�ำหนด ผลการสอบทาน
สามารถให้ความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าการด�ำเนินงานของ
องค์การเภสัชกรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและรัดกุมพอสมควร
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน จั ด ให้ มี ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพ
งานตรวจสอบ โดยการควบคุมดูแล ตามสายการบังคับบัญชา
(ประเมินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) การประเมินตนเอง (ประเมิน
ส�ำนักตรวจสอบภายใน) การประเมินความพึงพอใจของหน่วย
รับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และแบบประเมิน
การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดท�ำแผนการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอกองค์การเภสัชกรรมในปีงบประมาณ 2562

GPO
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During the fiscal year 2018, The Office of Internal Audit prepared
a strategic audit plan (a long term audit plan covering the 3 years 2019 2021) and an annual audit plan for 2019. The annual audit plan was risk
based and was correlated with GPO’s annual operations and strategy.
The Office of Internal Audit used the ERP system database to define its
activities included in the long term audit plan (3 years) in order to ensure
that each of these activities could be assessed for risk, as well as to define
any changes to the working environment in response to both internal and
external factors. In addition, the Office of Internal Audit added fraud risk to
the risk assessment, as was set out in the audit plan. The Office of Internal
Audit also provides assurance, consulting services, etc.
The Office of Internal Audit has established management guidelines
in order to ensure that overall operations are in accordance with the
defined operational plan. The performance outcomes of audit are
presented to the Director and the Audit Committee, at meetings of the
Audit Committee, whenever issues arise regarding the verification of the
risk management system, internal audit or good governance.
The Office of Internal Audit has closely coordinated with the Risk
Management Committee by participating in the committee’s meetings
and presenting the overall auditing results of the enterprise risk management
system and Enterprise risk assessment criteria for the Risk Management
Committee and GPO executives to acknowledge and take action.
GPO operates internal audit in accordance with the regulations of
the State Audit Commission (SAC). Each department within GPO performs
a self-assessment, which is then subjected to an Independent Assessment
by the Internal Audit Office in accordance with internal audit standards.
This assessment ensures that GPO’s operations are transparent,
accountable, appropriate and concise.
The quality assurance undertaken during the audit carried out by the
Office of Internal Audit is evaluated itself, firstly via a process of selfassessment (evaluating The Office of Internal Audit) and secondly by
executives through the chain of command (evaluating the auditors).
In addition, an assessment of the degree of satisfaction in regard to the
performance of internal audit is carried out on the units which have
received auditing. Finally, the performance of The Office of Internal Audit
is evaluated by the Audit Committee. Moreover, The Office of Internal
Audit has prepared a plan for a quality assessment to be conducted by
an external agency during the fiscal year 2019.
During the fiscal year 2018, the Office of Internal Audit used the
following manuals/ principles/guidelines for various forms of assessment
during auditing:
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ปีงบประมาณ 2561 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ใช้ คู่มือ/
หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินต่างๆ เป็นแนวทางในการ
วางแผนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1. คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การก�ำหนดรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยาแผนปั จ จุ บั น
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554
2. ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) เป็นแนวทางในงาน
ตรวจสอบ เพือ่ ช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
3. หลั ก เกณฑ์ / แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบ/สอบทานกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบ
4. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
5. หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542
ผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายในประจ�ำปี
2561 ตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 187 เรื่อง ปฏิบัติ
ได้ จ ริ ง 170 เรื่ อ ง คิ ด เป็นร้อยละ 90.90 มีข ้อเสนอแนะ
ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ให้กบั ผูบ้ ริหาร และหน่วยรับตรวจ จ�ำนวน
68 ข้อ โดยส�ำนักตรวจสอบภายในได้ติดตามความคืบหน้า
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเป็นระยะ
ความเสีย่ งส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรมในปี 2561 ทีห่ าก
ไม่มกี ารวางแผนและบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม จะส่งผลกระทบ
ที่เป็นนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม คือ
1. การวางแผนและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ไ ม่ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
2. การน�ำระบบ ERP ใหม่มาใช้ อาจไม่สามารถตอบสนอง
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก� ำ หนด เนื่ อ งจาก
บุคลากร มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำกัด
การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของส�ำนักตรวจสอบภายใน
ในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ใช้ความเชี่ยวชาญ
ความระมั ด ระวั ง เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ และเป็ น ไปตาม
มาตรฐาน การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูลทรัพยากร รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือ
จากผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

1. The Manual for the Audit of Manufacturing Facilities, which is
used in accordance with a Ministry of Public Health Notification on Good
Manufacturing Practice (GMP) under the Drugs Act, B.E. 2554.
2. State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) audit guidelines for
the development and improved performance of executives and employees.
3. Operational principles/guidelines on risk management and internal
control B.E. 2555 of the State Enterprise Policy Office (SEPO), which establish
the criteria for the audit/review of activities to be included in the audit plan.
4. The Manual for the assessment of ethics and transparency of
operations within the government sector of the Office of the National
Anti-Corruption Commission (NACC), for the fiscal year 2018.
5. Good governance, which is used in accordance with the
regulations of the Office of the Prime Minister on the establishment
of good governance, B.E. 2542.
The overall performance of the Office of Internal Audit during the year
2018 was as follows. The operation plan defined 187 tasks; of these, 170
tasks (90.90%) were actually performed. There were 68 issues in regard
to suggestions, observations and remarks directed at the executives and
units who received auditing and the Office of Internal Audit followed up
on operations in accordance with such suggestions, on a periodic basis.
The most important risk to GPO in 2018 was assessed to be the
possibility of a lack of proper planning and management, which would
significantly affect the business of GPO as follows:
1. The plan for personnel development is not keeping pace with
change.
2. A new ERP System implemented within the organization is unable
to respond to business operations in accordance with its defined
objectives because personnel have limited knowledge and experience.
The Internal Audit Office performs its mission and duties independently,
impartially, professionally and in compliance with the requisite standards.
The professional practice of Internal Audit within GPO is operated without
limits in terms of data requests, resources and cooperation from executives
and other GPO personnel.

...............................................
(นางศิริกุล เมธีวีรังสรรค์)
Mrs. Sirikul Matevelungsun
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
องค์การเภสัชกรรม
Director of the Office of Internal Audit
The Government Pharmaceutical Organization
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรมประจำ�ปีงบประมาณ 2561
Report of the GPO Audit Committee for the Fiscal Year 2018
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรรม (อภ.) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามค�ำสั่งองค์การเภสัชกรรม ที่
15/2560 สัง่ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 3 ท่าน โดยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
Miss Pongpun Gearaviriyapun

The GPO Board of Directors appointed the Audit Committee,
in accordance with GPO Order No. 15/2560, on 8th November 2017;
the committee comprised 3 members of GPO’s Board of Directors,
with the Director of the Office of Internal Audit acting as secretary.
The members of the committee were:
ประธานกรรมการ
Committee Chairman

2. นายชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
Mr. Chusak Okascharoen

กรรมการ
Committee

3. นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
Miss Kanongnij Sribuaiam

กรรมการ
Committee

4. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
Director of the Office of Internal Audit

เลขานุการ
Secretary

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์หลายด้าน ทัง้ ในด้านบัญชีการเงิน การบริหาร
ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย รวมทัง้ ด้านงานสาธารณสุข
ซึ่งช่วยท�ำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถน�ำเสนอมุมมอง
ที่หลากหลาย
ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มี
การประชุม รวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

Members of an Audit Committee are required to be possessed of
knowledge, expertise and experience in the fields of financial accounting,
business management, information technology, laws and public health
works; these requirements enable the audit committee to hold a variety
of perspectives.
During the fiscal year 2018, the Audit Committee met a total of 11
times. The details of the participation of individual committee members
in these meetings are as follows:

1. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
Miss Pongpun Gearaviriyapun

เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
attended 11 times

2. นายชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
Mr. Chusak Okascharoen

เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
attended 11 times

3. นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
Miss Kanongnij Sribuaiam

เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
attended 11 times

คณะกรรมการตรวจสอบได้ผลักดันให้องค์การเภสัชกรรม
ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบ
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มกี ารประชุม
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่

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 and to undertake
efficient and effective internal audit. The Audit Committee held meetings
with GPO’s chief executives, officers from the State Audit Office of the
Kingdom of Thailand, administrators and officers of the Office of Internal
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ส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การ
เภสัชกรรมที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทร่วมทุน เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม สอดคล้องกับแนวทาง
ของคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งกฎบัตรนี้ได้มีการสอบทานทบทวนและ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นประจ�ำ
ทุ ก ปี สามารถสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม ในภาพรวม ได้ดังนี้
1) การพิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เชิญเจ้าหน้าที่ สตง. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อ
สอบถามประเด็นทีจ่ ะมีผลกระทบต่องบการเงินของ อภ. รวมทัง้
หารื อ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
ด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับเปลีย่ น/เพิม่ เติม/
ก�ำหนดใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมแต่งตั้งคณะท�ำงานส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในขององค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ค�ำปรึกษา
และข้อเสนอแนะการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยมีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ร่วมในคณะท�ำงาน
จ�ำนวน 3 ท่าน คือ
นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย

ประธานคณะท�ำงาน

นางวราภรณ์ อุ่นปิติวงษา

รองประธานคณะท�ำงาน

นางสุกัญญา ฮิวส์

คณะท�ำงาน

ข้ อ คิ ด เห็ น จากคณะท� ำ งานส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในขององค์การเภสัชกรรม จะช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน
รวมทั้ ง ใช้ ข ้ อ มู ล จากการสอบทานรายงานทางการเงิ น เป็ น
เครื่องบ่งชี้ถึงข้อจ�ำกัดและความเสี่ยง ในการด�ำเนินงานของ
องค์การเภสัชกรรมในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบร่ ว มกั บ คณะท� ำ งานส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพฯ ฝ่ายบริหารองค์การเภสัชกรรม ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ส�ำนักตรวจสอบภายใน และส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�ำปี การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ การประมาณการ
ทางบัญชี ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม

Audit and GPO executives with membership of joint venture company
committees. These meetings were undertaken in order to fulfil the
committee’s duties as assigned by the GPO Board of Directors; this is in
compliance with the operational manual for audit committees within
a state enterprise as authorized by the State Enterprise Policy Office
(SEPO) of the Ministry of Finance, as well as being in compliance with the
Audit Committee Charter of GPO, which is annually revised and verified
with the approval of the GPO Board of Directors. Overall operations 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 may affect
GPO’s financial statement and for discussions with the administrator of the
Accounting and Finance Department in regard to operational guidelines
in accordance with accounting standards, specifically in respect of new
regulations or those that have been modified and/or appended. The Audit
Committee proposed that the Board of Directors set up a committee 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 committee is equipped with knowledge and expertise in financial
accounting and consists of the following 3 members:
Miss Jongjit Hleekpai
Mrs. Varaporn Ounpitivongsa
Mrs. Suganya Huge

Chairman of committee
Vice Chairman of committee
Committee

The information derived from the verification of the financial report
was used as an indicator of GPO’s operational limitations and future risks.
The Audit Committee worked jointly with this committee, the Management
Department, the Finance and Accounting Department, the Office of
Internal Audit and the State Audit Office of the Kingdom of Thailand, to
review the quarterly financial statements, the annual financial statements,
adjusting entries and accounting estimates effecting financial statements and
accounting records. This is in order to ensure that the financial report was
correctly made, that it was in compliance with general accounting standards
and that its contents were adequately and reliably disclosed in a manner
expedient to the organization’s executives.
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 the above and presented their comments in the evaluation report
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ของวิธกี ารบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ถูกต้อง
เป็นไปตามข้อกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
2) การสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า อภ. มีระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดท�ำโครงการ
เสริมสร้างระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เ ยี่ ย มชมและประชุ ม ร่ ว มกั บ
ผู้บริหารประจ�ำพื้นที่ จ�ำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จังหวัดสระบุรี
2. ที่ดินองค์การเภสัชกรรม อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
3. คลังยา สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการตรวจสอบได้น�ำเสนอรายงานการเยี่ยมชม
ให้ผอู้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะกรรมการองค์การ
เภสั ช กรรมรั บ ทราบ และมอบหมายให้ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก าร
เภสัชกรรมน�ำข้อเสนอแนะไปพิจารณาด�ำเนินการ ส�ำหรับ
โครงการเสริมสร้างระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิธีหนึ่ง
ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการก�ำกับดูแล
3) การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และการบริหารจัดการภายใน ของส�ำนักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานและอนุ มั ติ แ ผนงาน
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี ให้ความ
เห็นชอบแผนปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน การสอบทานและ
ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อสังเกต ข้อแนะน�ำต่อรายงานผลการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การสอบทานรายงานความคืบหน้าในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาส การสอบทานรายงานประจ�ำปีของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน การสอบทานและอนุมัติกฎบัตรของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน การพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร
บุคคลของส�ำนักตรวจสอบภายใน สนับสนุนให้มีการสรรหา
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาท�ำงานในส�ำนัก
ตรวจสอบภายในเพือ่ ให้การตรวจสอบภายในสามารถครอบคลุม
ทุกกิจกรรมที่ส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรมได้ การพิจารณา
อนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้น ส่งเสริมให้พนักงานใน
ส�ำนักตรวจสอบภายใน ได้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในสายวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส่งพนักงาน
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้
พนักงานที่เข้ารับการอบรมสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร
ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนส่งบุคลากรของ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมหรืออบรมในระดับ
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on internal control systems and risk management. In addition, the Audit
Committee arranged a project to promote Good Corporate Governance.
During 2018, the Audit Committee made the following 3 site visits and met
with the executives responsible for these sites:
1. Vaccine Manufacturing Plant, Saraburi Province.
2. GPO premises, Hnong Yai District, Chonburi Province.
3. Warehouse at GPO’s North East Regional Branch, Udonthani Province.
The Audit Committee delivered their site visit reports to the
Managing Director and the GPO Board of Directors and assigned
GPO executives to consider their suggestions in regard to operations
within the project to promote the Good Corporate Governance system.
Site visiting was one of the methods used to evaluate the effectiveness
of the Good Corporate Governance system.
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. 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 experienced in various fields, in order to ensure that internal
audit is able to encompass all of GPO’s important activities. The Audit
Committee approved the plans for the fiscal year 2019 for the personal
development of existing personnel. The Audit Committee focused on
promoting enhanced levels of knowledge in information technology and
professional expertise in the officers employed in the Office of Internal
Audit; it was desirable that the officers gained certification from the
Certified Professional Internal Auditors of Thailand.
In addition, the staff members of the Office of Internal Audit were
encouraged to attend meetings and training of an international calibre in
order to obtain knowledge and abilities at an international level and thereby
enhance GPO’s competitiveness. The Audit Committee is of the opinion
that GPO’s internal audit system is both independent and adequate and
that the proposals on improvement provided by internal audit have been
adopted by GPO’s executives and have proved to be beneficial in adding
value to the organization.
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1

อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม

นานาชาติเพื่อให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันระดับสากล
เป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันให้กับองค์การเภสัชกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบ
ภายในขององค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น ไปอย่ า งอิ ส ระเพี ย งพอ
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน ผูบ้ ริหารองค์การ
เภสัชกรรมรับไปปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม ท�ำให้เป็นประโยชน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การเภสัชกรรม
4) การสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ได้พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เข้าใจในระบบการท�ำงาน
ปัญหาและข้อจ�ำกัด รวมทั้งได้ให้ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้ ง ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ / แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการสอบทาน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง
ขององค์ ก ารเภสั ช กรรมในด้ า นต่ า งๆ มี ค วามเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บที่
เกีย่ วข้องจากงานตรวจสอบ การเข้าร่วมสังเกตการณ์ของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำต่อฝ่ายบริหาร โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 ในวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
พบผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร
จัดระบบ ทบทวนกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าองค์การเภสัชกรรมได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ขององค์กรก�ำกับดูแล และตามระเบียบองค์การเภสัชกรรม
7) การรั ก ษาคุ ณ ภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�ำทุกปี รวมทัง้ มีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
รักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ในภาพรวม
งบการเงิน อภ. แสดงข้อเท็จจริงในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญครบถ้วน
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี อภ. มีการพัฒนาด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม การตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งก�ำหนดโดยกระทรวง
การคลัง

4. Verification of the internal control assessment report. The
Audit Committee examined the report on internal control assessment
in accordance with the regulations of the State Audit Commission on
internal control standards. Moreover, the Audit Committee undertook site
visits, in order to observe operations and thereby gain an understanding
of the actual operating systems, as well as any problems or limitations
involved. Following these visits the committee was in a position to provide
suggestions for improvements to enhance the effectiveness of the internal
control system.
5. Verification of risk management. Meetings were held with
the executives responsible for the supervision of risk management.
Risk management was verified via the use of the principles/guidelines
on risk management and internal control (B.E.2555) of the State
Enterprise Policy Office (SEPO). This was in order to ensure that GPO’s
risk management, in all its various aspects, was appropriate and efficient
and that the levels of risk were acceptable.
6. Abiding by the law and related regulations. The Audit
Committee provided verification of performance in accordance with the
law and related regulations concerning internal audit. In addition, the
Audit Committee scrutinised the operations of the office of Internal Audit
and reported their resultant observations and suggestions to executives.
During the fiscal year 2018, in meetings between the Audit Committee and
executives, the Audit Committee focused on ensuring that the executives
had organized the system in such a way as to be in accordance with the law
and related regulations. This was in order to ensure that GPO’s operations
thoroughly abide by the law, the requirements of regulatory organizations
and the regulations of GPO.
7. Maintain the work quality of the Audit Committee. The Audit
Committee’s charter is reviewed and amended annually. In addition,
the performance of the Audit Committee is evaluated via a process of
self-assessment to confirm that its overall performance is in accordance
with the Best Practice Guidelines of SEPO, which are designed to maintain
the work quality of Audit Committees. This is to ensure that the performance
of the Audit Committee is efficient and achieves its objectives as defined
in the Audit Committee’s 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.
………………………..……………………
(นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)
Miss Pongpun Gearaviriyapun
ประธานกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม
Committee Chairman
The Government Pharmaceutical Organization
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รายงานผลการดำ�เนินงานตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Report on Operations in Accordance with the Policy of Good Corporate Governance
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้นำ� หลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์การเภสัชกรรม เพือ่ ให้
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ได้ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางในการเสริมสร้างองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2561
ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม โดยจัดท�ำโครงการ
บ�ำรุงรักษาและดูแลต้นสมุนไพรที่ปลูกเมื่อปี 2560 โดยการ
ถางหญ้าก�ำจัดวัชพืช และท�ำแนวกันไฟรอบ ณ พื้นที่องค์การ
เภสัชกรรม อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และด�ำเนินกิจกรรม
ในโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้ในใจคน (ระยะที่ 2)
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงงานผลิต
วัคซีนฯ ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 3
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนนิคมทับกวาง
สงเคราะห์ 1 และโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

ด้านสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมและ
พัฒนาชุมชน
- แผนการช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย คณะกรรมการ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร และจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ในโครงการ GPO เพือ่ ผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม
ในจังหวัดสิงห์บรุ ี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง และจังหวัดเชียงใหม่ โดยสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์
- แผนการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนรอบพื้ น ที่
องค์การเภสัชกรรม อาทิ จัดประชุมร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม
ม.เกษตรศาสตร์ เพือ่ สรุปข้อมูลการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการ
ใช้ยาแก่ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันเด็ก “GPO Kids” สนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานในพืน้ ทีอ่ งค์การเภสัชกรรม
ทั้ง 4 แห่ง

GPO’s Board of Directors has adopted the principle of Good Corporate
Governance. The resultant GPO policy of Good Corporate Governance has
been communicated to the organization’s executives and employees in
order that they might adhere to it. In addition, this principle is used as a
model to enhance the effective management of the organization via the
promotion of ethics, integrity and social & environmental responsibility.
During the fiscal year 2018, the following management strategies were
employed:

Environment
Strategy 1. The Environment: Conservation of natural resources and
the environment. This strategy promoted environmental conservation
activities. GPO arranged a project for the maintenance of medicinal
trees, which were planted in 2017 at GPO’s premises in Nong Yai District,
Chonburi Province, by clearing grass and weeds and establishing fire
protection. GPO also developed the project “Planting New Seeds in the
Human Heart” (2nd phase), which involves the organization of activities
for students in schools adjacent to the influenza/avian flu vaccine
manufacturing plant in Tubkwang Sub-District, Kaengkhoi District,
Saraburi Province; the following 3 schools have participated in this
project: Tubkwang Kindergarten, Nikom Tubkwang Songkraeu School 1
and Choomchon Nikom Tubkwang Songkreaeu School 2.

Social
Strategy 2. Social Activities: Creating relationships, helping society
and developing communities.
- Plan for assisting victims of disaster: The Good Corporate Governance
Committee, executives and volunteers, joined in the project for assisting
flood victims by providing flood relief in areas in the provinces of Sing Buri,
Nakhon Sawan, Suphan Buri, Ang Thong, Nong Bua Lampu, Ayutthaya, Surat
Thani, Trang and Chiang Mai. GPO supported a budget to purchase survival
bags, medicines and medical supplies.
- Plan for enhancing GPO’s relationship with the communities
adjacent to its premises: GPO arranged a meeting with the Faculty of
Environment, Kasetsart University, to summarize and assess the data
from a study on the environment surrounding the vaccine manufacturing
plant in Tubkwang Sub-District, Kaengkhoi District, Saraburi Province.
In addition, GPO arranged community relations activities via the
dissemination of knowledge to senior citizens on the proper use of
medicines. Moreover, under the project “GPO KIDs” the activities of schools
and work units were supported at 4 of GPO’s premises.
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- แผนการสนับสนุนด้านสาธารณสุข และเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไต โรคเบาหวาน
โรคธาลั ส ซี เ มี ย อาทิ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของมู ล นิ ธิ
เทพรัตนเวชานุกูล สนับสนุนนการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
การกุศลวิ่งสู้เอดส์
- แผนสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมและอาชีพ
ให้กับชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย อาทิ สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และ
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19
- แผนสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาคณะเภสั ช ศาสตร์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
ทัว่ ประเทศ 14 มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 26 ทุนๆ ละ 30,000 บาท
สนับสนุนทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ�ำนวน
6 ทุนๆ ละ 50,000 บาท สนับสนุนทุนเภสัชกรดีเด่นประจ�ำปี
2561 จ�ำนวน 1 ทุนๆ ละ 100,000 บาท
- แผนงบประมาณส�ำรองเร่งด่วนตามความจ�ำเป็น อาทิ
สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเกาะหลีเป๊ะ ในการ
จัดซือ้ เรือติดเครือ่ งยนต์ ตามโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเข้าถึง
การดูแลสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์กลุ่ม
สมุนไพร การใช้อย่างถูกต้อง และการใช้อย่างสมเหตุสมผล
อาทิ สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการให้บริการด้านการ
แพทย์ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
และร่วมงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
สนับสนุนเครื่องวัดความดันแก่กรมการแพทย์ เพื่อใช้ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทยใน
ประเทศอินเดียและเนปาล ช่วงเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ
จั ด ท� ำ โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก และการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
คุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และ
ตู้ยา แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม แผนสร้างคุณค่าทางสังคมโดยพนักงานมีส่วนร่วม ได้แก่
โครงการ GPO อาสาท�ำความดี ให้ผู้ปฏิบัติงานรวมกลุ่มกันท�ำ
ประโยชน์ให้กับสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยในปี
2561 มีจ�ำนวน 15 โครงการ ได้แก่ โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปี 2 โครงการสานสัมพันธ์พนักงาน
และลูกจ้าง อภ. โครงการ 52 ปี GPO fun run โครงการ
Heart Steps 2018 โครงการห้องนี้ที่รอคอย โครงการล้อมรั้ว
รดน�้ำ  เสริมสร้างสุขอนามัย โครงการสนามกีฬาลอยฟ้า อภ.
และโครงการสานต่อการก่อสร้างอ่างแปรงฟันส�ำหรับนักเรียน
ภายในโรงเรียนวัดสระบัว (คลอง 11)

- Plan for the support of public health and networks for patients
with chronic diseases such as AIDS, kidney disease, diabetes, thalassemia,
for example, supporting the operations of the Theprattanavetchanukul
Foundation and supporting a running competition as part of the fighting
AIDS campaign.
- Plan for the support of education, activities and careers in
communities, schools and universities; for example, supporting the 39th
national sports competition for students and the 19th national sport
competition for people with disabilities.
- Plan for the support of the provision of scholarships to students
in the Faculties of Pharmacy of public universities at 14 public universities
across the country, totaling 26 scholarships at a cost of 30,000 baht per
scholarship; GPO also provided financial support for scholarships at the
Prince Mahidol of Songkla Foundation, totaling 6 scholarships at a cost of
50,000 baht per scholarship and provided a budget for the Distinguished
Pharmacist of the Year 2018 award: 1 scholarship at a cost of 100,000 baht.
- Plan for the use of a reserved budget for essential/urgent cases; for
example, supporting a Health Promotion Hospital in Koh Lipe Subdistrict
in the procurement of motor boats as part of a project to increase the
efficiency of access to healthcare for local people and tourists in the Koh
Lipe area.
Strategy 3: Support of ease of access to medicines & herbal
products and promotion of the correct use of drugs. This strategy is
based on a plan to promote rational drug use. GPO provided medicines
and medical supplies to work units for use in various activities such as
the provision of medical services to the people who came to say a final
farewell and pay tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Rama 9.
GPO also supported the provision of blood pressure monitors to the
Department of Medical Sciences for use in healthcare units at Thai temples
in India and Nepal during the Buddhist Pilgrimage season. In addition, GPO
arranged projects to promote the planting and procurement of quality
raw materials for the production of curcumin extracts and to support the
provision of medicines, medical supplies and medicine cabinets to various
departments and universities for use in social activities.
Strategy 4: Promotion of awareness in regard to the importance
of social responsibility. This strategy consists of a plan for the creation
of social value. The projects forming this plan and undertaken by GPO
employees are aimed at benefits to society both within and external to
the organization. In 2018, this comprised 15 projects, examples of which
are: the “Riding Bikes for Health and the Environment-Year 2” project,  
the “Promoting GPO Employee Relations” project, the “GPO Fun
Run-52nd year” project, the “Heart Steps 2018” project, the “Waiting
Room” project, the “Fencing & Watering & Promoting Health” project,
the “Sky Sport Stadium” project and the “Construction of Teeth Brushing
Basins for Students at Wat Sa Bua (Klong 11)” project.
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนการสร้างองค์กรคุณธรรม อาทิ
- จัดอบรมและ workshop โครงการ GPO องค์กร
คุณธรรม Key to success แก่คณะกรรมการการก�ำกับดูแล
กิจการที่ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อจัด
ท�ำแนวทางการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
- กิจกรรม GPO องค์กรคุณธรรม ความซือ่ สัตย์คอื ความ
ภาคภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้ง เบาะแสการ
ทุจริต เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั ทราบช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
นอกจากนี้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึงความภูมิใจ
ในความเป็นไทย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วม รวมทั้งเกิด
การรับรู้และรับทราบจนสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- โครงการอบรมส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล ในหั ว ข้ อ
“ธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาองค์กรทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ ให้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
เกิดการรับรู้และรับทราบการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ
องค์การเภสัชกรรม และแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- โครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจ
คุ ณ ธรรม ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในโครงการย่ อ ยของโครงการ GPO
STRONG โดยด�ำเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2561 และพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ต้านโกง ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพฯ
เพื่อปลูกจิตส�ำนึก และสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล

Strategy 5: Development of organizational management in
accordance with the principles of good corporate governance.
This strategy comprised the following plans:
- Arrange training and workshops for members of the Good Corporate
Governance Committee and executives at the Department Director level,
in order to augment the project for GPO to gain recognition as a “Moral
Promotion Organization”. This is in order to be able to prepare guidelines
for good corporate governance.
- A cause for pride under the “GPO as a Moral Promotion
Organization” project was the enhancing of GPO’s integrity via the opening
of a center for the receipt of complaints/notification in regard to possible
cases of fraud. In addition, there was a photographic contest for employees
with a theme aimed at conveying pride in being Thai; this was in order that
such sentiments might become embedded in the organization’s culture.
- Project for the promotion of good governance training entitled
“Good Governance for Sustainable Organization Development”; this project
was designed to enable employees to recognize and acknowledge GPO’s
operations in respect of good governance and to establish guidelines for
undertaking operations ethically. This will lead to sustainable organizational
development and will allow operators to be informed of various complaint
channels.
- Project entitled “GPO - Younger Generation with Moral Hearts” was
a sub-project of the “GPO STRONG” project. It was undertaken by arranging
training for a group of new employees during the fiscal year 2018 and by
taking this group to visit the Anti-Fraud Museum at the Office of the National
Anti-Corruption Commission (ONACC), Phitsanulok Road, Dusit, Bangkok. This
was in order to raise awareness of the importance of morality and ethics
in the carrying out of operations, in accordance with good governance
principles.

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2561 กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยผลการประเมินฯ
ขององค์การเภสัชกรรม โดยรวมได้คะแนน 87.93 คะแนน
เทียบเท่าระดับ “สูงมาก” มีรายละเอียดแต่ละดัชนี ดังนี้
ดัชนี Indicators
1. ความโปร่งใส Transparency
2. ความพร้อมรับผิด Accountability
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน Corruption Free
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร Integrity Culture
5. คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน Work Integrity
ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม Total average score

Plan to prevent and suppress corruption.
During the fiscal year 2018, GPO participated in an Integrity and
Transparency Assessment (ITA) project with the ONACC. GPO received
a total assessment score of 87.93, which is equivalent to a “High” level.
The details of this score in terms of each indicator are as follows:
คะแนนดัชนี (ร้อยละ) Score Index (%) ระดับผลการประเมิน Results of Level
94.39
สูงมาก/High
90.36
สูงมาก/High
89.09
สูงมาก/High
80.28
สูงมาก/High
81.56
สูงมาก/High
87.93
สูงมาก/High
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โครงการสำ�คัญ
Important projects
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาในฐานะหน่ ว ยงานต้ น น�้ ำ ของ
องค์การเภสัชกรรม มีภารกิจหลักในการวิจยั พัฒนาและต่อยอด
งานวิจยั ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ ความมัน่ คงของระบบสาธารณสุข
ไทย โดยในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้

The Research and Development Pharmaceutical Institute is an upstream
working unit of GPO. Its main mission is to execute research & development,
and to translate this research into commercial pharmaceutical products, in
order to provide security in support of the Thai public health system. During
the fiscal year 2018, the following important projects were undertaken:

โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง

Project on developing anti-cancer medicines

ในปัจจุบัน คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นจ�ำนวนมาก
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านยาของ
ประเทศในปี 2559 พบว่ า มี มู ล ค่ า การผลิ ต และน� ำ เข้ า ยา
รวมประมาณ 1.7 แสนล้านบาท โดยคิดเป็นมูลค่าน�ำเข้ายา
รักษาโรคมะเร็งสูงถึง 1.45 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.6
ของมูลค่ารวม) เนื่องจากยารักษาโรคมะเร็งเป็นยาที่มีราคาสูง
และต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ท�ำให้ประเทศไทยต้อง
สูญเสียงบประมาณทางด้านยากลุม่ นีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก และส่งผล
ต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยด้วย
องค์การเภสัชกรรม เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านยาให้กับประเทศ และการพึ่งพาตนเองได้
มากขึ้นในอนาคต จึงได้มีโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งขึ้น
โดยในปี 2561 องค์การเภสัชกรรมได้มีความร่วมมือกับบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานผลิตยารักษา
โรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ซึ่งผลการศึกษาความ
เป็นไปได้เบื้องต้นพบว่า มีแนวโน้มและมีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งนี้ในประเทศไทย
ดังนัน้ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ดำ� เนินการขัน้ ต่อไป โดยให้คณะ
ทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ วิเคราะห์ผลการศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่ม
การผลิต ได้แก่ ยาเคมีบ�ำบัด (Chemotherapy) และยารักษา
แบบจ�ำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy)
ทั้งยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีดชีววัตถุคล้ายคลึง โดยละเอียด
เพิม่ เติม รวมถึงแนวทางในการลงทุนก่อสร้างโรงงานทีเ่ หมาะสม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนและเป็ น ทางเลื อ กการลงทุ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562

Today, in Thailand, there is a high cancer mortality rate, a rate which
shows a tendency to increase year on year. According to data on the
national expense of medicines in 2016, the total value of the production
and import of medicines equaled approximately 1.7 hundred billion
baht, of which the import value of anti-cancer medicines represented
as much as 1.45 ten billion baht (or 8.6 percent of the total value).
Since anti-cancer medicines are expensive and, currently, must all be
imported, a large amount of Thailand’s medical budget is lost on this
drug group and patient’s access to medicines is also adversely affected.
GPO foresaw the importance of creating security for the country
in terms of drugs and of becoming more self-reliant in the future;
and as a result initiated a project aimed at the development of anti-cancer
medicines. In 2018, GPO collaborated with PTT Public Company Limited
via the signing of a memorandum of cooperation, on 23 January 2018,
to study the possibility of building a production plant for anti-cancer
medicines. The preliminary results of this study showed that investment
in the construction of such a production plant in Thailand was possible.
GPO has therefore taken further steps by assembling a panel of expert
advisors to analyze the results of the feasibility study for investing in
a production plant to manufacture an entire range of anti-cancer
medicines, including chemotherapy and targeted therapy, as well as
tablets and biosimilar injections, as well as to devise suitable investment
guidelines in order to establish the most beneficial investment option.
It is expected that the guidelines for the production plant will finalised
by May 2019.
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องค์การเภสัชกรรมมีแผนการด�ำเนินงานในล�ำดับต่อไป
โดยจะด�ำเนินการออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษา
โรคมะเร็งดังกล่าว ในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมเขตโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern
Economic Corridor) และคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตยา
รักษาโรคมะเร็งเพื่อจ�ำหน่ายได้ในปี 2568 ซึ่งการผลิตยารักษา
โรคมะเร็งได้เองในประเทศจะสามารถลดราคายาลงได้มากกว่า
50% จึงเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาและเพิม่ โอกาสการ
เข้าถึงยาของคนไข้ ช่วยลดภาระด้านยาในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศไทยในการผลิตยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

โครงการการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
จากข้ อ มู ล หลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ จ� ำ นวนมากที่
สนั บ สนุ น ว่ า สารส� ำ คั ญ ในกั ญ ชามี ส รรพคุ ณ ทางการแพทย์
สามารถน�ำมาใช้ในการบ�ำบัดรักษาโรคและบรรเทาอาการ
ของโรคได้หลายชนิด ท�ำให้หลายประเทศมีการแก้ไขกฎหมาย
เพื่ออนุญาตให้น�ำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้
องค์การเภสัชกรรมเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการน�ำกัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย จึงได้จัดการ
ประชุมวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและ
กัญชงทางการแพทย์เพือ่ การพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 9
กุมภาพันธ์ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและศึกษาความ
เป็นไปได้ รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของการน�ำกัญชาและกัญชง
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รบั เกียรติจาก พลอากาศเอก
ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนา
ประเทศด้านการแพทย์เกี่ยวด้วยพืชกัญชา นับเป็นการประชุม
วิชาการแรกๆ ของประเทศไทยทีม่ กี ารพิจารณาประเด็นดังกล่าว
อย่างรอบด้าน ผลการประชุมประสบความส�ำเร็จและได้รบั การ
ตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
ต่ อ มากระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
พิจารณาการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีคณะ
ท�ำงานย่อย 4 คณะได้แก่ คณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาการปลูก
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Furthermore, GPO has developed an operation plan for the design of
the anti-cancer medicines production plant and for its construction on an
industrial estate within the Eastern Economic Corridor; it is anticipated that
the plant will be able to commence the production of anti-cancer drugs for
sale in 2025. The domestic production of anti-cancer drugs could reduce
the cost of such medicines by more than 50%, thus increasing patient’s
ability to access medicines and thereby the effectiveness of their treatment;
it will also, in the future, reduce the burden of the cost of medicines on the
national public health system, as well as increasing Thailand’s capability in
terms of the production of medicines via the use of advanced technology.

GPO medical cannabis extraction prototype project
As much scientific evidence now supports the important medical
properties of substances which can be found in cannabis and which
can be used to treat and relieve the symptoms of many diseases,
numerous countries have amended their law to allow for the use of cannabis
for medical purposes. GPO having understood the possible potential there
would be in the use of medical cannabis in Thailand and the opportunities
this might present, organized an academic conference, which was held on 8 - 9
February 2018 on the topic of the research and development of cannabis
and hemp extraction for medical purposes, with the aim of enhancing the
development of the country. The purpose of the conference was to listen to
opinion on the pros and cons of the use of hemp and cannabis for medical
purposes, as well as to study the possibilities that might be derived from
such use. It was a great honour to have present at the conference and to
give a keynote speech on the development of medical cannabis in
Thailand, Air Chief Marshal Prajin Jan Tong, Deputy Prime Minister and
Minister of Justice. This conference was the first academic conference in
Thailand to deliberate on all aspects of this field. The outcome of the
conference was successful and was well received by all sectors.
Following the conference the Ministry of Public Health appointed 4
committees to be accountable for the use of cannabis for medical purposes.
These committees are as follows: the Committee for Developing Cannabis
Cultivation and Breeding Improvement, the Committee for Developing
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และปรับปรุงสายพันธุ์ คณะท�ำงานเพือ่ พัฒนาการสกัดและการ
ตรวจวิเคราะห์ คณะท�ำงานเพือ่ พิจารณาการน�ำมาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ และคณะท�ำงานเพื่อวางระบบการควบคุมใน
การศึกษาวิจัยและการใช้ทางการแพทย์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรม
ได้รบั มอบหมายให้เป็นประธานและเลขานุการใน 2 คณะท�ำงาน
แรก และได้รว่ มเป็นคณะท�ำงานพิจารณาการน�ำมาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์อีกด้วย
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ในด้านการปลูก การปรับปรุงสายพันธุ์ และการผลิตสารสกัด
กัญชา องค์การเภสัชกรรมจึงได้ดำ� เนินโครงการการผลิตสารสกัด
ต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขึ้น โดยโครงการนี้ครอบคลุม
ตัง้ แต่การปลูก การปรับปรุงสายพันธุ์ ตลอดจนถึงผลิตสารสกัด
ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาอย่างครบวงจร แบ่งการ
ด�ำเนินการออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาทางการ
แพทย์ จ ากกั ญ ชาของกลางที่ ไ ด้ รั บ มอบจากกองบั ญ ชาการ
ต� ำ รวจปราบปรามยาเสพติ ด และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่ อ หาวิ ธี ก ารสกั ด ที่ เ หมาะสมและพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก เบื้ อ งต้ น แต่
เนือ่ งจากตรวจพบการปนเปือ้ นของสารฆ่าแมลงและโลหะหนัก
ในกัญชาของกลางเกินมาตรฐาน องค์การเภสัชกรรมจึงได้ปรับ
แผนการด�ำเนินการในระยะที่ 1 เพิม่ เติมการปลูกกัญชาสายพันธุ์
ต่างประเทศโครงการเร่งด่วนขึ้น เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
ใช้ในการศึกษาทางคลินิกเบื้องต้นตามก�ำหนดเดิม
ระยะที่ 2 เป็นการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการ
แพทย์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการปรับปรุงและ
พัฒนาสายพันธุ์กัญชา และการขยายขนาดการสกัดสารสกัด
ต้นแบบกัญชาทางการแพทย์จากทัง้ กัญชาของกลางและกัญชา
ที่ปลูกได้เอง
ระยะที่ 3 เป็นการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการ
แพทย์ระดับอุตสาหกรรม โดยมีการขยายการเพาะปลูกและ
สร้างโรงงานผลิตสารสกัดไปยังพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม
อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ส�ำหรับการพิจารณาการน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
องค์การเภสัชกรรมได้ทำ� งานร่วมกับกรมการแพทย์อย่างใกล้ชดิ
เพื่ อ วางแผนให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าจากกั ญ ชาที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการส�ำหรับงานวิจยั ทางคลินกิ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในช่วงต้น และการใช้ในผู้ป่วยต่อไป
นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้มสี ว่ นร่วมพิจารณาหา
แนวทางก�ำกับควบคุมการใช้กญ
ั ชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยได้ร่วมกับคณะ
นิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด งานสั ม มนาและ

a Cannabis Extraction Method and an Analytical Method, the
Committee for considering the use of Cannabis for Medical Purposes and
the Committee for Establishing Regulations on Medicinal Cannabis in
terms of research studies, cultivation, production, use, etc. GPO has been
assigned the positions of chairman and secretary in the first two of the
aforementioned committees, as well as membership of the Committee
for considering the use of Cannabis for Medical Purposes.
GPO has initiated the GPO Medical Cannabis Extraction Prototype
project which covers cultivation, breeding improvement, production of
a cannabis extraction prototype and medical cannabis products.
The operations involved in this project have been divided into the
following 3 phases:
Phase 1: The research and development of medical cannabis
extraction via the use of confiscated cannabis provided by the Narcotic
Suppression Bureau. This was done in order to find a suitable extraction
method and to develop products for preliminary use in clinical studies.
However, it was found that the confiscated cannabis was contaminated
with pesticides and heavy metals to a degree that made it unviable.
Therefore, GPO modified the action plan for Phase 1 by urgently planting
foreign strains of cannabis plants in order to obtain finished products
for use in the preliminary clinical studies.
Phase 2: Cannabis breeding improvement and the expansion of
cultivation and production to a pilot scale.

Phase 3: Expansion of cultivation and production to an industrial
scale. This phase will be carried out at GPO’s premises in Nong Yai District,
Chonburi Province.
In considering the use of cannabis for medical purposes, GPO has
worked closely with the Department of Medical Services in order to
prepare medical cannabis products in the appropriate and sufficient
amounts required for clinical research and for use in patients.
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ระดมสมอง ฬ. จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์
(Medical cannabis) กับกฎหมาย : จากยาเสพติดสูย่ ารักษาโรค
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจถึงสถานการณ์กญ
ั ชาทางการแพทย์ของประเทศไทย
และความพร้อมด้านกฎหมายในการรองรับการใช้กัญชาใน
ปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านกฎหมาย และได้ยื่น
ข้อเสนอเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์” ให้กับ
นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คนที่หนึ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาอีกด้วย
องค์การเภสัชกรรมยังคงท�ำงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง
ด้วยตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อให้คนไทย
ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาทีม่ คี วามปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม
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In addition, GPO has participated in considering ways to control and
regulate the use of cannabis for medical benefits that are appropriate to
Thailand by working with the Faculty of Law of Chulalongkorn University and
by holding a seminar, including a brainstorming session, entitled “Medical
Cannabis and Law: From Narcotic Drugs to Medicines for Treatment”
on 18 - 19 October 2018 at Chulalongkorn University. The objective of
this seminar was to create an understanding of the situation in regard to
medical cannabis in Thailand and of the readiness of the legal establishment
to support its use, as well as to exchange knowledge and to be informed
by constructive opinion, particularly as pertains to the law. At the end of
seminar, the proposals for “Medical Cannabis Law”, which were formulated
during the seminar, were submitted to Mr. Surachai Liengboonleadchai,
Vice President of the National Legislative Assembly, who GPO was
honoured to have in the position of chairman for the closing of the seminar.
GPO is determined to always work within the definition of its mission
and with awareness of its responsibility for Thai people to be able
to access safe medicinal cannabis products of a high quality, at a fair and
reasonable price.

Project for the Development of the Production of Influenza/
Avian Flu Vaccines and the Project for the Construction of
an Influenza/Avian Flu Vaccine Manufacturing Plant in
accordance with the WHO-GMP Standard

โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
และโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก ระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน WHO GMP
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี 2547
นับเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยในการสร้างศักยภาพของ
ประเทศในการผลิตวัคซีนเพื่อรองรับการระบาด
องค์การเภสัชกรรมได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีโครงการ
จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในปี
2550 โดยโครงการประกอบด้วย งานหลัก 2 ด้าน คือ 1) การ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 2) การก่อสร้างโรงงานผลิต
วัคซีน ซึ่งต้องมีการด�ำเนินการแบบคู่ขนานและสอดคล้องกัน
การด�ำเนินการล่าสุด ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีน ได้รบั ใบอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นสายพันธุ์
H1N1, 2009 (Fluvac) และวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก (Fluvac
H5) เพื่อใช้กรณีเกิดการระบาดใหญ่ ส�ำหรับวัคซีนป้องกัน

The avian flu outbreak in 2004 was the event that instigated Thailand’s
decision to augment the country’s capability in the manufacturing of
vaccines in order to be better equipped to manage epidemics.
GPO received approval from the Cabinet to construct an influenza/
avian flu vaccine manufacturing plant in 2007. The project consists of 2
main tasks: 1) the development of technology for vaccine production;
2) the construction of a vaccine manufacturing plant. These 2 tasks have
been conducted with consistency and in parallel.
Development of technology for vaccine production: live attenuated
influenza vaccine for protection from H1N1 2009 inﬂuenza (Fluvac) and
avian flu vaccines (Fluvac 5) have been registered and approved by the
Food and Drug Administration for production in the event of a pandemic. Seasonal inactivated inﬂuenza vaccines are currently undergoing the
process of clinical trial (Phase III), after which their production will be
scaled up from a pilot scale to an industrial scale.
Construction of an influenza/avian flu vaccine manufacturing plant:
the construction is being undertaken in accordance with the WHO-GMP
standard. The following 6 operational steps are requisite before the
manufacture of influenza vaccines for sale can commence:
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ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชือ้ ตายในระดับกึง่ อุตสาหกรรมนัน้
อยู่ในช่วงการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 และการขยายขนาด
การผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม
ในส่วนด้านโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามมาตรฐาน WHO-GMP ซึง่ มีขนั้ ตอน
การด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนด ก่อนการผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่เพื่อจ�ำหน่ายโดยสรุป 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อสร้างกลุม่ อาคารโรงงาน การก่อสร้างส่วนสนับสนุน
โรงงาน (Infrastructure) และทดสอบระบบอาคาร
2. ทดสอบระบบ (Commissioning) ติดตั้งเครื่องจักร
ผลิตและการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร (Machine
Qualification and System Validation)
3. ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต จากระดั บ Pilot scale สู ่
Industrial Scale (Scaling Up Production)
4. ขบวนการ Process Performance Qualification
ระดับอุตสาหกรรม
5. ศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3
6. ขึ้นทะเบียนยา (Registration) และการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิต GMP (GMP Approval)
ซึ่งปัจจุบันประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง อยู่ระหว่าง
การเดินหน้าขยายก�ำลังการผลิตจากระดับกึ่งอุตสาหกรรม
(Pilot Scale) สู่ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale)
คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนเพือ่ ทดสอบทางคลินกิ ได้ไนปี 2562
ซึ่งเมื่อผลการทดสอบทางคลินิกแล้วเสร็จ องค์การเภสัชกรรม
จะด�ำเนินการยืน่ ขออนุมตั ทิ ะเบียนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาต่อไป

โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการกลุ่มศึกษา
ชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารกลุม่ ศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจยั และพัฒนา
องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล DMSc Quality Award
รางวัลความเป็นเลิศคุณภาพหน่วยศึกษาวิจัย ความปลอดภัย
ของสารเคมีตามหลักการ OECD GLP (Good Laboratory
Practice) ด้านชีวสมมูล จากนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผูช้ ว่ ย
รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมคุณภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Smart Quality 4.0) ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล โดยรางวัลดังกล่าวเป็น
รางวัลที่มอบให้แก่ห้องปฏิบัติการด้านการศึกษาชีวสมมูลที่
ด�ำเนินการตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดีที่มีขั้นตอน
การด�ำเนินงานด้านการศึกษาชีวสมมูลเป็นไปตามมาตรฐาน

1. Construction of the factory building and factory support
(infrastructure); testing of building systems.
2. Commission and installation of machines; conducting of machine
qualification and system validation.
3. Scaling up of production from a pilot scale to an industrial scale.
4. Conduction of process performance qualification at an industrial
scale.
5. Clinical trial (Phase III).
6. Dossier submission for registration; GMP inspection and approval
by Thai FDA.
At present GPO is in the process of scaling up the vaccine production
from a pilot scale to an industrial scale. It is expected that the plant will
be able to produce vaccines for clinical trial in 2019; once the results of
the trial are known, GPO will submit the dossier for registration to FDA.

Project for the enhancement of the laboratory standard of the
bioequivalence study group of the Research and development Institute
The laboratory of the Bioequivalence Study Group of the Research
and Development Institute, GPO, has received a DMSc Quality Award
for excellence in the quality of a research unit and chemical safety in
bioequivalence in accordance with the principles of OECD GLP (Good
Laboratory Practice). This award was presented by Dr. Thawat Suntharachan,
Assistant Minister of the Ministry of Public Health, at the “Smart Quality 4.0”
exhibition for the fiscal year 2018, which was organized by the Department
of Medical Sciences of the Ministry of Public Health on 3 August 2018 at
the Miracle Grand Convention Hotel. This award is given to a bioequivalent
laboratory that has been operated in accordance with good laboratory
standards which meet international specifications. Meeting such standards
ensures that the results of bioequivalence studies are accurate according
to academic principles. A bioequivalence study report is an important
document for the registration of new generic drugs in Thailand; therefore,
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สากล ท�ำให้มั่นใจได้ว่าผลการศึกษาชีวสมมูลมีความถูกต้อง
เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งรายงานผลการศึกษาชีวสมมูลเป็น
เอกสารที่ส�ำคัญส�ำหรับการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาสามัญใหม่ใน
ประเทศไทย ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิผลในการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบในราคา
ที่เหมาะสมได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส
การแข่งขันในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยตามยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยด้านการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกด้วย
นอกจากนี้ ห้องปฏิบตั กิ ารกลุม่ ศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจยั
และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูลตาม
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ASEAN guideline
และ EMA (European Medicines Agency) guideline
ในหัวข้อแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูล
และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์ยาส�ำหรับการศึกษาชีวสมมูล และได้รับการรับรอง
เป็นห้องปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐานของ The
National Pharmaceutical Regulatory Agency, Ministry
of Health ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ซึ่ ง การได้ ก ารรั บ รองดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ขององค์ ก ารเภสั ช กรรมให้ ร องรั บ การแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ยา
ไปยังประเทศมาเลเซียและประชาคมอาเซียนได้ ในอนาคต
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม มีแผนด�ำเนินการ
ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน
ระดั บ สากลจากองค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization : WHO) ต่อไปอีกด้วย

การสร้างการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี ให้ทันต่อรูปแบบ
การรักษา
ข้อมูลจาก UNAIDS 2560 รายงานว่าปัจจุบนั ประเทศไทย
มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ประมาณ 440,000 ราย
ในจ�ำนวนนี้มีเพียง 320,000 ราย ที่เข้าสู่ระบบการรักษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรมได้ตระหนักถึง
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี / เอดส์
ในประเทศไทย และความมุง่ มัน่ ของประเทศทีจ่ ะยุตปิ ญ
ั หาเอดส์
ภายในปี พ.ศ. 2573 สถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
จึงได้เริ่มการวิจัยและพัฒนายาสามัญต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์
ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อฯ ด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการดื้อยา
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 ระบุให้ใช้ยาสูตรผสมซึง่ ประกอบด้วย
ยาอย่างน้อย 3 ชนิดร่วมกัน (Highly Active Antiretroviral
Therapy, HAART) ประกอบด้วยยาในกลุ่ม nucleoside
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bioequivalence studies provide the opportunity for people to be able to
access quality medicines, which have a therapeutic efficacy comparable
to original medicines but are of a more reasonable price. The production
of generic medicines allowed by bioequivalence studies also increases
competition, which enhances the Thai economy.

In addition, the laboratory of the bioequivalence study group of the
Research and Development Institute has conducted its bioequivalence
studies in accordance with international standard guidelines such as the
ASEAN guidelines and the EMA (European Medicines Agency) guidelines
on conducting bioequivalence studies and the validation of analytical
methods for bioequivalence studies. The laboratory was also certified,
on 10 August 2018, with the standard of the National Pharmaceutical
Regulatory Agency of the Ministry of Health of Malaysia. This accreditation
helps to increase the capability GPO has to compete in the pharmaceutical
business in Malaysia and within the ASEAN Community. In the future,
the Research and Development Institute plans to upgrade the standard
of this laboratory in order to be able to apply for accreditation from the
World Health Organization (WHO).

Creating accessibility to antiretroviral drugs to enable successful
treatment
According to UNAIDS 2017, Thailand now has approximately 440,000
people infected with HIV/AIDS, of which only 320,000 have entered into
the treatment system. The Research and Development Institute of GPO,
having acknowledged the epidemic situation of HIV/AIDS in Thailand
and the country’s determination to end the AIDS problem by 2030, has
been researching and developing generic antiretroviral drugs to combat
HIV/AIDS since 1992, in order to be able to effectively treat HIV/AIDS
infected patients and to reduce drug resistance.
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reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) จ�ำนวน 2 ชนิด
และยาในกลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase
inhibitors (NNRTIs) จ�ำนวน 1 ชนิด เป็นยาสูตรพื้นฐาน
โดยในปี พ.ศ. 2558 องค์การฯ ได้เริม่ การวิจยั และพัฒนายาเม็ด
สูตรผสม Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir DF 600/
200/300 mg ภายใต้ชอื่ การค้า GPO-VIR T การใช้ยา GPO-VIR T
จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยายิ่งขึ้น และลด
การดือ้ ยา เนือ่ งจากรับประทานเพียงวันละ 1 เม็ด โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมตั ทิ ะเบียนยา เมือ่ พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 พร้อมด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายในปีพ.ศ. 2562
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่รับประทานยาสูตรพื้นฐานอาจมี
ความจ�ำเป็นต้องยาสูตรทางเลือก เพื่อลดผลข้างเคียง เช่น
โรคไต องค์การฯ จึงได้ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนายาเม็ดกลุ่ม
NRTIs คือ Abacavir 300 mg ภายใต้ชื่อการค้า ABACAVIR
GPO และยาเม็ดกลุม่ Protease inhibitors (PIs) คือ Ritonavir
100 mg ภายใต้ชื่อการค้า RINAVIR ยา RINAVIR อยู่ในรูปแบบ
ยาเม็ด (Heat stable tablet) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตทีเ่ รียกว่า
“Hot Melt Extrusion” ที่ท�ำให้ตัวยาส�ำคัญอยู่ในรูปอสัณฐาน
(amorphous form) ที่ มี ค วามคงตั ว ดี และละลายน�้ ำ ดี
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน
30°C ซึ่ ง สะดวกในการเก็ บ รั ก ษามากกว่ า เดิ ม โดยยาทั้ ง
2 รายการ องค์การเภสัชกรรมได้เริ่มผลิตและจ�ำหน่ายแล้ว
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
การวิจยั และพัฒนายาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ขององค์การ
เภสัชกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 25
รายการ รวมทัง้ ความสามารถในการผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายประมาณ
2,000 ล้านเม็ด/ปี ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น ท�ำให้
ผลการรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนท�ำให้คุณภาพชีวิตของ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ดีขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์การฯ ในการรักษา
ระดับราคายาและเวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็นต่อสังคมไทย เพือ่ ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง ได้ และพั น ธกิ จ ด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นายาและ
เวชภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็น
ต่อสังคม อีกทั้งน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การฯ ที่ว่า
“เป็นองค์การหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของ
ประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน”

Guidelines released in 2017 for the treatment and prevention of HIV
infection in Thailand specify the use of a combination of drugs consisting
of at least 3 drugs being used in concert (Highly Active Antiretroviral
Therapy/HAART). Basic regimens of combination drugs comprise 2 types
of nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) and 1 type of
non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs). In 2015,
GPO began researching and developing a combination of drugs
comprising Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir DF 600/200/300 mg
tablets under the trade name GPO-VIR T. The use of GPO-VIR T will
improve drugs compliance and reduce drugs resistance because it
only requires the taking of one tablet per day. The Food and Drug
Administration approved the drug registration for this product in
November 2017 and it will be manufactured and ready for sale in 2019.
However, patients undergoing basic regimen treatment may also need
to use an alternative regimen to reduce side effects such as kidney disease.
GPO has conducted research and development on a type of NRTIs drug:
Abacavir 300 mg tablets under the trade name ABACAVIR GPO and a type
of Protease Inhibitor (PIs) drug: Ritonavir 100 mg tablets under the brand
name RINAVIR. RINAVIR is a heat stable tablet and is manufactured via the
use of a technology called “Hot Melt Extrusion”; with this technology,
the drug exists in a stable amorphous form, is soluble in water, has its
absorption efficiency increased and can be stored at temperatures not
higher than 30°C, which allows for more convenient storage. GPO
commenced the manufacture and sale of ABACAVIR GPO and RINAVIR in
October 2018
Since 1992 GPO has researched and developed over 25 anti-HIV/AIDS
drug items. GPO has the ability to produce approximately 2,000 million
tablets per annum, as a result of which patients have easy access to drugs,
treatment is more effective and the quality of life of people infected with
HIV/AIDS is improved. This is consistent with GPO’s main mission, which is
to maintain the price of essential medicines and medical supplies in order
to ensure patient’s ease of access and is also consistent with the mission
to research and develop medicines to meet the needs of Thai society.
It also complies with the organization’s vision of “Being the foremost
modern organization responsible for the national security and sustainability
of medicines and medical supplies”.
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สร้างสรรค์งานคุณภาพเพื่อสังคมไทย
Create quality work for Thai society
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนารถ
ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์การเภสัชกรรม
Her Royal Highness Princess Soamsawali
Krom Muen Suddhanarinatha bestowed
GPO with a plaque of honour on 22 June 2018

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนารถ ประทานโล่
เชิดชูเกียรติแก่องค์การเภสัชกรรม ในฐานะที่องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนการจัดงาน
สัปดาห์เภสัชกรรม ประจ�ำปี 2561 โดยมี ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและถวาย
กระเช้าผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม ภายในงานองค์การเภสัชกรรมจัดนิทรรศการ
เรื่องสารสกัดสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Her Royal Highness Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha
bestowed GPO with a plaque of honour; this was in respect of the GPO’s
support of the 2018 Pharmaceutical Week event. Dr. Mukdavan
Prakobvaitayakit, Deputy Managing Director of GPO, acted as the
organization’s representative in the receipt of this plaque, as well as
in the presentation of a basket of GPO products to H.R.H Princess.
GPO arranged an exhibition on herbal extracts, for use in cosmetic and
natural products, for the aforementioned event.

ยาต้านไวรัสเอดส์ ขององค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก WHO รายการแรกของไทยและอาเซียน
An antiretroviral medicine produced by GPO is the first product in Thailand and within ASEAN to
have been prequalified with the WHO international standard
ยา Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรม นับเป็นยารายการแรกของประเทศไทย
และเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่ได้รับรองมาตรฐาน
สากล WHO Prequalification Program (WHO PQ) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย WHO ได้ขึ้นบัญชีรายการยา Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การ
เภสัชกรรม ไว้ใน WHO Prequalified List ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ WHO เพื่อให้หน่วยงานหรือ
องค์กรสาธารณสุขนานาชาติ จัดซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจรับรองที่เข้มงวดนี้แล้ว
เท่านัน้ อาทิ กองทุนโลก (Global Fund) องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ทีท่ ำ� หน้าที่
ในการจัดซื้อจัดหายาให้กับประเทศสมาชิกที่ต้องการยา หรือประเทศที่ด้อยโอกาสต่อการเข้าถึงยา
ซึง่ การได้รบั การรับรองครัง้ นี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาและมาตรฐานการผลิตเป็นระดับ
สากลทีท่ วั่ โลกยอมรับ เป็นการเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์
ยาขององค์การฯ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งตลาดยาภายในประเทศและต่างประเทศ
GPO’s Efavirenz Tablet (600 mg) is the first product in Thailand and within the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to appear in the WHO (World Health
Organization, Geneva, Switzerland) List of Prequalified Medicinal Products under the
WHO Prequalification Program (WHO PQ). WHO Prequalified Lists, which are displayed
on the WHO website, are aimed at agencies or international public health organizations
purchasing drugs from specific manufacturers that meet WHO norms and standards.
Examples of these procurement agencies are the Global Fund and the United Nations
International Children’s Emergency Fund (UNICEF), which are responsible for purchasing
drugs required by their member countries, as well as drugs for countries which are
disadvantaged in terms of accessing them. Receiving WHO prequalification elevates
the standard of pharmaceutical products and manufacturing practices to a global
standard and enhances confidence in the quality, effectiveness and safety of GPO’s
pharmaceutical products, thereby allowing GPO to become more competitive within
both the domestic and international pharmaceutical markets.
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องค์การเภสัชกรรมรับรางวัลระดับโลก Facility Of The Year Awards 2018 (FOYA)
จากสมาคม ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering)
GPO received an Honorable Mention from ISPE at the 2018 FOYA Awards
โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ได้รบั รางวัล Honerable Mention ในโครงการรางวัล
Facility Of The Year Awards 2018 (FOYA) จากสมาคม International Society for
Pharmaceutical Engineering (ISPE) ที่มีสมาชิกกว่า 18,000 ราย ใน 90 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่องค์การเภสัชกรรมได้รับร่วมกับบริษัทชั้นน�ำของโลก ที่ตระหนักถึงความ
ทันสมัยที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน
ในการผลิตยาที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงงาน
รวมทั้งเป็นโรงงานที่มุ่งหวังผลิตยาที่มีคุณภาพให้ผู้ป่วยเอดส์ได้เข้าถึงยาดี มีคุณภาพ ส่งผลให้มีชีวิต
ที่ยืนยาว และด�ำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งรับรางวัลในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
GPO’s Rangsit 1 Manufacturing Plant received an Honorable Mention at the Facility of the Year Awards 2018 (FOYA) from the
International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE Association), which has over 18,000 members in 90 countries around
the world. These global awards are designed for the world’s leading pharmaceutical companies and GPO received the honorable
mention in respect of its understanding of modern technologies and its use of innovation to improve the quality of its products
and to reduce the cost of the manufacture of high quality drugs which meet international standards. This award demonstrated
the progress that the factory has made, as well as recognizing that it is a facility which aims to produce quality medicines for AIDS
patients, in order that such patients are able to easily access high quality medicines, thereby enabling them to live a long and
contented life within society. GPO received this award in the United States on 4 November 2018.

รับรางวัล อย. Quality Award ประจำ�ปี 2561
Receipt of Quality Awards from the Thai FDA 2018
องค์การเภสัชกรรมรับรางวัล อย. Quality Award ประจ�ำปี 2561 ในด้าน
สถานประกอบการด้านยาที่องค์การเภสัชกรรม และองค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี รวม
2 รางวัล จากศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ รางวัลทีต่ อกย�ำ้ ถึงการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
ที่เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตในระดับสากลตามหลัก GMP PIC/S ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
พร้อมห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 50001
GPO received two awards in the FDA Quality Awards 2018; these
awards were in respect of the pharmaceutical manufacturing plants at
RamaVI and Thanyaburi. The awards were presented by Clinical Professor
Piyasakol Sakolsatayadorn, the Minister of Public Health and were in
recognition of GPO’s commitment to continuously develop the quality of
its products and to maintain international quality standards of production,
in accordance with GMP PIC/S, at every stage of the production process,
as well as retaining a laboratory which meets the ISO/IEC 17025 standard
and maintaining energy management standards in accordance with
ISO 50001.
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องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ในงานมหกรรมคุณภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ�ปี 2561
GPO received an award for excellence in laboratory
quality at the Quality Fair Exhibition 2018,
held by the Department of Medical Sciences
on 3 August 2018

องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลความเป็นเลิศคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการ ในงานมหกรรมคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยห้องปฏิบตั กิ าร
ศึกษาชีวสมมูล ของสถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ดี (Good
Laboratory Practice : GLP) จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูลได้อย่างครบวงจรเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล และเป็นการช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
ยาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาเท่ า เที ย มกั บ
ยาต้นแบบได้เพิ่มมากขึ้น”
GPO received an award for excellence in
laboratory quality at the Quality Fair Exhibition,
held by the Department of Medical Sciences for the
fiscal year 2018. The laboratory of the Bioequivalence
Study Group of the Research and Development
Institute, GPO, has been certified with the GLP (Good
Laboratory Practice) standard by the Bureau of
Laboratory Quality Standards, Department of Medical
Sciences. This is considered to raise the standard of
GPO’s bioequivalence studies to a degree that meets
international acceptance; it also allows patients to
have a greater opportunity to access quality medicines
which are of an equivalent efficacy to original products.
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องค์การเภสัชกรรมรับมอบกัญชาของกลาง วิจัยเป็นสารสกัดต้นแบบ
ใช้ทางการแพทย์
GPO received confiscated cannabis for the research
and development of a prototype of cannabis extract for medical use.
องค์การเภสัชกรรม ได้รับมอบกัญชาของกลาง จ�ำนวน 100 กิโลกรัม จาก
กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ทีไ่ ด้สง่ มอบให้ทาง อย. เพือ่ ให้องค์การฯ
น�ำไปศึกษาวิจัยทางการแพทย์ การส่งมอบครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ส่งมอบนอกรอบ
เวลาปกติ ที่กัญชาของกลางจะถูกน�ำไปเผาท�ำลายปีละ 1 ครั้ง ในวันยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. ของทุกปี โดยองค์การฯ จะท�ำการศึกษาวิจัยด้วยมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสกัดและพัฒนาสูตรต�ำรับ เพื่อให้ได้สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
(Medical Cannabis Extraction Prototype) ในรูปแบบน�ำ้ มันกัญชาชนิดหยดใต้ลนิ้
(Sublingual drop) ที่พร้อมจะน�ำไปศึกษาในผู้ป่วยเมื่อ พ.ร.บ. ยาเสพติดได้แก้ไข
ให้สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ต่อไป

GPO received 100 Kg of confiscated cannabis, for use in medical
research studies, from the FDA via the Narcotics Suppression Bureau.
This was the first time that confiscated cannabis had been provided
in such a manner and was distinct from the normal practice under
which confiscated cannabis is customarily burned once a year on
26 June in recognition of the International Day Against Drug Abuse
and Illicit Trafficking. GPO will conduct research studies by using
extraction technology meeting international standards to produce
a Medical Cannabis Extract Prototype and to develop a formula for
cannabis extract sublingual drops, which will be used in patients in
a clinical study once the Drugs Act has been amended to allow the
treatment of patients with medical cannabis.
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ลงนามความร่วมมือศึกษาเตรียมการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง
Signing of a memorandum of cooperation on a feasibility study
project on the construction of an Anticancer Drug Production
Plant

องค์การเภสัชกรรมร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง “โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบสารออกฤทธิ์ทางยา” ระหว่างองค์การ
เภสัชกรรม และ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดท�ำโครงการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยา (Active Pharmaceutical
Ingredient, API) ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการผลิตยา เสริมสร้างความมั่นคง
และยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทยให้ทดั เทียมสากล เสริมสร้างความมัน่ คง
ทางยา ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาได้มากขึ้น
ลดการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ พึ่งพา
ตนเองได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม
แก่คนไทยและประเทศไทย

GPO signed a memorandum of cooperation on a “feasibility
study project on the construction of an anticancer drug production
plant and the exchange of ideas about the production of active
pharmaceutical ingredients (API)” between GPO and PTT Public
Company Limited. This cooperation is aimed at strengthening and
upgrading the Thai pharmaceutical industry to meet international
standards and at supporting national security in terms of medicines;
this is in order that patients can gain easy access to medication
and that the import of medicines from abroad can be reduced,
allowing the country to be self-reliant, which will be of benefit
to Thailand and the Thai people.

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่
Research and development of new pharmaceutical products

องค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ระหว่างองค์การเภสัชกรรม และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ ร่วมกันพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม
การศึกษาความคงสภาพ การศึกษาพรีคลินิก และการศึกษาคลินิก
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาใหม่จาก
ยาตัวเก่าที่เคยขึ้นทะเบียน โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
รักษาให้มากขึ้น และยาสามัญรายแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้น
(First generic drug) ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การบริหาร
ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อ
ให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างสะดวกและปลอดภัย ลดการน�ำเข้ายาจาก
ต่างประเทศ โดยจะเริ่มการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาพ่นจมูก ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย
GPO signed a memorandum of cooperation with
Chulalongkorn University to jointly research and develop
new pharmaceutical products, develop pharmaceutical
technology and undertake stability, preclinical and
clinical studies in relation to the development of new
pharmaceutical products and new generic drugs, as well
as to submit product registration and to develop academic
administration and personnel in related fields. The aims
of this cooperation were to increase the effectiveness
of treatment and to develop first generic drugs via the
use of advanced technology. This will allow patients to
use these drugs conveniently and safely and will reduce
the need to import drugs from abroad. The cooperation
commenced with the research and development of
a nasal spray product; this is a new product which has not
previously been produced in Thailand.
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องค์การเภสัชกรรมจับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่งพัฒนาผลิตยาสมุนไพรจาก ‘ไพล’ ช่วยผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้-หอบหืด
GPO cooperated with Thammasat University to accelerate the development of herbal medicines from “Phlai” to treat allergy
and asthma patients
องค์ ก ารเภสั ช กรรมและมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนายาแคปซูลสารสกัดไพลและสัญญาถ่ายทอด
เทคโนโลยีเรื่อง ยาแคปซูลสารสกัดไพลส�ำหรับรักษาโรคเยื่อบุ
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และ/หรือโรคหอบหืด ซึ่งความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนายาแคปซูลสารสกัดไพลในครั้งนี้จะ
สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบัน และผลิต
จ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแพทย์
และประชาชนทั่วไป
GPO and Thammasat University signed a memorandum of cooperation on the research and development of “Phlai”
extract capsules and an agreement on a technology transfer of “Phlai” extract capsules for the treatment of allergic rhinitis
and/or asthma. This collaboration on the research and development of “Phlai” extract capsules will allow the university
research results to be used to register the product as a modern medicine derived from herbs, following which it can be produced
commercially for sale to doctors and the general public as an alternative treatment.

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะเยีย่ มชมการดำ�เนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1
The Minister of Public Health of the Kingdom of Bhutan and his party visited operations at the Rangsit 1
Manufacturing plant, 5 March 2018

ฯพณฯ เลียมโป ทันดิน วังชุก (H.E. Lyonop Tandin Wangchuk) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะเยี่ยมชม
การด�ำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public
Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan)
H. E. Lyonop Tandin Wangchuk, the Minister of Public Health of the Kingdom of Bhutan and his party visited the Rangsit 1
Manufacturing Plant to observe operations. GPO signed a memorandum of understanding on health cooperation between
the Ministry of Public Health of Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan.
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องค์การเภสัชกรรมเตรียมยกระดับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรขัน้ สูง หวังต่อยอดส่งยาสมุนไพรจากสารสกัดขมิน้ ชันสูส่ หภาพยุโรป
ตลาดยาสมุนไพรที่ใหญ่ทส่ี ดุ ของโลก
GPO made preparations to enhance advanced herbal extraction technology in order to be able to export curcumin extract to the
European Union, the world’s largest herbal medicine market.
องค์การเภสัชกรรม ได้มีพิธีลงนามสัญญา (Confidentiality Agreement)
ความร่วมมือ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย (สารสกัดขมิ้นชัน)
สู่มาตรฐานยุโรป ระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัทไบโอนอริคา ประเทศเยอรมนี
ทั้งนี้เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่าย ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัด
สมุนไพรไทยขององค์การฯ ให้มีมาตรฐานยุโรป
GPO signed confidentiality agreement with Bionorica, Germany,
to form an alliance and create networks in order to enhance the
technology used in Thai herbal extraction, for the production of curcumin
extract, to meet European standards.

จัดประชุมวิชาการ “การวิจยั และพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพือ่ การพัฒนาประเทศ”
Organization of an academic conference on “the research and development of medical cannabis and hemp extract to augment
national development”.
พลอากาศเอกประจิ น จั่ น ตอง รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดโดยองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้มี
การแลกเปลีย่ นความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาระหว่างนักวิจยั ในแต่ละ
สาขาความเชี่ยวชาญ น�ำไปสู่การสร้างผลงานวิจัย การควบคุมมาตรฐานและการพัฒนาสารสกัดกัญชา
และกัญชงใช้ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Air Chief Marshal Prajin Jan Tong, Deputy Prime Minister and Minister of Justice, was Chairman and keynote speaker for the
opening of an academic conference on “the research and development of medical cannabis and hemp extract to augment
national development”. This conference was organized at the Rama Gardens Hotel, Bangkok, by GPO and its network partners
with the aims of exchanging knowledge and creating a network of research and development cooperation between researchers
in each area of expertise, resulting in the generation of research, the regulation of standards and the development of medical
cannabis and hemp extracts allowing people to easily access standardized herbal medicinal of a high quality.
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ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะทีส่ อง
Signing an agreement on an Integrity Pact for the construction project: Rangsit Manufacturing Plant Phase 2, 20 September 2018
องค์การเภสัชกรรม ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง ระหว่างองค์การเภสัชกรรมและองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรแรกที่ได้เข้าร่วม
การจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน
ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการภาครัฐ ก่อให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การใช้เงินงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง และยั่งยืน
GPO signed an agreement on an Integrity Pact for the construction project: Rangsit Manufacturing Plant Phase 2.
This agreement was between GPO and the Anti-Corruption Organization (Thailand). GPO was the first organization to
participate in an Integrity Pact; such pacts were established in order to build trust within private sector organizations,
both domestically and overseas, thereby encouraging them to participate in bidding for government projects. This results
in fair competition and ensures that budget funds are only expended on the implementation of worthwhile projects; thereby
being of benefit to the nation’s sustainably.

องค์การเภสัชกรรม จัดกิจกรรม “ก้าวทีส่ ำ�คัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสูอ่ งค์กรคุณธรรม
GPO organized the “Our Important Step” activity in accordance with the project: “GPO STRONG-Zero Tolerance-Moral Promotion
Organization”.
องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO STRONG : Zero
Tolerance ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ภายใต้
แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุข
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” รวมถึงให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านองค์การ
เภสัชกรรม มีสว่ นร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม อีกทัง้
สอดคล้องกับนโยบายประเทศและสหประชาชาติ ในการรณรงค์
และส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีไ่ ด้กำ� หนด
วันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี

GPO organized the project “GPO STRONG- Zero Tolerance-Moral
Promotion Organization” as a tribute to His Majesty King Bhumibol
Adulyadej Boromnabob Bophit. This project is consistent with the
national strategy on the prevention and suppression of corruption
phase 3 (2017 - 2021) under the “the Ministry of Public Health is
clean and joins in anti-corruption” concept of the Ministry of Public
Health. GPO’s executives and employees participated in fighting
against corruption in line with the national and UN policy on the
campaign to promote measures to prevent and suppress corruption.
This policy is observed on International Anti-Corruption Day, which is
held annually on 9 December.
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องค์การเภสัชกรรมร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการ
ในสถานพยาบาลของวัดไทยในประเทศอินเดียและเนปาล
ช่วงเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ
GPO supported the treatment of patients attending healthcare
clinics at Thai temples in India and Nepal during the Buddhist
Pilgrimage Festival

นพ.เจษฎา โชคด�ำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี องค์การเภสัชกรรม มอบเครือ่ งวัดความ
ดันโลหิตให้แก่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เพือ่ ร่วมสนับสนุน
การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยและประชาชนผูแ้ สวงบุญทีม่ ารับบริการ ณ สถานพยาบาล
ของวัดไทยในประเทศอินเดียและเนปาล ช่วงเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ

Dr. Jedsada Chokdumrongsuk, Permanent Secretary of the
Ministry of Public Health and Chairman of the Corporate
Governance Committee of GPO, presented blood pressure
monitors to Dr. Somsak Akhaksin, Director-General of the
Department of Medical Services, to support the treatment of
patients and pilgrims attending healthcare clinics to receive
treatment at Thai temples in India and Nepal during the
Buddhist Pilgrimage Festival.

อภ. จับมือเกษตรกร 3 จังหวัด ขยายแหล่งเพาะปลูกขมิน้ ชันคุณภาพเพิม่ สารสกัด
GPO cooperated with farmers in 3 provinces to expand cultivation
areas for the growth of quality turmeric and thereby increase the
extract production capacity

ลงนามความร่วมมือ พัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์
Signing of memorandum of cooperation on developing
pharmacy studies

องค์การเภสัชกรรมได้ลงนามสัญญาซือ้ ขายขมิน้ ชันคุณภาพกับกลุม่ เกษตรกร
3 จังหวัด 3 ภาค ตาม “โครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน” ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดตาก จังหวัดยะลา เพื่อซื้อ
ขายขมิ้นชันคุณภาพ ส่งเสริมการปลูกขมิ้น เพิ่มสารสกัด ตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นและเตรียมขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งยังเป็นการสนับสนุน
การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางยาเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น
GPO signed a contract to buy and sell quality turmeric from
farmers in 3 provinces, in 3 regions, in accordance with the “project
for promoting the cultivation and procurement of quality raw
materials for producing turmeric extract”. The provinces which
joined in this project were Lopburi Province, Tak Province and Yala
Province. The aims of this project were to buy/sell quality turmeric,
promote the cultivation of turmeric and increase the extract
production capacity, in order to meet increasing demand and to
prepare for expanding the market by exporting to foreign countries,
as well as to support the cultivation of herbs in order to enhance
medicines security.

องค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ มุ่งสร้าง
เภสัชกรเพียบพร้อมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
GPO signed a memorandum of cooperation with
Walailak University on developing pharmacy studies
with the aim of creating pharmacists fully equipped with
knowledge and experience and wholly able to meet the
needs of the pharmaceutical industry in Thailand.
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นิทรรศการ “ความซือ่ สัตย์คอื ความภูมิใจ” และเปิดศูนย์
รับเรือ่ งร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
Organization of an exhibition entitled “Honesty is Pride”
and the opening of a center for the receipt of complaints/
reports of possible fraud
องค์การเภสัชกรรม จัดนิทรรศการ “ความซื่อสัตย์คือความ
ภูมิใจ” และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย
คุณธรรม 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ท�ำงาน
เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ท�ำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งความ
ซื่อสัตย์ เป็นหัวข้อหลัก โดยผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมทุกท่าน
ต้องเป็นผู้น�ำและเป็นต้นแบบที่ดีในด้านความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ
GPO organized an exhibition entitled “Honesty is Pride” and opened a center for the receipt of complaints/reports of
possible fraud. These activities were undertaken within the project “GPO - Moral Promotion Organization”, which consists of
3 ethically related areas: 1. Honest, transparent & verifiable, 2. Work hard with full efficiency, 3. Work as a harmonious team.
Honesty is the main theme on which all GPO executives are expected to provide leadership and act as good role models by
displaying honesty in their dealings with themselves, their families, organizations and the nation.

รับเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำ�ปี 2561
Receipt of honorary pins at the “Diamond Commodity” Awards 2018

ภก.พิศาล อัสนี ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ และนายทวิช ชุ่มใจรัก หัวหน้าแผนก
จัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
“เพชรพัสดุ” ประจ�ำปี 2561 ซึง่ จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐและของสังคม

Mr. Pisarn Asani, Director of the
Logistics Department and
Mr. Thawich Chumjairak, Head of
Purchasing Department 2, General
Purchasing Division of the Logistics
Department, received honorary
pins at the “Diamond Commodity”
Awards 2018, organized by the
Commodity Management
Association of Thailand. These
awards are designed to reward
and honor personnel who have
set a good example to procurement
workers, engaged in good practice
and acted as good role models
within government, government
agencies and society.
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
เสนอ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ควำมเห็น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขององค์กำรเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จ
ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสด
ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจ กำรขององค์ก ำรเภสัช กรรม ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 ผลกำรดำเนิน งำนที่แ สดงเงิน ลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสียและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
และมำตรฐำนกำรสอบบั ญ ชี ควำมรั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ก ล่ ำ วไว้ ใ นวรรค
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรในรำยงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็นอิสระจำก
องค์กำรเภสัชกรรม ตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี
ที่ กำหนดโดยสภำวิ ช ำชี พ บั ญ ชี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรตรวจสอบงบกำรเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตำม
วิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตำมควำมรับ ผิดชอบ
ด้ำ นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิน และข้อกำหนดจรรยำบรรณเหล่ ำนี้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ
และเหมำะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลอื่น

ผู ้บ ริห ำรเป็น ผู ้ร ับ ผิด ชอบต่อ ข้อ มูล อื ่น ข้อ มูล อื ่น ประกอบด้ว ย ข้อ มูล ซึ ่ง รวมอยู ่ใ น
รำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจำปีนั้น ซึ่งผู้บริหำรจะจัดเตรียมรำยงำนประจำปีให้สำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้
ควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ที่แ สดงเงิน ลงทุน ตำมวิธีส่ว นได้เ สีย และงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำรคือ กำรอ่ำ นและพิจ ำรณำว่ำ ข้อ มูล อื่น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หรือ กับ ควำมรู้ที่ไ ด้รับ จำกกำรตรวจสอบของสำนั ก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน หรือ ปรำกฏว่ำ ข้อ มูล อื่น
มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจำปีหำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสำร
เรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลต่องบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผู้บ ริห ำรมีห น้ำที่ผู้รับผิด ชอบในกำรจัด ทำและนำเสนองบกำรเงิน ที่แ สดงเงิน ลงทุน ตำม
วิธีส่ว นได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจั ดท ำงบกำรเงิ น ที่แสดงเงิ นลงทุ นตำมวิธีส่ ว นได้ เสี ย และงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ผู้บ ริห ำรรับ ผิด ชอบในกำรประเมิน ควำมสำมำรถขององค์ก ำรเภสัช กรรมในกำรดำเนิน งำนต่อ เนื ่อ ง
เปิด เผยเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ กำรดำเนิน งำนต่อ เนื่อ งตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เ กณฑ์ก ำรบัญ ชีสำหรับ
กำรดำเนิน งำนต่อ เนื ่อ ง เว้น แต่ผู ้บ ริห ำรมีค วำมตั้ง ใจที่จ ะเลิก องค์ก ำรเภสัช กรรมหรือ หยุด ดำเนิน งำน
หรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีห น้ำ ที่ใ นกำรกำกับ ดูแ ลมีห น้ำ ที่ใ นกำรกำกับ ดูแ ลกระบวนกำรในกำรจัด ทำรำยงำน
ทำงกำรเงินขององค์กำรเภสัชกรรม
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ที่แ สดงเงิน ลงทุน ตำมวิธีส่วนได้เ สียและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรตรวจสอบของส ำนั กงำนกำรตรวจเงิ น แผ่ นดิ น มีวั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ให้ ไ ด้ค วำมเชื่อ มั่ น
อย่ ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่ว นได้เสี ยและงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง อั น เป็ นสำระส ำคั ญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ ำจะเกิ ด จำกกำรทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย
ควำมเชื่อ มั่น อย่ ำ งสมเหตุ ส มผลคื อควำมเชื่ อ มั่น ในระดั บ สู ง แต่ไ ม่ไ ด้ เป็ นกำรรั บ ประกั น ว่ำ กำรปฏิ บั ติง ำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สำระส ำคั ญ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อำจเกิ ด จำกกำรทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อ ผิด พลำดและถือ ว่ำ มีส ำระสำคัญ เมื่อ คำดกำรณ์ไ ด้อ ย่ำ งสมเหตุส มผลว่ำ รำยกำรที่ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและ
มำตรฐำนกำรสอบบัญชี สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ
ในงบกำรเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือ ข้อ ผิด พลำด ออกแบบและปฏิบัติง ำนตำมวิธีก ำรตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อ ควำมเสี่ย งเหล่ำ นั้น
และได้ห ลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของสำนักงำน
กำรตรวจเงิน แผ่น ดิน ควำมเสี่ย งที่ไ ม่พ บข้อ มูล ที่ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สำระสำคัญ ซึ่ง เป็น ผลมำจำก
กำรทุจ ริต จะสูง กว่ำ ควำมเสี่ย งที่เ กิด จำกข้อ ผิด พลำด เนื่อ งจำกกำรทุจ ริต อำจเกี่ย วกับ กำรสมรู้ร่ว มคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในขององค์กำรเภสัชกรรม
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร
 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของ
ผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์
หรือ สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุใ ห้เ กิดข้อสงสัย อย่ำ งมีนัยสำคัญ ต่อ ควำมสำมำรถของ องค์กำรเภสัช กรรม
ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ
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สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของสำนักงำนกำรตรวจเงิน แผ่นดิน
โดยให้ข้อ สัง เกตถึง กำรเปิด เผยข้อ มูล ในงบกำรเงิน ที่แ สดงเงิน ลงทุน ตำมวิธีส่ว นได้เ สีย และงบกำรเงิน
เฉพำะกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ ำ กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วไม่ เ พี ย งพอ ควำมเห็ น ของสำนั ก งำน
กำรตรวจเงิน แผ่น ดิน จะเปลี่ย นแปลงไป ข้อ สรุป ของสำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน ขึ้น อยู่กับ หลัก ฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้องค์กำรเภสัชกรรมต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรหรือไม่
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่น ดิน ได้สื่อสำรกับ ผู้มีห น้ำที่ในกำกับ ดูแ ลในเรื่องต่ำงๆที่สำคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ
รวมถึง ข้อ บกพร่อ งที่มีนัย สำคัญ ในระบบกำรควบคุม ภำยในหำกสำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน ได้ พ บ
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

(นำงธนภร จริยำปัญญำพร)
ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบกำรเงินและบริหำรพัสดุที่ 23

(นำยสมชำย พิทยวรเจริญ)
นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินชำนำญกำรพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วั น ที่ 12 มี นาคม 2562
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-1งบแสดงฐานะการเงิน Balance Sheets องค์การเภสัชกรรม
งบแสดงฐานะการเงิOrganization
น
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
th
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As September
ณ วันที่ 3030 กั,น2018
ยายน 2561
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2561
2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4.2 , 6.1
6.2
4.4 , 6.3
6.4
4.3 , 6.5
6.6

3,586,496,576.86
851,427,867.46
7,012,654,783.89
34,653,424.52
2,798,573,593.57
35,805,473.39
14,319,611,719.69

4,867,457,339.42
303,086,123.60
6,163,690,049.88
59,036,772.56
2,461,421,491.82
19,642,850.80
13,874,334,628.08

4.8 , 6.7
6.8
4.5 , 6.9
4.6 , 6.10

621,635,812.47
106,441,927.05
4,261,366,434.69
306,582,675.20
380,098,798.23
5,676,125,647.64
19,995,737,367.33

524,559,959.16
99,964,811.61
3,055,324,425.48
244,709,457.63
1,427,553,152.90
5,352,111,806.78
19,226,446,434.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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-2งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การเภสัชกรรม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheets
ณ วันที่ (Cont.)
30 กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงิOrganization
น
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
th
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As September
30 กั,น2018
ณ วันที่ 30
ยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
2561
2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2561
2560
หนี้สินและส่วนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าหนี้สินและส่วนทุน
2,651,582,399.47
2,700,650,225.16
หนี้สินหนี
หมุ้สนินเวี
ย
น
หมุนเวียนอื่น
6.11
2,645,951,628.92
2,622,780,814.19
เจ้าหนี้การค้า
2,651,582,399.47
2,700,650,225.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน
5,297,534,028.39
5,323,431,039.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
6.11
2,645,951,628.92
2,622,780,814.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี
้สินหมุนเวียน ้สินผลประโยชน์พนักงาน
5,323,431,039.35
ประมาณการหนี
4.9.2 , 6.12 5,297,534,028.39
1,177,449,008.00
1,200,350,219.00
หนี้สินหนี
ไม่้สหินมุกองทุ
นเวียนนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
4.9.1 , 6.13
74,500,000.00
74,500,000.00
ประมาณการหนี
้
ส
ิ
น
ผลประโยชน์
พ
นั
ก
งาน
4.9.2
,
6.12
1,177,449,008.00
1,200,350,219.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
1,251,949,008.00
1,274,850,219.00
หนี้ส้สินินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
4.9.1 , 6.13 6,549,483,036.39
74,500,000.00
74,500,000.00
รวมหนี
6,598,281,258.35
รวมหนี
1,251,949,008.00
1,274,850,219.00
ส่วนทุน้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
6,549,483,036.39
6,598,281,258.35
ทุน
ส่วนทุน
ทุนประเดิม
48,041,467.48
48,041,467.48
ทุน ทุนรับจากงบประมาณ
3,018,502.04
3,018,502.04
ทุทุนนประเดิ
ม นทุนหมุนเวียน
48,041,467.48
48,041,467.48
รับโอนจากเงิ
3,526,548.46
3,526,548.46
ทุนรับจากงบประมาณ
3,018,502.04
3,018,502.04
54,586,517.98
54,586,517.98
ทุนรับโอนจากเงิ
นทุนหมุนเวียน
3,526,548.46
3,526,548.46
สารองโครงการส
ารองยาและเวชภั
ณฑ์
6.15
49,914,409.60
49,914,409.60
54,586,517.98
54,586,517.98
กาไรสะสม
13,341,753,403.36
12,523,664,248.93
สารองโครงการสารองยาและเวชภัณฑ์
6.15
49,914,409.60
49,914,409.60
รวมส่วนทุน
13,446,254,330.94
12,628,165,176.51
กาไรสะสม
13,341,753,403.36
12,523,664,248.93
รวมหนี
้สินและส่วนทุน
19,995,737,367.33
19,226,446,434.86
รวมส่วนทุน
13,446,254,330.94
12,628,165,176.51
รวมหนี้สินและส่วนทุน
19,995,737,367.33
19,226,446,434.86
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
(นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวราไพ สมจิตรมูล)
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(นางสาวราไพ สมจิตรมูล)
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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-3การเภสัชกรรม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheetsองค์(Cont.)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
งบแสดงฐานะการเงิOrganization
น
th
,
2018
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As September
30
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2561
2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4.2 , 6.1
6.2
4.4 , 6.3
6.4
4.3 , 6.5
6.6

3,586,496,576.86
851,427,867.46
7,012,654,783.89
34,653,424.52
2,798,573,593.57
35,805,473.39
14,319,611,719.69

4,867,457,339.42
303,086,123.60
6,163,690,049.88
59,036,772.56
2,461,421,491.82
19,642,850.80
13,874,334,628.08

4.8 , 6.7
6.8
4.5 , 6.9
4.6 , 6.10

335,060,000.00
106,441,927.05
4,261,366,434.69
306,582,675.20
380,098,798.23
5,389,549,835.17
19,709,161,554.86

335,060,000.00
99,964,811.61
3,055,324,425.48
244,709,457.63
1,427,553,152.90
5,162,611,847.62
19,036,946,475.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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-4งบแสดงฐานะการเงิ
น
การเภสั
ชกรรม2561
วันทีองค์
่ 30
กันยายน
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance ณSheets
(Cont.)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
งบแสดงฐานะการเงิOrganization
น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
th
,
2018
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As September
30
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2561งบการเงินเฉพาะกิจการ2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2561
2560
หนี้สินและส่วนทุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าหนี้สินและส่วนทุน
หนี้สินหนี
หมุ้สนินเวี
หมุยนนเวียนอื่น
เจ้า้สหนี
้การค้
รวมหนี
ินหมุ
นเวีายน
หนี้สินหนี
ไม่้สหินมุหมุ
นเวีนยเวีนยนอื่น
รวมหนี
้สินหมุนเวียน ้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี
หนี้สินหนี
ไม่้สหินมุกองทุ
นเวียนนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการหนี
รวมหนี
้สินไม่หมุนเวีย้สนินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ส้สินินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
รวมหนี
รวมหนี
ส่วนทุน้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี
ทุน้สิน
ส่วนทุน ทุนประเดิม
ทุน ทุนรับจากงบประมาณ
ม นทุนหมุนเวียน
ทุทุนนรัประเดิ
บโอนจากเงิ
ทุนรับจากงบประมาณ
ทุนรับโอนจากเงิ
นทุนหมุนเวียนณฑ์
สารองโครงการส
ารองยาและเวชภั

6.11
6.11
4.9.2 , 6.12
4.9.1 , 6.13
4.9.2 , 6.12
4.9.1 , 6.13

6.15

กาไรสะสม
ารองยาและเวชภัณฑ์
6.15
รวมส่สวารองโครงการส
นทุน
กาไรสะสม
รวมหนี
้สินและส่วนทุน
รวมส่วนทุน
รวมหนี้สินปและส่
วนทุน นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ

2,651,582,399.47
2,645,951,628.92
2,651,582,399.47
5,297,534,028.39
2,645,951,628.92
5,297,534,028.39
1,177,449,008.00

2,700,650,225.16
2,622,780,814.19
2,700,650,225.16
5,323,431,039.35
2,622,780,814.19
5,323,431,039.35
1,200,350,219.00

74,500,000.00
1,177,449,008.00
1,251,949,008.00
74,500,000.00
6,549,483,036.39
1,251,949,008.00
6,549,483,036.39

74,500,000.00
1,200,350,219.00
1,274,850,219.00
74,500,000.00
6,598,281,258.35
1,274,850,219.00
6,598,281,258.35

48,041,467.48
3,018,502.04
48,041,467.48
3,526,548.46
3,018,502.04
54,586,517.98
3,526,548.46
49,914,409.60
54,586,517.98
13,055,177,590.89
49,914,409.60
13,159,678,518.47
13,055,177,590.89
19,709,161,554.86
13,159,678,518.47
19,709,161,554.86

48,041,467.48
3,018,502.04
48,041,467.48
3,526,548.46
3,018,502.04
54,586,517.98
3,526,548.46
49,914,409.60
54,586,517.98
12,334,164,289.77
49,914,409.60
12,438,665,217.35
12,334,164,289.77
19,036,946,475.70
12,438,665,217.35
19,036,946,475.70

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
(นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวราไพ สมจิตรมูล)
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(นางสาวราไพ สมจิตรมูล)
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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-5องค์การเภสัชกรรม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็
จ
องค์การเภสัชกรรม / The Government งบก
Pharmaceutical
Organization
ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ended2561
on September 30th, 2018
สาหรั2561
บปีสิ้น/สุดFor
วันทีthe
่ 30year
กันยายน
หมายเหตุ

รายได้
ขายยาและเวชภัณฑ์
ค่ารับจ้างทาของ
รายได้อื่น
รวมรายได้

6.16
6.17

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย : บาท
2561
2560

16,633,660,758.68
17,728,248.63
185,413,618.12
16,836,802,625.43

15,881,005,340.00
24,543,745.82
243,158,402.56
16,148,707,488.38

13,163,883,740.75
497,253,992.68
1,571,809,963.21
29,938,848.78
15,262,886,545.42
1,573,916,080.01
101,895,853.31
1,675,811,933.32

12,325,798,871.91
534,238,962.19
1,465,351,004.83
495,167,913.74
14,820,556,752.67
1,328,150,735.71
67,430,731.63
1,395,581,467.34

1,675,811,933.32

25,803,590.00
1,421,385,057.34

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างทาของ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
6.18
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
6.19
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-6การเภสัชกรรม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) Profit & Lossองค์
Statement
(Cont.)
งบก
าไรขาดทุ
น
เบ็
ด
จ
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceuticalเสร็
Organization
ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ended2561
on September 30th, 2018
สาหรั2561
บปีสิ้น/สุFor
ดวันthe
ที่ 30year
กันยายน
หมายเหตุ

รายได้
ขายยาและเวชภัณฑ์
ค่ารับจ้างทาของ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างทาของ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

6.16
6.17

6.18
6.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
2561
2560

16,633,660,758.68
17,728,248.63
190,233,618.12
16,841,622,625.43

15,881,005,340.00
24,543,745.82
248,169,602.56
16,153,718,688.38

13,163,883,740.75
497,253,992.68
1,571,809,963.21
29,938,848.78
15,262,886,545.42
1,578,736,080.01

12,325,798,871.91
534,238,962.19
1,465,351,004.83
495,167,913.74
14,820,556,752.67
1,333,161,935.71

1,578,736,080.01

25,803,590.00
1,358,965,525.71

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีสินทรัพย์รับบริจำค
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กำไรสุทธิสำหรับงวด
หัก เงินรำยได้แผ่นดินนำส่งคลัง
ยอดปลำยงวด

ยอดต้นงวด
หัก ปรับปรุงเงินรำยได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง ปี 2558
ปรับปรุงเงินรำยได้แผ่นดินนำส่งคลัง ปี 2558

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ทุน
ส่วนเกินทุน
สารองโครงการ
จากการบริจาค สารองยาและเวชภัณฑ์
54,586,517.98 13,660,305.03
49,914,409.60
54,586,517.98 13,660,305.03
49,914,409.60
(13,660,305.03)
54,586,517.98
49,914,409.60

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
12,721,032,183.52
(800,000,000.00)
(200,000,000.00)
11,721,032,183.52
25,803,590.00
1,395,581,467.34
(618,752,991.93)
12,523,664,248.93

12,839,193,416.13
(800,000,000.00)
(200,000,000.00)
11,839,193,416.13
(13,660,305.03)
25,803,590.00
1,395,581,467.34
(618,752,991.93)
12,628,165,176.51

2560
รวมส่วนของทุน

12,628,165,176.51
1,675,811,933.32
(370,159,000.00)
(487,563,778.89)
13,446,254,330.94

หน่วย : บาท
2561
รวมส่วนของทุน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1

ยอดต้นงวด
กำไรสุทธิสำหรับงวด
หัก เงินรำยได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
เงินรำยได้แผ่นดินนำส่งคลัง
ยอดปลำยงวด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ทุน
ส่วนเกินทุน
สารองโครงการ
กาไรสะสม
จากการบริจาค สารองยาและเวชภัณฑ์
ยังไม่ได้จัดสรร
54,586,517.98
49,914,409.60 12,523,664,248.93
1,675,811,933.32
(370,159,000.00)
(487,563,778.89)
54,586,517.98
49,914,409.60 13,341,753,403.36

-7องค์การเภสัชกรรม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน Profit & Loss Statement
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
Organization
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงในส่วนของทุน
th
ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 / For the สyear
าหรับended
งวดสิ้นสุดon
วันทีSeptember
่ 30 กันยายน 30
2561, 2018
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-9องค์การเภสัชกรรม
งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flows
งบกระแสเงินสด Organization
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนส2561
yearกันended
on September 30th, 2018
าหรับปี/สิ้นFor
สุดวัthe
นที่ 30
ยายน 2561
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย : บาท
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุทธิ
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
สินค้าเสื่อมสภาพ
หนี้สูญรับคืน
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
รายได้จากการปรับส่วนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพย์ดาเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

1,675,811,933.32

1,395,581,467.34

461,569,537.92
1,979,747.31
2,088,309.20
18,336,876.46
(68,732.04)
(101,895,853.31)
(372,882.40)
1,134,654.51
1,227,424.14
-

392,258,264.74
3,721,521.60
17,343,615.90
351,251,615.85
106,353,921.63
(139,229.75)
(67,430,731.63)
(390,974.92)
(10,619,310.09)
38,420.78
(10,340,612.15)

(850,133,851.08)
24,383,348.04
(357,577,287.41)
(16,162,622.59)

1,282,094,165.77
(2,623,802.28)
580,599,321.36
14,050,711.41

56,162,715.53
(232,333,643.96)
(22,901,211.00)
661,248,462.64

(424,074,845.98)
(133,631,971.62)
33,573,256.00
3,527,614,803.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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- 10 การเภสั
ชกรรม
งบกระแสเงินสด (ต่อ) Statement of Cashองค์
Flows
(Cont.)
งบกระแสเงินสด (ต่อOrganization
)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนส2561
yearกันended
on September 30th, 2018
าหรับปี/สิ้นFor
สุดวัthe
นที่ 30
ยายน 2561
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย : บาท
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
เงินรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

372,884.40
4,820,000.00
(6,477,115.44)
(1,664,632,336.34)
(76,892,053.05)
952,936,509.55
(548,341,743.86)
(1,338,213,854.74)

441,700.00
100,000,000.00
5,011,200.00
1,792,153.72
(547,392,799.12)
(82,735,610.10)
(377,721,220.44)
(48,647,546.33)
(949,252,122.27)

85,345,459.69
(687,563,778.89)
(602,218,319.20)
(1,279,183,711.30)
4,867,457,339.42
(1,777,051.26)
3,586,496,576.86

159,821,863.65
(818,752,991.93)
(658,931,128.28)
1,919,431,553.41
2,948,025,786.01
4,867,457,339.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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- 11 การเภสั(Cont.)
ชกรรม
งบกระแสเงินสด (ต่อ) Statement of Cashองค์Flows
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
งบกระแสเงินสด Organization
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนสาหรั
2561
yearกันended
on September 30th, 2018
บปีส/ิ้นFor
สุดวันthe
ที่ 30
ยายน 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุทธิ
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
สินค้าเสื่อมสภาพ
หนี้สูญรับคืน
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
รายได้จากการปรับส่วนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพย์ดาเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

1,578,736,080.01

1,333,161,935.71

461,569,537.92
1,979,747.31
2,088,309.20
18,336,876.46
(68,732.04)
(372,882.40)
1,134,654.51
1,227,424.14
-

392,258,264.74
3,721,521.60
17,343,615.90
351,251,615.85
106,353,921.63
(139,229.75)
(390,974.92)
(10,619,310.09)
38,420.78
(10,340,612.15)

(850,133,851.08)
24,383,348.04
(357,577,287.41)
(16,162,622.59)

1,282,094,165.77
(2,623,802.28)
580,599,321.36
14,050,711.41

56,162,715.53
(232,333,643.96)
(22,901,211.00)
666,068,462.64

(424,074,845.98)
(133,631,971.62)
33,573,256.00
3,532,626,003.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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- 12 การเภสัชกรรม
งบกระแสเงินสด (ต่อ) Statement of Cashองค์Flows
(Cont.)
งบกระแสเงิ
น
สด (ต่อOrganization
)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนส2561
yearกันended
on September 30th, 2018
าหรับปี/สิ้นFor
สุดวัthe
นที่ 30
ยายน 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
เงินรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

372,884.40
(6,477,115.44)
(1,664,632,336.34)
(76,892,053.05)
952,936,509.55
(548,341,743.86)
(1,343,033,854.74)

441,700.00
100,000,000.00
1,792,153.72
(547,392,799.12)
(82,735,610.10)
(377,721,220.44)
(48,647,546.33)
(954,263,322.27)

85,345,459.69
(687,563,778.89)
(602,218,319.20)
(1,279,183,711.30)
4,867,457,339.42
(1,777,051.26)
3,586,496,576.86

159,821,863.65
(818,752,991.93)
(658,931,128.28)
1,919,431,553.41
2,948,025,786.01
4,867,457,339.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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องค์การเภสัชกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
องค์การเภสัชกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรั
บปีบสปีิ้นสสุิ้นดสุวัดนวันทีที่ 30
2561
สาหรั
่ 30กักันนยายน
ยายน 2561
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
ดังนี้

องค์การเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ผลิตยาและเวชภัณฑ์
ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงร่วมการงาน
หรือสมทบกับบุคคล หรือส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้า เป็นหุ้นส่วนหรือ
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใด ๆ และกู้ ยืม ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์
องค์การเภสัชกรรมดาเนิน ธุรกิจผลิตและจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ โดยมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนน
พระรามที่ 6 สาขาภาค จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. สาขาภาคเหนือ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
3. สาขาภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ร้านค้าปลีก จานวน 8 แห่ง ได้แก่ แผนกขายปลีก 1 (เขตราชเทวี) แผนกขายปลีก 2 (เขตป้อมปราบฯ)
แผนกขายปลีก 3 (เขตบางกอกน้อย) แผนกขายปลีก 4 (เขตพระนคร) แผนกขายปลีก 5 (อ.ลาลูกกา) แผนก
ขายปลีก 6 (กระทรวงสาธารณสุข) ร้านขายยา อภ.สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน และร้านขายยา อภ. สาขาศูนย์ราชการ
2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงินได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจั ดท างบการเงิน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ วไปในประเทศไทยก าหนดให้
ฝ่ายบริห ารประมาณการและกาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้สิ น รวมทั้ ง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทาตัวเลข
ประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทาไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
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- 14 2.2 มาตรฐานการบั ญ ชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอื่น
องค์การเภสัช กรรมได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการนามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
งบการเงิน และเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสาคัญต่องบการเงินขององค์การเภสัชกรรม เมื่อนามาถือปฏิบัติ
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การบันทึกบัญชีเงินสนับสนุนพัฒนาและบริการวิชาการ เดิมตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
แต่เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐขององค์การเภสัชกรรมสอดคล้องและเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
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4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงิน มีดังต่อไปนี้
4.1 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย
- รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
- รายได้จากการรับจ้างทาของ วิเคราะห์วิจัย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายได้เงิน อุ ดหนุ น จากหน่ ว ยงานรัฐ เป็ น เงินที่ ห น่ ว ยงานได้ รับ การอุดหนุ น โครงการจั ดตั้ ง
โรงงานผลิตยาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก รับ รู้เมื่อได้รับเงินเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์จะรับรู้ เป็นรายได้
เงินอุดหนุนรอการรับรู้และทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตลอดการใช้ประโยชน์
และรับรู้ค่าใช้จ่ายตามจานวนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข้ารายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ
- รายได้จากการบริจาคจากหน่วยงานอื่น รับรู้เมื่อได้รับเงินหรือสินทรัพย์ หรือตามการใช้จ่ายเงิน
เพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์จากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ จะรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้
และทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตลอดการใช้ประโยชน์ และรับรู้ค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเข้ารายได้จากการบริจาค
- ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- เงินปันผล รับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ที่มีกาหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ได้รวมส่วนของกองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
และกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์การเภสัชกรรมไว้ด้วย
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิน ทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็น เงิน ตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วัน สิ้นงวดบัญ ชีจ ะปรับ มูล ค่าเป็น เงิน บาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เป็นอัตราอ้างอิง ณ วันสิ้นงวด กาไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในงวดบัญชีนั้น
4.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่
มูล ค่า ใดจะต่ากว่า ราคาทุน ประกอบด้ว ย ต้น ทุนในการซื้อและต้น ทุน อื่น ที่เกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การได้มาซึ่ง
สินค้าสาเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ และต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ
ยาในโครงการสารองยาและเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรมได้นามารวมในสินค้าคงเหลือ เพราะ
สามารถนามาหมุนเวียนใช้ได้
ในการวัดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ องค์การเภสัชกรรมได้ใช้วิธีประเมินจากการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ
มาโดยตลอด โดยได้มีการพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า
ประกอบด้วย โดยการตั้งเป็นสารองสินค้าเสื่อมสภาพ และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
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4.4 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบส่งของ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยู่
หั ก ด้ว ยค่าเผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ ณ วัน สิ้ นปี ค่าเผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญ
หมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกาไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
องค์การเภสัช กรรมตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการบัญ ชี
และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 หมวด1 การบัญชี ข้อ7 สาหรับลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ค้างชาระเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกาหนดชาระในอัตราร้อยละ 100
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งาน
ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ในอัตราร้อยละ 5 - 20 ต่อปี ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จากัด
องค์การเภสั ช กรรมมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่ง
ตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่องค์การเภสัชกรรม
และต้นทุนดังกล่าว สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่นๆ องค์การเภสัชกรรมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบ
จากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในงบกาไรขาดทุน
สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคบันทึกคู่กับรายได้รอการรับรู้ และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับรู้เป็นรายได้จาก
การรับบริจาคสินทรัพย์ ไม่เกินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์รับบริจาคนั้น
สินทรัพย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในปีที่ซื้อ
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
4.6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาบันทึกเป็นสิ นทรัพย์โดยคานวณจากต้นทุน
โดยตรง ในการได้มาและการดาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะ
ตัดจาหน่ายตามวิธีเส้น ตรงตลอดอายุป ระมาณการให้ป ระโยชน์ภ ายในระยะเวลา 5 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึง
ต้นทุนพนักงานที่ทางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มา
ครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็นต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่าใช้จ่ายสาหรับการดูแลและบารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
4.6.2 สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรมโอนสินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยคานวณจากต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ประกอบด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์
เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ตามราคาทุน โดยสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และนาสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนามาขายได้
การตัดจาหน่ายสินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น โดยประมาณ 5–10 ปี
4.6.3 สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์
องค์การเภสัช กรรมมีสิน ทรัพ ย์ที่อ ยู่ในขั้น ตอนการวิจัยและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดสินทรัพย์นั้น กิจการ
ต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับขั้นตอนผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้น
ภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการที่จาเป็นในการสร้างสรรค์เพื่อการผลิตและจัดเตรียม
สินทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ ของผู้บริหาร ซึ่งจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สิน ทรัพ ย์แ ละสิน ทรัพ ย์ไ ม่มีตัว ตนที ่มีอ ายุก ารใช้ง านจ ากัด จะมีก ารทบทวนการด้อ ยค่า
เมื่อมีเหตุการณ์ห รือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญ ชีอาจสูงกว่ามูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืน รายการขาดทุน
จากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด
ที่ส ามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุป ระสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับ รู้ร ายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม
ซึ่ง โดยทั่ ว ไปคื อ การที่ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งอยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 20 ถึ ง ร้ อ ยละ 50
ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้ งหมด โดยเงินลงทุนในบริษั ทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้ วิธีส่ วนได้ เสี ยในงบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกาไรขาดทุน
และความเคลื่อนไหว
ในบั ญ ชีส่ ว นเกิ น จากการตีมู ล ค่ ายุติ ธ รรมภายหลั งการได้ม าจะรวมไว้เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของบั ญ ชี
ส่วนเกิน จากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบั ญชี
ของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนขององค์การเภสัชกรรมในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสีย
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ขององค์การเภสัชกรรมในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรมจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่องค์การเภสัชกรรม
มีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วมหรือต้องจ่ายชาระหนี้แทนบริษัทร่วม
รายการกาไรที่ยั งไม่ได้เกิดขึ้น จริงระหว่าง องค์การเภสั ชกรรมกับ บริษัท ร่ว มจะตัดบั ญ ชีเท่าที่
องค์การเภสัชกรรมมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม จะเปลี่ยนเท่าที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ
องค์การเภสัชกรรม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 6.7
4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ทั้งที่ เป็นโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่องค์การเภสัชกรรม
จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหากในจานวนเงินที่คงที่
องค์การเภสัช กรรม ไม่มีภ าระผู กพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้อง
จ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชาระให้พนักงานทั้งหมดสาหรับการให้บริการของพนักงาน
ทั้งในอดีตและปั จจุบัน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกาหนดจานวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริการ และ
ค่าตอบแทน เป็นต้น
4.9.1 กองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
องค์ การเภสั ช กรรมจัดตั้ งกองทุ น บ าเหน็จ ผู้ ป ฏิ บั ติงานขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติจั ดตั้ ง
องค์การเภสั ชกรรม พ.ศ. 2509 คณะกรรมการองค์การเภสัช กรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ว าง
ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบาเหน็จ เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองค์การเภสัชกรรม
จ่ายสมทบให้ กองทุ น ในอัต ราร้อยละ 10 ของเงิน เดือนพนักงาน ทั้งนี้ได้รวมรายการบั ญ ชีต่ าง ๆ ของกองทุ น
บาเหน็จผู้ปฏิบัติงานไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้น ตามข้อบังคับองค์การ
เภสั ช กรรมว่ าด้ ว ยการให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานกู้ เงิน พ.ศ. 2520 ให้ ใช้ บั งคั บ นี้ ตั้ งแต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้ จั ด สรร
เงินกองทุนบ าเหน็ จผู้ ปฏิบั ติงานมาจั ดตั้งกองทุนเงินกู้ องค์การเภสั ชกรรม ตามจานวนที่ได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การเภสั ชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัช กรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่
11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2547 เห็น ชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให้ องค์การ
เภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมปีละ 5 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548
เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบจานวน 44.50 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีต่าง ๆ
ของกองทุน เงินกู้องค์การเภสั ชกรรม ไว้ในงบการเงินขององค์การเภสั ชกรรมด้วย และมติที่ ประชุมคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การ
เภสัชกรรม จานวน 30.00 ล้านบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
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องค์ก ารเภสั ช กรรมได้ จั ด ให้ มี ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้งกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พนั ก งาน
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538
ต้องเป็น สมาชิกกองทุน สารองเลี้ยงชีพ สาหรับ พนักงานที่ป ฏิบัติงานก่อ นวันที่ดังกล่ าวเลือกเป็นสมาชิกตาม
ความสมัครใจโดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน สาหรับพนักงานที่มีอายุการทางาน
ไม่เกิน 20 ปีและร้อยละ 10 ของเงินเดือนสาหรับพนักงานที่มีอายุการทางานเกิน 20 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549
คณะกรรมการองค์ การเภสั ชกรรมได้ มีมติที่ ประชุมครั้งที่ 8/2549 ให้ จ่ ายเงิน สมทบเข้ากองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ
เพิ่มเติมอีกร้อยละ 2 สาหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน ส่วนพนักงาน
ที่มีอายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
เงินสมทบที่จ่ายให้กองทุนบาเหน็จ ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.9.2 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
องค์ การเภสั ชกรรม จั ดให้ มี โครงการผลประโยชน์ หลั งออกจากงานเพื่ อจ่ ายเงิ นให้ แก่
พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จานวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับ ฐานเงินเดือนและจ านวนปี ที่พนั กงาน
ทางานให้องค์การเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุดการทางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหนี้สินสาหรับโครงการผลประโยชน์
จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่าปัจจุบั นของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้ว ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ภาระผูกพันนี้คานวณโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชาระภาระผูกพัน
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ป ระกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.10 ประมาณการหนี้สิน
องค์การเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่จัดทาไว้ อันเป็น ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชาระหนี้ตามภาระผูกพันนั้นมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ องค์การเภสัชกรรมต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่
น่าเชื่อถือของจานวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่องค์การเภสัชกรรมคาดว่าประมาณการหนี้ สินดังกล่าวเป็ นรายจ่ายที่ จะ
ได้รับคืน องค์การเภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
5. ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ ในอดี ต และปั จ จั ย อื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ ถึ งเหตุ ก ารณ์ ในอนาคตที่ เชื่ อ ว่า มี เหตุ ผ ล
ในสถานการณ์ ขณะนั้น ในระหว่างปีสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2560 การประมาณการทางบั ญ ชีที่ส าคัญ
ขององค์การเภสัชกรรม มีดังนี้
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5.1 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ ายบริห ารเป็ น ผู้ ป ระมาณการอายุ ก ารใช้ งานและมู ล ค่ า ซากส าหรั บ อาคาร อุ ป กรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนขององค์การเภสัชกรรม โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึง
การพิจารณาการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
5.2 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่
พนั ก งานตามกฎหมายแรงงานไทย มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ของประมาณการหนี้ สิ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานภายหลั ง
เกษียณอายุคานวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย
และหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ
5.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์
องค์การเภสัช กรรมมีการทบทวนการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่ว ม เมื่อพบข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่า ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 4.7 โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
เงินสดคงเหลือที่สำนักงำน
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน
- ออมทรัพย์
รวม
เงินฝำกธนำคำรประจำ 3 เดือน
รวม

2561
0.46

2560
0.51

(255.01)

2.55

3,729.13

4,753.65

3,474.58

4,756.71

111.92

110.75

3,586.50

4,867.46

เงิน ฝากธนาคารประเภทออมทรัพ ย์ 3,729.13 ล้า นบาท องค์ก ารเภสัช กรรมส ารองไว้สาหรับ
โครงการสารองยาและเวชภัณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.15 เป็นเงิน 13.96 ล้านบาท
เงินฝากธนาคารของกองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงาน 13.29 ล้านบาท กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม 5.82 ล้านบาท
และกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์การเภสัชกรรม 10.62 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
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องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ มี ก ารน าบั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย์ ไปท าข้ อ ตกลงกั บ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จานวน 4 บัญชี ดังนี้ บัญชีเลขที่ 050-1-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5
และ 002-1-38117-8 วงเงิน ตามข้อตกลง จานวน 200 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่
001-11-087244-7 ตามข้อตกลงโดยดารงไว้ตามเงินกู้คงเหลือของผู้กู้ทั้งหมด วัตถุประสงค์การทาบันทึกข้อตกลง
เพื่อดารงเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ พนักงานและลูกจ้างประจาขององค์การเภสัช กรรมกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ปัจจุบัน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มียอดหนี้คงเหลือ 147.04 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มียอดหนี้คงเหลือ
55.44 ล้านบาท และไม่มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่ม
6.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2560
2561
500.00
351.43
303.09

เงินฝำกธนำคำร - ประจำ 6 เดือน
- ประจำ 12 เดือน
รวม

851.43

303.09

เงินฝากธนาคารประเภทประจา จานวน 851.43 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารของกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขององค์การเภสัชกรรม ประเภทประจา 12 เดือน จานวน 351.43 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
6.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
2561
ลูกหนี้ส่วนรำชกำร - ส่วนกลำง
- ส่วนภูมิภำค
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ

ล้านบาท
3,737.47
3,180.47
97.68
7,015.62
2.97
7,012.65

ร้อยละ
53.27
45.34
1.39
100.00
0.04
99.96

หน่วย : ล้านบาท
2560
ล้านบาท
ร้อยละ
3,432.88
55.68
2,596.29
42.11
136.33
2.21
6,165.50
100.00
1.81
0.03
6,163.69
99.97

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง จานวน 3,737.47 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้โรงพยาบาลราชวิถี (โครงการพิเศษ) จานวน 3,037.39 ล้านบาท และสานักงานประกันสังคม
จานวน 511.87 ล้านบาท
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6.4 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ำย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
7.31
17.70
27.34
41.34
34.65
59.04

ลูกหนี้อื่นๆ จานวน 27.34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้รอการชดใช้ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จากัด
จานวน 21.41 ล้านบาท ตั้งเป็นลูกหนี้ เนื่องจากชดเชยสินค้าจากการส่งเสริมการขายให้กับองค์การเภสัชกรรม
ของปี 2553 – 2555 จานวน 30 รายการ ซึ่งบริษัท ผลิตภัณ ฑ์ส มุน ไพรไทย จากัด จะทยอยจ่ายเป็น สินค้า
จานวน 60 งวด และได้ทยอยจ่ายแล้ว 40 งวด
6.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

วัตถุดบิ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์กำรเภสัชกรรม
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงทำ
ภำชนะและอุปกรณ์กำรบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ์
เวชภัณฑ์โครงกำรสำรองยำ
หัก สำรองสินค้ำเสือ่ มสภำพ
ค่ำเผือ่ มูลค่ำสินค้ำลดลง
รวม

2561
923.26
1,226.68
83.46
518.25
177.41
6.59
16.92
2,952.57
123.52
30.48
2,798.57

หน่วย : ล้านบาท
2560
728.30
1,113.59
266.21
299.12
160.15
5.86
9.82
2,583.05
111.49
10.14
2,461.42

6.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเวชภัณฑ์ และอื่นๆ
เงินค้ำงรับอื่น
ภำษีที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
22.58
1.86
7.10
4.93
6.13
12.85
35.81
19.64
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6.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยวัฒนำฟำร์มำซูติคัลเด็กซ์โทรส จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนำฟำร์มำซูติคัลฯ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
เงินลงทุน อัตราการถือหุ้น เงินลงทุน อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
438.55
40.00
367.86
40.00
135.00
30.00
135.00
30.00
50.23
49.00
51.92
49.00
132.86
49.00
104.78
49.00
93.60
13.00
93.60
13.00
850.24

753.16

93.60
135.00
621.64

93.60
135.00
524.56

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยวัฒนำฟำร์มำซูติคัลเด็กซ์โทรส จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนำฟำร์มำซูติคัลฯ

2561
2560
เงินลงทุน อัตราการถือหุ้น เงินลงทุน อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
148.86
40.00
148.86
40.00
135.00
30.00
135.00
30.00
39.20
49.00
39.20
49.00
147.00
49.00
147.00
49.00
93.60
13.00
93.60
13.00
563.66

563.66

93.60
135.00
335.06

93.60
135.00
335.06
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6.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วม
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2560

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

1,570.22
143.58
580.58
2,294.38

473.85
41.08
309.44
824.37

1,096.37
102.50
271.14
1,470.01

1,476.52
151.03
493.45
2,121.00

556.88
45.06
279.61
881.55

919.64
105.97
213.84
1,239.45

ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ
บริษัทร่วม ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จากัด ถูกธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลาย
เป็นคดีหมายเลขดาที่ ล 2273/2549 ต่อมา บริษัท เนชั่นแนล ฟูด คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง
ขอให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ศาลได้ มี ค าสั่ ง เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2551 ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท
ตามพระราชบัญ ญั ติล้ มละลาย (คดีห มายเลขดาที่ ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวัน ที่
19 มกราคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่ งตั้งบริษัทเป็นผู้ทาแผน โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทจะต้องยื่นคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคาสั่งนี้และผู้ทาแผนจะต้องจัดทาแผนฟื้นฟูตามที่
กฎหมายกาหนดและส่งแผนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกาหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันโฆษณาคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้ทาแผนในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผู้ทาแผนได้นาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ได้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับแผนหรือไม่และได้มี
การเลื่อนประชุมเจ้าหนี้ เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นาเสนอศาลล้มละลายกลาง พิจารณาแผนซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบ
แผนฟื้นฟู เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ซึ่งตามกฎหมายจะต้องดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เ กิน 5 ปี และผู้บริห ารแผนจะต้องรายงาน
การปฏิบัติงานต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทุก 3 เดือนตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กาหนด
ตามหนังสือสานักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555
แจ้ งว่า จากการตรวจสอบรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนที่ ผู้ บ ริห ารแผนน าส่ ง ปรากฏว่าไม่ เป็ น ไปตาม
สาระสาคัญตามแผน เนื่องจากไม่สามารถชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 7 ได้ตาม
ข้อกาหนดของแผน องค์การเภสัชกรรมได้ติดตามและประสานกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อหารือถึงแนวทาง
ด าเนิ น การต่ อ บริ ษั ท ไทยวั ฒ นาฟาร์ มาซู ติ คั ลเด็ กซ์ โทรส จ ากั ด ได้ รั บ แจ้ ง ในเบื้ อ งต้ น ว่ า จะยื่ น เรื่ อ งเพื่ อ ให้
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จากัด ล้มละลาย เนื่องจากไม่มีการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูที่กาหนด
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- 25 เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2555 คณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 2
ปีงบประมาณ 2556 ให้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จากัด เป็นจานวนเงิน
135.00 ล้านบาท โดยให้ปรับปรุงย้อนหลังกับกาไรสะสมต้นปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉ บับที่ 28 (ปรับปรุงปี 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม กาหนดวิธีการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จากัด หยุดดาเนินกิจการ เนื่องจากบริษัท
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์
ที่ จ ะให้ มี ก ารด าเนิ น การช าระบั ญ ชี บ ริ ษั ท (Voluntary Liquidation) เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2552
คณะกรรมการพั ฒ นาธุร กิจ เห็ น ชอบให้ รั บ รู้ก ารด้ อยค่ าของเงิน ลงทุ น และคณะกรรมการองค์ การเภสั ช กรรม
ในการประชุมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้ตั้งด้อยค่า จานวน 93.60 ล้านบาท
เต็มจานวน องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเนื่องจากได้ชาระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
(ตามกฎหมายผู้ถือหุ้นจะรับผิดจากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินที่ยังส่งไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ)
6.8 เงิน ให้กู้ยืม ระยะยาว จานวน 106.44 ล้า นบาท เกิด จากกองทุน เงิน กู้อ งค์ก ารเภสัช กรรม
ให้พนักงานกู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคารรัฐวิสาหกิจ

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น จาหน่าย

ยอดยกมา
1 ต.ค. 60

ค่าตัดจาหน่าย
เพิ่มขึ้น จาหน่าย

ยอด
ยอดยกมา
ยอด
ราคาสุทธิ
ราคาสุทธิ
คงเหลือ 1 ต.ค. 60
คงเหลือ
30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
92.30
8.52
100.82
51.46
14.23
65.69
35.13
40.84
สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
3.67
2.48
6.15
0.45
0.63
1.08
5.07
3.22
สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา
200.65
65.73
266.38
266.38
200.65
รวม
296.62
76.73
373.35
51.91
14.86
66.77
306.58
244.71
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ราคาทุน 373.35 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิดค่าตัดจาหน่ายสะสมไว้เต็มมูลค่าแล้ว จานวน 25.01 ล้านบาท มูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิ 0 บาท

รายการ

มูลค่าทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
จาหน่าย

30 ก.ย. 2561

หน่วย : ล้านบาท
30 ก.ย. 2560
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6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย

ยอดยกมา
1 ต.ค. 60

มูลค่าทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
ลดลง/
จาหน่าย

30 ก.ย. 2561

หน่วย : ล้านบาท
30 ก.ย. 2560

ยอด
ยอดยกมา
ยอด
ราคาสุทธิ
ราคาสุทธิ
คงเหลือ 1 ต.ค. 60
คงเหลือ
30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61
341.60
341.60
341.60
341.60
ที่ดิน
1,838.83
727.43
2,566.26
788.01
98.97
886.98 1,679.28
1,050.83
อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง
4,243.31
880.65
49.30 5,074.66 2,751.67 301.78
47.60 3,005.85 2,068.81
1,491.64
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
644.27
40.30
8.65
675.92
477.12
42.62
8.41
511.33
164.59
167.14
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สานักงาน
100.79
6.35
6.84
100.30
96.68
3.34
6.81
93.21
7.09
4.11
ยานพาหนะ
รวม
7,168.80 1,654.73
64.79 8,758.74 4,113.48 446.71
62.82 4,497.37 4,261.37
3,055.32
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ราคาทุน 8,758.74 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้เต็มมูลค่าแล้ว จานวน 2,538.91 ล้านบาท
มีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 0.02 ล้านบาท

รายการ

6.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

- 26 -
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- 27 6.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

โบนัสค้ำงจ่ำย

148.90

129.88

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น ๆ

277.94

436.69

รำยได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

970.16

800.00

16.80

13.21

114.81

91.19

บัญชีพักรอตัง้ หนี้เป็นสินค้ำคงคลัง

(0.19)

(8.72)

รำยได้รอกำรรับรู้

37.73

42.29

อื่นๆ

122.95

117.26

รำยได้เงินอุดหนุนรอกำรรับรู้

938.86

921.95

32.30

34.21

6.55

6.48

(20.86)

38.34

2,645.95

2,622.78

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
เงินประกันสัญญำ

เงินรับชำระเกินจำกลูกหนี้
ยำค้ำงส่ง
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอนำส่ง
รวม

116
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- 28 6.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ต่อ)
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
กระทรวงการคลังกาหนดให้ องค์การเภสัชกรรมนาส่งเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 35 ของกาไรสุทธิ
ก่อนหักโบนัสกรรมการและพนักงาน โดยกาหนดระยะเวลานาส่งรายได้แผ่นดินปีละ 2 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561
ยอดยกมำต้นงวด

2560

800.00

-

เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
- เพิ่มเติมของปี 2558

-

1,000.00

- ครึ่งปีหลังของปี 2559

-

290.11

- ครึ่งปีแรกของปี 2560

-

328.65

- ครึ่งปีหลังของปี 2560

246.95

-

- ครึ่งปีแรกของปี 2561

240.61

-

- ครึ่งปีหลังของปี 2561

370.16

-

(200.00)

(200.00)

- ครึ่งปีหลังของปี 2559

-

(290.11)

- ครึ่งปีแรกของปี 2560

-

(328.65)

- ครึ่งปีหลังของปี 2560
- ครึ่งปีแรกของปี 2561

(246.95)
(240.61)
970.16

800.00

ลดลงระหว่ำงงวด
นำส่ง - เพิ่มเติมของปี 2558

รวม
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- 29 6.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
องค์การเภสัชกรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จตามข้อกาหนดของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณหรือออกจากงาน และผลประโยชน์อื่น
แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน
เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน

827.50

831.14

เงินบำเหน็จ

288.88

307.57

ผลประโยชน์อื่นๆ

61.07

61.64

1,177.45

1,200.35

รวม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงานในงวดปี สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

1,200.35

1,192.58

(107.07)

(92.61)

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน

60.33

58.24

ต้นทุนดอกเบี้ย

23.84

43.00

รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน

-

24.94

รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

(25.80)

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560
ผลประโยชน์จ่ำย

ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

1,177.45

1,200.35
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- 30 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน แต่ละรายการมีดังนี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน์ ของพนักงานที่องค์การเภสัชกรรม รับรู้ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนค่าใช้จ่ายดาเนินงานของงวดปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน

60.33

58.24

ต้นทุนดอกเบี้ย

23.84

43.00

84.17

101.24

รวม

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1.14 ถึง 4.14 ต่อปี (เท่ากับร้อยละ 2.6908 ต่อปี)
อัตราขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 5.00 - 8.00 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
อัตราการเสียชีวิต
ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 โดยมีการปรับปรุงอัตรา
การเสียชีวิตร้อยละ 3.0 ต่อปี

9.94
(9.27)
(1.49)
1.32

5 การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต -1%
การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต +1%

-

(80.33)
97.79

4 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน-20%ของสมมติฐาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน+20%ของสมมติฐาน

3 ราคาทองคา -20% ของสมมติฐาน
ราคาทองคา +20% ของสมมติฐาน

2 อัตราการขึ้นเงินเดือน -1%
อัตราการขึ้นเงินเดือน +1%

(0.03)
0.03

0.16
(0.16)

-

(18.51)
19.96

(0.06)
0.06

1.07
(1.01)

(11.75)
11.75

-

-

0.02
(0.02)

(0.47)
(0.47)

-

(1.58)
1.41

11.19
(10.46)

(12.22)
11.28

(98.84)
117.75

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการทางาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานขององค์การเภสัชกรรมมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ และราคาทองคา มีการปรับเพื่อให้เข้ากับสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากร
ในโครงการผลประโยชน์พนักงาน ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลักแต่ละข้อ โดยการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานแต่ละข้อนั้น
เกิดขึ้นแยกจากกัน
หน่วย : ล้านบาท
30 กันยายน 2561
ผลกระทบของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ผลการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐาน
ตอบแทนความชอบ
เงินบาเหน็จ
รางวัลปฎิบัติงานนาน อุทิศเวลาการทางาน
รวม
1 อัตราคิดลด -1%
83.21
14.93
4.27
0.04
102.45
อัตราคิดลด +1%
(70.02)
(13.72)
(3.71)
(0.04)
(87.49)
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68.17
56.36
75.68
66.14
66.66
59.64
52.31
56.36
65.92
2,134.01

ตอบแทนความชอบ
19.04
38.05
44.72
31.35
20.56
40.44
31.00
16.02
28.82
117.52

6.83
9.95
5.41
6.71
2.94
2.00
3.34
5.43
5.70
100.11

0.51
0.57
0.55
0.57
0.52
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโครงการผลประโยชน์
เงินบาเหน็จ
รางวัลปฎิบัติงานนาน อุทิศเวลาการทางาน

94.55
104.93
126.36
104.77
90.68
102.09
86.66
77.82
100.45
2,351.66
12.2 ปี
18.4 ปี

รวม

หน่วย : ล้านบาท
30 กันยายน 2561

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1

1 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายแสดงตามช่วงเวลา :
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562
1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564
1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565
1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566
1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567
1 ต.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568
1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569
1 ต.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2570
1 ต.ค. 2570 เป็นต้นไป
2 ระยะเวลาเปรียบเทียบการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
3 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจนถึงการจ่ายผลประโยชน์

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่าย
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- 33 องค์ก ารเภสั ช กรรมจั ด ตั้งกองทุ น บาเหน็ จผู้ ป ฏิบั ติ งานขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติ จัดตั้ งองค์ การ
เภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับ
องค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบาเหน็จ เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไว้ว่า ให้องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะจ่าย
ให้พนักงานและลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และถึงแก่กรรม กองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง
สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

ยอดยกมำ 1 ต.ค. 60

307.57

323.20

เงินสมทบกองทุนฯ รับ

12.00

18.74

เงินสมทบกองทุนฯ จ่ำย

(30.69)

(34.37)

เงินกองทุนบำเหน็จฯ คงเหลือ

288.88

307.57

ภำระผูกพัน

288.88

307.57

ยอดหนี้สินกองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 จานวน 288.88 ล้านบาท
ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งในประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
6.13 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้นตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม
ว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานกู้เงิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521 โดยกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
ได้กู้ยืม เงิน จากกองทุน บาเหน็จ ผู้ป ฏิบัติง านไปจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตั้งแต่งวดปี 2520 - 2547
จานวนเงิน 44.50 ล้านบาท
ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547
วันที่ 31 สิงหาคม 2547 ให้จัดสรรเงินงบประมาณจากงบทาการขององค์การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ่ายให้กองทุนเงินกู้
องค์การเภสัชกรรมนาไปจ่ายคืนเงินกองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงานปีละ 5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจานวนเงิน 44.50 ล้านบาท
ตามที่กู้ยืมโดยจ่ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติ
ตามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ 16 กัน ยายน 2546 ให้รัฐ วิส าหกิจ นาเงิน จากงบทาการไปให้พ นัก งานกู้ยืม
เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สินสรุปได้ดังนี้
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1
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- 34 หน่วย : ล้านบาท
2561
เงินฝำกธนำคำร

2560

5.82

10.58

ลูกหนี้เงินกู้

106.44

99.97

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยองค์กำรเภสัชกรรม

(37.76)

(36.05)

กองทุนเงินกู้องค์กำรเภสัชกรรม

74.50

74.50

6.14 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
องค์ การเภสั ช กรรมได้ จั ดให้ มี การจดทะเบี ยนจั ดตั้ งกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ พนั กงานองค์ การ
เภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบาเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จานวน 176 คน จากเงินกองทุนบาเหน็จผู้ปฏิบัติงาน
เป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบาเหน็จฯของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ จานวน 9 คน เป็นเงิน 13.41 ล้านบาท
6.15 สารองโครงการสารองยาและเวชภัณฑ์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ที่จะต้องนาส่งกระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2529 รวมเป็นเงินทั้งหมด 50 ล้านบาท เพื่อดาเนินการสารองยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็ น สาหรับใช้
ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศหรือยามฉุกเฉินและให้นายาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวออกหมุนเวียนใช้
โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ ในปี 2529 เกิดน้าท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรม
ทาให้ เวชภัณ ฑ์ โครงการส ารองยาฯ ขององค์ก ารเภสั ช กรรมเสี ยหายคิด เป็น มูล ค่ า 0.09 ล้ านบาท เงิน ส ารอง
โครงการสารองยาจึ งมียอดคงเหลือ 49.91 ล้านบาท ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้นาเงินสารองโครงการสารองยา
ดังกล่าวไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว 35.95 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ที่ธนาคาร 13.96 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.1 มีรายละเอียดดังนี้
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- 35 หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

1. จัดสร้ำงอำคำรสำรองยำและเวชภัณฑ์ - 1 ขนำด 24X32 เมตร
เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตำรำงเมตร 1 หลัง

1.99

1.99

4.00

4.00

13.04

13.04

16.92

9.82

35.95

28.85

13.96

21.06

49.91

49.91

2. จัดสร้ำงอำคำรสำรองยำและเวชภัณฑ์ - 2 ขนำด 22X38 เมตร
เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตำรำงเมตร 1 หลัง
3. ต่อเติมอำคำรสำรองยำและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น ขนำด 22X38 เมตร
เนื้อที่รวม 1,694 ตำรำงเมตร
4. จัดสำรองยำและเวชภัณฑ์ 30 กันยำยน 2561 และ 30 กันยำยน 2560
5. ค่ำยำและเวชภัณฑ์ซึ่งอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรจัดหำเพื่อสำรองให้ครบ
โครงกำรฯ รวมอยูใ่ นเงินฝำกออมทรัพย์ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 6.1
รวม

6.16 ขายยาและเวชภัณฑ์ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

ขำยยำและเวชภัณฑ์องค์กำรผลิต

6,619.54

7,078.32

ขำยยำและเวชภัณฑ์ผผู้ ลิตอื่น

9,831.45

8,605.38

ขำยยำและเวชภัณฑ์จ้ำงผลิต
รวม

182.67
16,633.66

197.30
15,881.00

ยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต จานวน 182.67 ล้านบาท เป็นยาและเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรมผลิต
จานวน 164.39 ล้านบาท และ ยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น จานวน 18.28 ล้านบาท องค์การเภสัชกรรมได้จ้าง
บริษัทผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้การกากับดูแล
ขององค์การเภสัชกรรม

123

124

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1
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- 36 6.17 รายได้อื่น สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร

2560

26.88

18.45

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

1.71

1.70

รำยได้เบ็ดเตล็ด

9.51

100.74

รำยได้ค่ำขำยแบบแปลน

0.01

0.10

รำยได้ชดใช้ค่ำเสียหำย

2.62

1.84

41.33

38.11

รำยได้ค่ำตอบแทน

0.48

0.81

รำยได้สำรองหนี้สูญรับคืน

0.07

0.14

กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน

0.37

0.39

-

10.62

รำยได้ค่ำจัดส่งยำ

0.80

0.87

รำยได้จำกกำรรับบริจำค

4.57

21.30

72.56

18.90

รำยได้ค่ำบริกำร

-

2.03

รำยได้ค่ำสอบเทียบ

0.17

0.11

24.33
185.41

27.05
243.16

รำยได้ค่ำปรับ

กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ

รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลตัดบัญชี

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รวม
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- 37 6.17 รายได้อื่น (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร

2560

26.88

18.45

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

1.71

1.70

เงินปันผล

4.82

5.01

รำยได้เบ็ดเตล็ด

9.51

100.74

รำยได้ค่ำขำยแบบแปลน

0.01

0.10

รำยได้ชดใช้ค่ำเสียหำย

2.62

1.84

41.33

38.11

รำยได้ค่ำตอบแทน

0.48

0.81

รำยได้สำรองหนี้สูญรับคืน

0.07

0.14

กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน

0.37

0.39

-

10.62

รำยได้ค่ำจัดส่งยำ

0.80

0.87

รำยได้จำกกำรรับบริจำค

4.57

21.30

72.56

18.90

-

2.03

0.17

0.11

24.33
190.23

27.05
248.17

รำยได้ค่ำปรับ

กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ

รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลตัดบัญชี
รำยได้ค่ำบริกำร
รำยได้ค่ำสอบเทียบ
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รวม

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สาหรับงวดปี จานวน 26.88 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์การเภสัชกรรม จานวน 3.40 ล้านบาท
เงินปันผลสาหรับงวดปี จานวน 4.82 ล้านบาท เป็น เงินปันผลบริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์
จากัด (มหาชน) จานวน 3.84 ล้านบาท และเงินปันผลบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จากัด จานวน 0.98 ล้านบาท
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- 38 6.18 ค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

447.68

361.36

ค่ำพำหนะเดินตลำด

1.66

1.73

ค่ำพำหนะเก็บเงิน

0.34

0.34

449.68

363.43

60.04

47.31

-

0.02

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรับผิดชอบสังคม

12.89

9.76

เงินสนับสนุนโครงกำร

16.15

12.33

89.08

69.42

(62.61)

82.86

เงินรำงวัลกำรขำย

5.49

4.43

เงินรำงวัลกำรเก็บเงิน

0.21

0.19

ค่ำเบี้ยเลีย้ งส่งยำ

0.02

0.04

14.78

13.45

ค่ำปรับส่งของล่ำช้ำ

0.53

0.26

ค่ำภำษีเรียกคืนไม่ได้

0.01

0.02

ค่ำใช้จ่ำยแลกเปลีย่ นคืนยำ

0.06

0.14

(41.51)
497.25

101.39
534.24

การขนส่ง
ค่ำขนส่ง

ค่าโฆษณา
ค่ำโฆษณำ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร VMI

ค่าใช้จ่ายการขายอื่นๆ
เงินสนับสนุนกำรพัฒนำและบริกำรวิชำกำร(โอนกลับ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรรจุหีบห่อ

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
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- 39 6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561
2561
เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินเดือน
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำจ้ำงชั่วครำวและอื่นๆ
เงินเพิ่มพิเศษ
ค่ำตอบแทนพิเศษ
ค่ำครองชีพ
ค่ำแรงล่วงเวลำ

หน่วย : ล้านบาท
2560

501.12
17.22
4.84
2.57
3.45
3.28
58.48
590.96

504.89
20.78
2.08
2.93
3.49
2.17
50.03
586.37

3.36
36.21
0.64
0.01
0.39
28.43
7.10
5.89
25.94
0.94
4.49
1.41
163.44
0.71
3.72
3.30
8.23
294.21

3.56
38.87
0.63
42.22
7.19
6.20
26.20
1.93
4.28
1.45
148.77
0.60
4.12
1.22
7.36
294.60

สวัสดิการ
ค่ำเล่ำเรียนบุตร
ค่ำรักษำพยำบำล
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือเลีย้ งดูบุตร
เงินช่วยเหลือค่ำทำศพ
เงินชดเชยและเงินทดแทน
ค่ำที่พัก และเบี้ยเลีย้ งเดินทำง
ค่ำพำหนะไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ ฝึกอบรม และดูงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
โบนัสกรรมกำร
โบนัสพนักงำน
สวัสดิกำรอื่นๆ
เงินรำงวัล
วัสดุเครื่องแต่งกำย
ค่ำรถรับ - ส่งพนักงำน
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6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)
2561
เงินสมทบ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จพนักงำน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
สาธารณูปโภค
ค่ำโทรศัพท์
ค่ำน้ำประปำ
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่ำซ่อมแซมโรงเรือน
ค่ำปรับปรุงบริเวณสำนักงำน
ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่ำใช้จ่ำยยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมจักรกล
ค่ำบริกำรงำนซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่าเช่าและบริการ
ค่ำเช่ำที่ดนิ
ค่ำซักฟอก
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำสือ่ สำรอื่น
ค่ำไปรษณีย์โทรเลข
ค่ำเช่ำสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ค่ำธรรมเนียมสอบบัญชี

หน่วย : ล้านบาท
2560

4.90
54.58
59.48

10.13
51.92
62.05

3.87
5.09
81.99
90.95

3.87
3.81
59.73
67.41

0.32
0.43
14.89
2.06
15.11
31.71
64.52

0.56
0.39
17.14
0.59
13.10
32.34
64.12

54.36
0.09
64.59
2.30
2.15
8.76
132.25

45.30
0.07
55.48
1.91
1.96
13.11
117.83

5.48
1.35
6.83

5.56
1.35
6.91

- 41 -
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6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)
2561
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทน
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ

หน่วย : ล้านบาท
2560

19.10
4.15
23.25

29.67
6.62
36.29

8.32
2.38
0.27
0.03
2.67
0.17
1.33
3.27
18.44

7.19
1.44
0.40
0.06
1.03
0.04
1.63
1.85
13.64

176.51
6.00
0.54
183.05

115.80
6.72
0.35
122.87

20.13
0.18
0.01
0.15
0.38
20.85

11.65
0.26
0.02
0.10
0.06
12.09

วัสดุ
ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุกำรช่ำง
อำหำรสัตว์เพื่อกำรวิจัย
สัตว์ทดลองเพื่อกำรวิจัย
ค่ำวัสดุงำนบ้ำน
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยทรัพย์สินที่รำคำไม่เกิน 30,000.- บำท
ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์การเภสัชกรรม
ค่ำโครงกำรวิจัย
ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำรับรอง
ค่ำพิจำรณำโครงกำรวิจัย
ค่ำใช้จ่ำยกำรประชุมสัมมนำ

129

130

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1

อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม

- 42 6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
2561

2560

ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยกำรกุศล

5.60

3.30

ค่ำเบี้ยประกันภัย

5.89

6.80

ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดนิ

5.25

5.25

ค่ำรับรอง

1.60

2.43

ค่ำหนังสือห้องสมุด

0.43

0.31

35.49

15.99

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะห์เพื่อกำรวิจัย

3.04

7.58

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรไข้หวัดใหญ่

1.93

7.41

ค่ำใช้จ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่

27.79

32.10

87.02
1,571.81

81.17
1,465.35

อุปกรณ์กำรผลิตเพื่อกำรวิจัย

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
คดีที่องค์การเภสัชกรรมฟ้องเรียกค่าเสียหาย
คดีปกครอง ระหว่าง ผู้รับจ้างแห่งหนึ่ง โจทก์ กับองค์การเภสัชกรรม จาเลย ข้อพิพาทหมายเลขดา
ที่ 475/2559 โจทก์ฟ้องเรื่องจาเลยบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่ชอบ และให้ผู้ถูกฟ้องชาระค่าจ้าง จานวน 50.30 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจานวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาจนกว่าจะชาระเสร็จ
องค์ ก ารเภสั ช กรรมส่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การสานั ก งานคดี ป กครองดาเนิ น การจั ด ทาคาให้ ก ารแก้ ต่ า ง
และดาเนินการฟ้องแย้งเรียกค่าปรับตามสัญญาจากโจทก์ โดยศาลให้รวมคดีกับคดีหมายเลขดาที่ 1634/2559
ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
-------------------------------------------------
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อัตรากำ�ลัง/Manpower
หน่วยงาน
Organization
ผู้อ�ำนวยการ/Supervision of the Director
ส�ำนักตรวจสอบภายใน/Internal Audit Office
ส�ำนักอ�ำนวยการ/Office of the Managing Director
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/Human Resources Department
ฝ่ายบัญชีและการเงิน/Finance and Accounting Department
ฝ่ายผลิตยา/Pharmaceutical Production Department
ฝ่ายชีววัตถุ/Biological Product Department
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์/Chemicals Department
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม/Engineering and Technology Department
ฝ่ายการตลาดและการขาย/Marketing and sale Department
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์/Package and Product Management Department
ฝ่ายประกันคุณภาพ/Quality Assurance Deparment
ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์/Office of Strategy Management
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม/Beta-lactam Antibiotics Plant
สถาบันวิจัยและพัฒนา/Research and Development Institute
โรงงานผลิตยารังสิต 1/Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1/Quality Assurance Rangsit Pharmaceutical Production
Plant 1
การประกันคุณภาพชีววัตถุ/Quality Assurance Biological Product
รวม/Total

หน่วยงาน
Organization
35
17
145
61
101
425
139
79
145
184
352
198
19
37
133
133
95

ลูกจ้างประจ�ำ
Permanent
9
5
1
225
13
3
31
17
80
6
14
14
53
-

ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary
3
90
12
7
5
3
56
10
10
5
165
35

รวม
Total
44
17
153
62
101
740
164
89
181
204
488
214
19
61
152
351
130

45
2,343

471

401

45
3,215

ลูกจ้างประจ�ำ
Permanent
398
19
1

ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary
349
9

41
12
471

21
22
401

รวม
Total
1,612
790
159
36
423
194
3,214

จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา/Categorized by Education Background
รหัสผู้ปฏิบัติงาน
Column Labels
ต�่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ/Under-Diploma
ปริญญาตรี/Bachelor’s Degree
ปริญญาโท/Master’s Degree
ปริญญาเอก/Doctorate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/Vocational-Diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/High Vocational Certificate
รวม Total

พนักงาน
Staff
865
762
158
36
361
160
2,342

132

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 6 1

อ ง ค์ ก า ร เ ภ สั ช ก ร ร ม

บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม/GPO’s Joint Venture Companies
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
General Hospital Products Public Co., Ltd.
ส�ำนักงานใหญ่ : อาคารบริหาร เลขที่ 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Address : 101/99 Soi Navanakorn 7, Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120
โทรศัพท์ : 0-2073-0490-6 โทรสาร : 0-2073-0497-8 และ 0-2072-4700
Tel. : 0-2073-0490-6
Fax : 0-2073-0497-8 and 0-2072-4700
โรงงาน : 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Factory : 101/99 Soi Navanakorn 7, Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2560-4 โทรสาร : 0-2529-2566
Tel. : 0-2529-2560-4
Fax : 0-2529-2566

คลังสินค้า : 56/15 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
GHP Warehouse : 56/15 Nava Nakorn Industrial Estate
Phahon Yothin Road, Khlong Luang District,
Pathumthani Province 12120
โทรศัพท์ : 0-2520-4851-4 โทรสาร : 0-2520-4855
Tel. : 02-520-4851-4
Fax : 02-520-4855
ธุรกิจหลัก : น�้ำเกลือ, น�้ำยาล้างไต
Core Business : Normal SalineSolution, Dialysis Solution
ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท
Authorized Capital : THB 120 million
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม : ร้อยละ 40 (48 ล้านบาท)
GPO’sShares : 40% (THB 48 million)
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th/

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
Thai Herbal Products Company Limited
(ส�ำนักงาน) (โรงงาน) : 130/149 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Address : 130/149 Mu 3, Wangnoi District,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13170
โทรศัพท์ : 0-3572-1445-77 โทรสาร : 0-3535-2738
Tel. : 0-3572-1445-77 Fax : 0-3535-2738

ธุรกิจหลัก : ยาสมุนไพร
Core Business : Herbal Products
ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท
Authorized Capital : THB 80 million
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม : ร้อยละ 49 (39.2 ล้านบาท)
GPO’s Shares : 49% (THB 39.2 million)
เว็บไซต์ : https://thaiherbinfo.com

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

ธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน
Core Business : Manufacture and sell human vaccine
ทุนจดทะเบียน : 300 ล้านบาท
Authorized Capital : THB 300 million
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม : ร้อยละ 49 (147 ล้านบาท)
GPO’s Shares : 49% (THB 147 million)

