






ม��นคง ย��งยืน ด้านยาและเวชภ�ณฑ์
 เพราะยาคือหนึ�งในปัจจ�ยสำาค�ญยิ�งสำาหร�บการดำารงช�ว�ตของมนุษย์ 
ตลอดการเดินทางที�ผ่านมา น�บจากว�นเร��มต้น 5 สิงหาคม 2509 จนถึงปัจจุบ�น 
องค์การเภส�ชกรรมดำาเนินงานด้วยความมุ่งม��นและร�บผิดชอบต่อภารกิจสำาค�ญ 
ท��งทุ่มเทพ�ฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีในการว�จ�ยเพ��อผลิตและพ�ฒนายา 
และเวชภ�ณฑ์ในมาตรฐานระด�บสากล GMP PIC/S เพ��อให้คนไทยเข้าถึงยา 
ได้อย่างท��วถึงและเท่าเทียม ในฐานะ “เสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ”

 องค์การเภส�ชกรรมพร้อมก้าวต่อไปด้วยความม��งคงและย��งยืนในฐานะ 
องค์กรที�ร�บผิดชอบในความม��นคงด้านยาและเวชภ�ณฑ์ เพ��อสร้างสรรค์คุณภาพ 
ช�ว�ตที�ดีแก่คนไทยทุกคนสืบต่อไป
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	 องค์การเภสัชกรรมเป�นรัฐวิสาหกิจในก�ากับของกระทรวงสาธารณสุข	 ก�อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ผู�ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ	ลงพระปรมาภิไธย	ตราพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม	พุทธศักราช	2509	
ให�ไว�	ณ	วันที่	5	สิงหาคม	2509	องค์การเภสัชกรรมอยู�ในกลุ�มรัฐวิสาหกิจสาขาบริการสังคมและเทคโนโลยี	จึงไม�ใช�รัฐวิสาหกิจเพื่อการค�า
หาก�าไร	 แต�เป�นรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ	 เพื่อให�ผู�ป�วยสามารถเข�าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป�นได�อย�างทั่วถึง 
และเป�นธรรม

ว�สัยทัศน์
Vision

องค์การเภสัชกรรม
The Government Pharmaceutical Organization (GPO)

	 “เป�นผู�น�าในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป�นประโยชน	์และจ�าเป�นต�อสังคมไทยและประชาคมอาเซียนอย�างยั่งยืน”

พันธกิจ
Mission

	 1.	 ผลิต	จ�าหน�าย	และบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมุ�งสู�มาตรฐานสากล
	 2.	 ด�าเนินธุรกิจให�มีศักยภาพในการแข�งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได�
	 3.	 รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป�นต�อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข�าถึงได�
	 4.	 วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม�ๆ	เพื่อตอบสนองความต�องการและความจ�าเป�นต�อสังคม
	 5.	 ส�ารองยาและเวชภัณฑ์ไว�ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ

 1. To manufature, sell and supply health quality products supplies with an aim to achieve world-class standard.
	 2.	 To	develop	business	to	ensure	competitiveness	in	Asean	and	self-sustainability.
 3. To maintain price level of pharmaceutical product and medical supplies necessary for the Thai society  
	 	 to	ensure	people’s	accessibility.
 4. To reserch and develop new pharmaceutical products and medical supplies to respond to the need and  
  necessity of the society.
	 5.	 To	reserve	for	pharmaceutical	products	and	medical	supplies	in	to	the	national	security	drugs	system.

	 	 “To	be	 a	 leader	 in	 pharmaceutical	 product	 and	medical	 supply	 business	 sustainably	 beneficial	 and 
essential	to	the	Thai	society	and	ASEAN	Community.”

	 The	Government	Pharmaceutical	Organization	 (GPO)	 is	 a	state	 enterprise	which	operates	under	 the	ministry 
of	Public	Health.	 It	was	 founded	by	Princess	Srinagarindra,	who	as	 regent,	 affixed	 the	 royal	signature	 to	 the	GPO 
Act	of	1966	(B.E.	2509)	on	5	August	1966.	GPO	to	be	a	state	enterprise	that	serves	the	society.	Therefore,	GPO	is	not	
a	commercial	state	enterprise	 that	produces	profit.	 It	 is	a	state	 enterprise	 that	supports	 that	nation’s	public	health 
section so that patients can easily access medicines and pharmaceutical products.
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แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ
Statement of Directions : SODs

Good Product  ผลิตภัณฑ์ดี
Good	Service	 	 มีจิตบริการ
Good Governance ธรรมภิบาลมุ�งม่ัน

ค�านิยม
Core Value

People Trust  ให�เกียรติต�อกัน
People	Happiness	 ท�างานสุขใจ
People	Knowledge		 ใฝ�หาความรู�

Ownership  ร�วมเป�นเจ�าของ
Optimist  มองโลกในแง�ดี
Open-minded  มีใจเป�ดกว�าง

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป�นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ	และสังคม	ของประเทศบนพื้นฐานการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยี
มุ�งส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และการเรียนรู�ของประชาชน	สร�างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐและเอกชน	 
รวมถึงการสร�างเครือข�ายความร�วมมือทั้งในและต�างประเทศ

แนวนโยบายส�าหรับองค์การเภสัชกรรม
มุ�งพัฒนาองค์กรไปสู�มาตรฐานสากลและรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด�านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

Statement	of	Directions	for	all	State	Enterprises
To	serve	as	a	mechanism	that	drives	the	country’s	economic	and	social	strategies	based	on	efficient	operations	in	
accordance	with	good	governance.

Statement	of	Directions	for	State	Enterprises	in	the	Social	and	Technology	Sector
To	focus	on	promoting	the	improvement	of	the	quality	of	life	and	learning	opportunities	of	the	people	and	to	provide	
innovations	to	support	the	operations	of	both	the	public	and	private	sector,	as	well	as	to	create	a	cooperative	network	
on	both	a	domestic	and	an	international	basis.

Statement	of	Directions	for	the	Government	Pharmaceutical	Organization	 
To	develop	 itself	 as	 an	organization,	 in	 order	 to	meet	 international	 standards,	 as	well	 as	 to	be	 responsible	 for 
the security of the country’s medicines and medical supplies.
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รายได้รวม (ล้านบาท) 
Total Revenue (Million Baht)

ผลการดำาเนินงาน
Performance

ปี 2559 
(2016)

อัตราการ
เปล��ยนแปลง % 

Change Rate (%)

ปี 2558
(2015)

อัตราการ
เปล��ยนแปลง % 

Change Rate (%)

ปี 2557
(2014)

ข้อมูลสำาคัญทางการเง�นในรอบป� 2559
Financial Highlights of the Year 2016

ยอดขายยาและเวชภัณฑ์ 
Sales of Pharmaceutical 
Products and Medical Supplies  15,134.32  12.70%  13,428.44  17.00%  11,477.25

ค่าจ้างทำาของ 
Revenue from Contract 20.58  6.24% 19.37  132.11%   8.35 

รายได้อื�น 
Other Revenues  148.42  -52.33%  311.36  27.26%  244.67

รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 
Total Expenses (Million Baht)

ต้นทุนขาย 
Cost of Sales 11,846.81  14.82% 10,317.97  18.27% 8,723.74

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
Operating Expenses  1,949.05 -2.40%   1,997.04 6.19%  1,880.71

สถานะการเง�น (ล้านบาท) 
Financial Status (Million Baht)

สินทรัพย์รวม 
Total Assets  18,955.94 13.09%  16,761.31 4.66% 16,015.43

หน��สินรวม 
Total Liabilities  6,116.74 29.37%  4,728.11 19.15%  3,968.06

ส่วนของทุน 
Capital  12,839.19 6.70%  12,033.20  -0.12% 12,047.37

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเว�ยน 
ต่อหน��สินหมุนเว�ยน (เท่า) 
Current Ratio (Times)  2.94   -17.84% 3.58 -16.19%  4.27

อัตราหมุนเว�ยนของสินทรัพย์ (เท่า) 
Total Assets Turnover (Times)  0.80 -0.34% 0.80 11.79%  0.72

อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน (%) 
Return on Equity (%)  11.72%  5.85%  11.07%  32.71%  8.34%

กำาไรสุทธิ 
Net Profit  1,504.93 12.94%   1,332.50 32.55%  1,005.29

เง�นรายได้นำาส่งรัฐ 
State on Profit Contribution   697.89  -56.53%  1,605.46 225.77%  492.81
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ฐานะทางการเง�นขององค์การเภสัชกรรม 2555 - 2559
Financial Highlights of the Year 2012 - 2016
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พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร
ประธานกรรมการองค�การเภสัชกรรม

General Supakorn Sa-Nguanchartsornkrai
	 	 	 Chairman	of	the	board



7

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board

	 ป�	2559	เป�นป�ท่ีครบรอบการสถาปนา	50	ป�	ขององค์การเภสัชกรรม	 
ท่ีได�ด�าเนินงานมาด�วยความมุ�งมั่นและรับผิดชอบต�อภารกิจด�านการวิจัยและ 
พัฒนายาและเวชภัณฑ์	จนได�รับการรับรองในมาตรฐาน	GMP	PIC/S	
	 ตลอดระยะเวลา	 3	ป�	 ท่ีได�มาด�ารงต�าแหน�งเป�นประธานกรรมการ 
องค์การเภสัชกรรม	 ได�มอบนโยบายและร�วมผลักดันโครงการต�างๆ	 ร�วมกับ 
คณะกรรมการและผู�บริหาร	ส�งผลให�โรงงานผลิตยาที่	ถ.พระรามที่	6	สามารถ 
เป�ดด�าเนินการได�เต็มประสิทธิภาพ	และได�รับการรับรองตามมาตรฐาน	GMP	 
PIC/S	ในทุกหมวดการผลิต	โรงงานผลิตยารังสิต	1	สามารถเป�ดสายการผลิต 
อย�างเป�นทางการได�ในเดือนมิถุนายน	2559	ส�วนการก�อสร�างโรงงานผลิตวัคซีน 
ป�องกันโรคไข�หวัดใหญ�/ไข�หวัดนก	 คืบหน�าไปมากกว�าร�อยละ	 94	นอกจากนี้ 
ยังมีผลประกอบการที่แสดงถึงการเข�าถึงยาได�มากข้ึน	 เห็นได�ว�าองค์การ 
เภสัชกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนอย�างเห็นได�ชัด	สร�างความมั่นใจ 
ให�แก�สังคมในการเป�นเสาหลักด�านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
	 จากยอดผลประกอบการ	15,154	ล�านบาท	ในป�	2559	น้ัน	เป�นยอด 
กระจายยาเชิงสังคมถึง	 10,374	 ล�านบาท	 คิดเป�นสัดส �วนร �อยละ	 69 
ของผลประกอบการทั้งหมด	 ประกอบด�วย	 ยาก�าพร�า	 ยาขาดแคลน	ยาเชิง 
นโยบาย	ยาท่ีมีมูลค�าการใช�สูง	 ยาในบัญชี	 ยา	จ.2	 ซ่ึงเป�นยาที่มีความจ�าเป�น 
ในระบบสาธารณสุขของประเทศ	โดยที่องค์การเภสัชกรรมเข�าไปเป�นกลไกในการ 
จัดหาและส�ารอง	 เพื่อรักษาสมดุล	 และตรึงราคาให�อยู�ในราคาที่เหมาะสม 
รวมทั้งสร�างการเข�าถึงให�มากขึ้น	
		 ในป�	2559	องค์การเภสัชกรรมยังช�วยประหยัดงบประมาณจัดหายา 
ของภาครัฐได�ถึง	4,981	ล�านบาท	โดยเป�นยาในกลุ�มยาต�านไวรัสเอดส	์ประหยัด 
ได�ถึง	 1,500	 ล�านบาท	พร�อมทั้งได�มีการส�ารองยาขาดแคลนและยาก�าพร�า 
กว�า	 30	 รายการ	ส�วนการจ�าหน�ายยาในตลาดต�างประเทศมียอดจ�าหน�าย	 
39.22	ล�านบาท	 เพิ่มขึ้นจากป�	 2558	ร�อยละ	 36.51	 โดยจ�าหน�ายให�กับกลุ�ม 
ประเทศ	AEC
		 ในป�	 2559	องค์การเภสัชกรรมได�ออกผลิตภัณฑ์ใหม�	จ�านวน	13	 
รายการ	อาท	ิยาลดความดันโลหิต	(Amlodipine)	ยาน�้าเสริมธาตุเหล็กในเด็ก	 
(Ferrous	 Fumarate)	 ยาน�้าขับเหล็กส�าหรับเด็กผู �ที่ป�วยเป�นธาลัสซีเมีย	 
(Deferiprone)	ยาปลูกผม	(Minoxidil)	เป�นต�น	พร�อมกันนี้ได�ยื่นขอการรับรอง	 
WHO	Prequalification	จากองค์การอนามัยโลก	ในส�วนของยาต�านไวรัสเอดส์	 
Efavirenz	600	 มิลลิกรัม	 โดยขณะนี้ผ�านการประเมินเบื้องต�นแล�ว	 และกลางป�	 
2560	 เจ�าหน�าที่จาก	WHO	จะเข�าตรวจโรงงานผลิตยารังสิต	 1	คาดว�าจะได� 
การรับรองในช�วงปลายป �	 2560	 ซ่ึงจะนับเป �นโรงงานผลิตยาแห �งแรก 
ของประเทศไทยที่ได�การรับรอง	WHO	Prequalification	ในรายการ	Efavirenz	
และสามารถจ�าหน�ายได�ทั่วโลก
		 ส�วนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ�ชนิดเชื้อตาย 
แบบสามสายพันธุ์	ขณะนี้การศึกษาทางคลินิกระยะที่	2	เสร็จสิ้นแล�ว	พบว�าวัคซีน 
มีความปลอดภัย	สามารถกระตุ�นภูมิคุ�มกันได�ดี	 และพร�อมส�าหรับการศึกษา 
ในระยะที่	3	 ซ่ึงจะทราบผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกได�ในป�	2562	จากนั้นจะขอ 
ข้ึนทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 และถ�ายโอนการผลิต 
ไปยังโรงงานผลิตวัคซีนฯ	ต�อไป	ส�าหรับวัคซีนป�องกันไข�หวัดนกชนิดเช้ือเป�น 
เพื่อใช�ในกรณีเกิดการระบาดใหญ�ซึ่งเป�น	 “นวัตกรรมระดับโลก”	 ขณะนี้ได�รับ 
การขึ้นทะเบียนแล�ว
	 ส�วนแผนงานในอนาคตจากนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ของรัฐบาล 
ท่ีต�องการยกระดับขีดความสามารถสู�ความได�เปรียบเชิงแข�งขันด�วยนวัตกรรม 
และความคิดสร�างสรรค์	 ภายใต�ความร�วมมือจากเครือข�ายประชารัฐ 

	 2016	was	 the	 50th	 anniversary	 of	 the	 founding	of	GPO. 
GPO	has	always	been	strenuously	determined	to	pursue	its	mission	 
to	 research	 and	develop	medicines	and	medical	supplies	 and	has	 
been	certified	with	GMP	PIC/S	standards.
	 Over	my	3	years	of	being	the	Chairman	of	the	Board	of	GPO,	 
policies	 have	 been	determined	 and	 various	 projects	 have	been	 
advanced	via	cooperation	with	the	Board	of	Directors	and	executives.	 
As	 a	 result,	 the	Manufacturing	plant	 at	Rama	VI	 can	now	operate	 
efficiently	and	has	been	certified	with	GMP	PIC/S	 in	all	production	 
categories	 and	 the	Rangsit	 1	Manufacturing	 plant	was	 able	 to	 
officially	 commence	manufacturing	 in	 June	2016.	 Furthermore,	 
the	construction	of	an	influenza/avian	flu	vaccine	manufacturing	plant	 
is	now	94%	complete.	Moreover,	turnover	indicates	there	has	been	 
an	increase	in	the	accessibility	to	medicines,	implying	that	GPO	has	 
noticeably	transformed	itself	and	is	moving	in	a	better	direction.	This	 
helps	to	assure	society	that	GPO	acts	as	the	main	backbone	of	the	 
country	in	terms	of	medicines	and	medical	supplies.	
	 In	2016	 the	 turnover	 of	 15,154	million	baht	 included	 the	 
distribution	of	social	medicines,	which	accounted	for	10,374	million	 
baht	 or	 69%	 of	 the	 total 	 turnover.	 The	 medicines	 which	 are	 
designated	as	social	are	those	medicines	which	are	deemed	necessary	 
for	the	successful	operation	of	the	public	health	system	of	the	country.	 
These	medicines	comprise	orphan	drugs,	drugs	in	short	supply,	drugs	 
whose	dispensation	is	linked	to	particular	policies,	drugs	with	a	high	 
level	of	consumption	and	drugs	on	the	essential	drug	list	type	Jo.2,	 
which	applies	specifically	to	patients	who	are	in	essential	need.	GPO	 
plays	a	major	 role	 in	 the	supply	and	 reserve	of	 these	medicines	 in	 
order	 to	maintain	 the	 stability	of	medicine	 resources	and	ease	of	 
access	to	them,	as	well	as	to	ensure	balanced	and	reasonable	pricing.	
	 In	2016,	GPO	helped	to	make	savings	to	the	government	 
sector	budget	for	medicine	procurement	of	up	to	4,981	million	baht;	 
this	included	savings	on	antiretroviral	drugs	of	up	to	1,500	million	baht.	 
GPO	also	reserved	over	30	types	of	drugs	in	short	supply	and	orphan	 
drugs.	Sales	of	medicines	on	the	international	market	equaled	39.22	 
million	 baht,	 an	 increase	 on	 2015	 of	 36.51%;	most	 of	 these	 
additional	sales	were	to	countries	within	the	AEC.	
	 During	2016,	GPO	launched	13	new	products	including	an	 
anti-hypertension	drug	(Amlodipine),	an	iron	supplement	for	children	 
(Ferrous	 Fumarate),	 an	 iron	chelator	 for	 children	with	 Thalassemia	 
(Deferiprone)	and	a	drug	for	hair	growth	(Minoxidil),	etc.	 In	addition,	 
GPO	applied	 for	World	Health	Organization	 (WHO)	Prequalification	
certification	for	its	antiretroviral	drug,	Efavirenz,	in	a	600	mg	tablet	form;	
currently	GPO	has	passed	the	preliminary	evaluation	for	this	certification	 
and	in	mid-2017	WHO	will	audit	the	Rangsit	1	Manufacturing	Plant,	 
which	 it	 is	 expected	 will	 lead	 to	 successfully	 achieving	WHO	 
Prequalification	 by	 the	 end	of	 2017.	 This	will	make	 the	Rangsit	 1 
Manufacturing	Plant	the	first	pharmaceutical	manufacturing	plant	in	 
Thailand	to	be	certified	with	WHO	Prequalification	in	terms	of	Efavirenz	 
and	will	allow	this	product	to	be	sold	internationally.
	 In	regard	to	the	research	and	development	of	 inactivated	
influenza	 vaccines,	 vaccines	 for	 three	 strains	 of	 influenza	 virus	 
successfully	completed	phase	2	clinical	trials	and	were	found	to	be	 
both	safe	and	effective	in	stimulating	immune	response.	These	vaccines	 
are	now	ready	for	the	conducting	of	phase	3	clinical	trials,	the	results	
of	which	will	 be	 known	 in	 2019,	 after	which	 the	 vaccines	will	 be	 
submitted	for	approval	from	and	registration	by	the	Thai	Food	and	Drug	
Administration	 (FDA),	 prior	 to	 the	 production	 technology	 being	 
transferred	 to	 the	 influenza/avian	 flu	 vaccine	manufacturing	plant.	 
Furthermore,	GPO’s	live	attenuated	avian	influenza	vaccine,	which	is	 
designed	 for	use	 in	 the	 event	 of	 an	 influenza	pandemic,	has	been	 
recognized	as	a	“Global	 Innovation”	and	its	registration	has	already	 
been	approved	by	the	Thai	FDA.	
	 GPO’s	 future	work	plan	 is	 derived	 from	 the	government	
policy	“being	Thailand	4.0”,	which	aims	to	enhance	the	potential	and	
competitiveness	of	organizations	via	innovation	and	creativity,	within	
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ทุกภาคส�วน	องค์การเภสัชกรรมได�ก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยน
องค์กรสู �การเป�น	 “องค์การเภสัชกรรม	 4.0”	 เป�นองค์กรเชิงนวัตกรรม 
ให �สอดคล�องกับบริบทสภาพของธุรกิจยาและสภาพแวดล�อมของสังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 โดยจะมุ�งด�าเนินการในมิติต�างๆ	อาทิ	 การคิดค�น	 วิจัยและ
พัฒนาสร�างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม�ๆ	ออกสู�ระบบยาของประเทศ 
อย�างต�อเนื่อง	 เช�น	 ยาจ�าเป�น	ยารักษามะเร็ง	 ยาที่มีมูลค�าการใช�สูง	 เป�นต�น 
พร�อมท้ังน�าเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะและระบบดิจิตอลมาใช�ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตตลอดจนกระบวนการท�างานด�านต�างๆ	เพื่อเพิ่มความมั่นใจ 
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์	
	 ในด�านการตลาดจะน�าระบบ	Digital	Marketing	มาใช�เพื่อสร�าง 
การเข�าถึงยาของทั้งภาครัฐและประชาชน	 อีกทั้งจะเร�งด�าเนินการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ให�มีความสอดคล�องการก�าวสู�	 “องค์การเภสัชกรรม	4.0”	 
ด�านการสร�างเครือข�ายประชารัฐจะร�วมมือกับหน�วยงาน	องค์กรทุกระดับ	ท้ังใน 
และต�างประเทศ	 โดยแสวงหาความร�วมมือ	 เพื่อรับการถ�ายทอดเทคโนโลยี	 
นวัตกรรม	 มายกระดับกระบวนการคิดค�น	 วิจัย	 พัฒนาเป�นผลิตภัณฑ  ์
เชิงนวัตกรรมในรูปแบบต�างๆ	 เพื่อสร�างความมั่นคง	ยั่งยืน	ทางด�านยาให�แก� 
ประเทศชาติ
	 ส�าหรับในอนาคตอันใกล�	องค์การเภสัชกรรมมีแผนสร�างการเข�าถึง	 
และสร�างความมั่นคง	 ยั่งยืน	 ให�กับระบบยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ	 อาทิ	 
การก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะ	 2	 เพื่อผลิตยาน�้า	 ยาครีม	 ข้ีผึ้ง 
ยาปราศจากเชื้อ	 และยาเม็ด	 โดยจะเริ่มการก�อสร�างในเดือนมกราคม	2561	 
การก�อสร�างโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แห�งใหม�	เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์	ชุดทดสอบ	 
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ	 เวชส�าอาง	 การก�อสร�างและพัฒนาระบบคลัง 
ตลอดจนกระจายสินค�าให�มีความรวดเร็ว	 ทันสมัย	 และเป�นมาตรฐานยิ่งขึ้น 
ส�วนการสร�างการเข�าถึงยาในภาคประชาชนให�ครอบคลุมทุกภาคส�วนนั้น 
จะมุ�งเน�นการสร�างพันธมิตรร�านสะดวกซื้อ	 ร�านขายยาทั่วไป	 เพื่อให�ประชาชน
สามารถหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมได�มากข้ึน	 โดยต้ัง 
เป�าหมายให�ครอบคลุมระดับอ�าเภอทั่วประเทศอย�างน�อยร�อยละ	60	ในป�	2563
		 องค์การเภสัชกรรมได�ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานสู�การเป�น	 
“องค์กรคุณธรรม”	 เพื่อยกระดับให�เป�นองค์กรที่มีคุณธรรม	จริยธรรมที่ด	ี 
ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร�งใส	 และเป�นธรรม	 ให�เป�นที่ยอมรับ 
ในทุกๆ	ด�าน	ด�วยการปฏิบัติตามข�อก�าหนดอย�างจริงจัง	ต�อเนื่อง	เป�นรูปธรรม 
และเป�นระบบที่มีประสิทธิภาพ	 ตรวจสอบได� 	 ร�วมกันต�อต�านการทุจริต 
ในทุกรูปแบบ	 เพื่อให�การด�าเนินงานเป�นไปอย�างสุจริต	 เป�นบรรทัดฐานที่ดี	 
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะองค์กรภาครัฐด�านการสาธารณสุข
	 ตลอด	50	ป�	ขององค์การเภสัชกรรมได�แสดงให�เห็นถึงความมุ�งมั่น 
ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขทางด�านยาและเวชภัณฑ์	 และพร�อมก�าวต�อไป 
ในฐานะเสาหลักของความมั่นคง	ยั่งยืน	ทางด�านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย	 
เพื่อสร�างความเชื่อม่ันควบคู�กับคุณภาพยา	พร�อมระบบการเข�าถึงยาอย�าง 
ท่ัวถึงและเท�าเทียม	เพื่อร�วมสร�างคุณภาพชีวิตที่ดีแก�คนไทยทุกคน	ดังค�าขวัญ
ท่ียึดมั่น	“รับผิดชอบชีวิต	ผลิตยาคุณภาพ”

พลเอก
	(ศุภกร	สงวนชาติศรไกร)

	ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม General	Supakorn	Sa-nguanchartsornkrai
	Chairman	of	the	Board	of	Directors

a	collaborative	network	comprising	 all	sectors	of	 the	public-private	
sphere.	GPO	has	defined	guidelines	to	drive	the	changes	required	to	
become	an	innovative	organization,	i.e.	“GPO	4.0”.	This	is	consistent	
with	the	prevailing	state	of	change	within	the	pharmaceutical	business	
and	the	social	environment.	Future	operations	will	 focus	on	several	
dimensions,	such	as	 the	continuous	 research	and	development	of	
innovative	products	and	the	launch	of	these	products	into	the	country’s	
drug	supply	system.	These	products	include	essential	drugs,	cancer	
drugs	and	drugs	with	a	high	consumption	value.	In	addition,	intelligent	
digital	 technology	 systems	will	be	 used	 to	 improve	 the	production	
process,	 as	well	 as	 other	work	processes,	 in	 order	 to	 enhance 
quality	assurance.	
	 In	 regard	 to	marketing,	Digital	Marketing	will	be	 used	 to	 
create	ease	of	access	to	medicines	produced	by	both	the	government	 
sector	and	the	public	sector.	Moreover,	human	resource	development	 
will	be	expedited	in	order	to	be	fully	consistent	with	the	concept	of	 
“GPO	4.0”.	GPO	will	engender	collaboration	between	all	levels	of	its	 
work	units	with	other	organizations,	both	domestic	and	international,	 
for	the	creation	of	a	public-private	network	via	which	cooperation	can	 
be	sought	in	order	to	receive	transfers	of	technological	innovations	to	 
enhance	the	processes	of	research	and	development	and	the	production	 
of	various	 innovative	products.	This	is	 in	order	to	generate	national	 
security	and	sustainability	in	terms	of	medicines.
	 GPO	has	plans	for	the	near	future,	for	increasing	accessibility 
to	medicine	 and	medical	supplies	within	 the	 country	and	 thereby	 
enhancing	 security	 and	 sustainability.	 These	plans	 comprise	 the	 
construction,	commencing	in	January	2018,	of	the	Rangsit	Manufacturing	 
Plant	Phase	2,	which	will	produce	tablets,	solutions,	creams,	ointments	 
and	sterile	products;	the	construction	of	a	new	pharmaceutical-chemical	 
manufacturing	plant	for	the	production	of	chemical	products,	testing	 
kits,	natural	products	and	cosmeceutical	products;	and	the	construction	 
of	a	new	warehouse	combined	with	the	development	of	the	distribution	 
system	in	order	for	it	to	be	faster,	more	modern	and	to	meet	required	 
standards.	 To	 enhance	 the	 accessibility	 of	medicines	 in	 all	 public	 
sectors,	GPO	will	 focus	on	creating	partnerships	with	convenience	 
stores	and	general	drugstores,	which	will	allow	people	to	purchase	 
GPO’s	medicines	and	medical	supplies	more	conveniently.	The	goal	 
of	this	is	to	distribute	GPO’s	products	across	all	districts,	covering	at	 
least	60%	of	the	country	by	2020.
	 GPO	defines	itself	as	a	“Moral	Promotion	Organization”	and	 
as	such	has	defined	operational	guidelines	to	encourage	its	employees	 
to	act	with	virtue	and	morality	and	to	perform	their	work	in	an	honest,	 
resolute,	transparent	and	equitable	manner,	whilst	strictly	adhering	to	 
regulations.	 This	ensures	 that	 the	 organization’s	 systems	 are	both	 
effective	and	accountable.	In	addition,	all	employees	are	made	aware	 
that	they	are	obliged	to	cooperate	in	combating	all	forms	of	corruption	 
in	order	that	operations	are	seen	to	be	undertaken	honestly,	thereby	 
setting	a	norm	whilst	safeguarding	the	organizations	reputation;	this	 
is	important	as	GPO	is	a	government	organization	in	the	public	health	 
sector.	
	 Throughout	its	50	year	history,	GPO	has	demonstrated	its	 
commitment	to	the	development	of	the	public	health	system	via	the	 
supply	of	medicines	and	medical	supplies.	GPO	is	fully	prepared	and	 
equipped	 to	be	 the	main	backbone	maintaining	 the	 security	 and	 
sustainability	of	medicines	and	medical	supplies	in	Thailand.	There	is	 
confidence	in	the	organization	because	of	the	quality	of	its	medicines	 
and	 the	systems	 it	 has	put	 in	 place	 to	provide	 thorough	 and	easy	 
access	 to	medicines	 at	 a	 reasonable	price.	GPO	participates	 in	 
enhancing	the	quality	of	life	of	the	Thai	people	in	accordance	with	its	 
slogan	“Responsibility	for	the	preservation	of	life	and	the	manufacturing	 
of	quality	medicines”.
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พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร
ประธานกรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 61 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

General Supakorn Sa-Nguanchartsornkrai
	 	 	 Chairman	of	the	board

Age	61	years	old	
Tenure	19	August	2014	–18	August	2017	

ประวัติการศึกษา	  
	 -	โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ�นที่	15
	 -	โรงเรียนนายร�อย	จปร.	รุ�นที่	26	(วทบ.ทบ.)
	 -	ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา	 (แขนงวิชาการสร�างทางและการขนส�ง)	 
	 	 มหาวิทยาลัยซิตี้	ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ
	 -	Command	 and	 General	 Staff 	 Of�cer	 Course,	 
	 	 FT.	Leavenworth,	Kansas,	USA
	 -	Defense	 Resources	 Managerment	 Course,	 Naval	 
	 	 Postgreaduate	School,	USA
	 -	Senior	International	Defense	Resources	Management	 
	 	 Course,	Naval	Postgradvate	School,	USA
ต�าแหน�งราชการที่ส�าคัญ
	 -	ผู�ช�วยทูตทหารบกไทยประจ�ากรุงลอนดอน
	 -	ผู�อ�านวยการกอง	กรมส�งก�าลังบ�ารุงทหารบก
	 -	รองผู�บัญชาการโรงเรียนส�งก�าลังบ�ารุงทหารบก
	 -	รองเจ�ากรมส�งก�าลังบ�ารุงทหารบก
	 -	เจ�ากรมส�งก�าลังบ�ารุงทหารบก
	 -	ผู�ช�วยเสนาธิการทหารบกฝ�ายส�งก�าลังบ�ารุง
	 -	รองเสนาธิการทหารบก
	 -	ผู�ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

ต�าแหน�งในป�จจุบัน
	 -	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ	
	 -	กรรมการบริษัท	องค�การเภสัชกรรมเมอร�ริเออร�	ชีววัตถุ	จ�ากัด	
	 -	กรรมการบริษัท	เยเนอรัล	ฮอสป�ตัล	โปรดัคส�	จ�ากัด	(มหาชน)

Education  
	 -	Pre-Cadet	School	class	15
	 -	Chulachomklao	Royal	Military	Academy	Class	26
	 -	Master	Degree	Civil	Engineer	(Highway	Engineer),	City 
		 	 University	London,	UK
	 -	Command	 and	 General 	 Staff 	 Of�cer	 Course, 
	 	 FT.	Leavenworth,	Kansas,	USA
	 -	Defense	 Resources	 Management	 Course,	 Naval	 
	 	 Postgreaduate	School,	USA
	 -	Senior	International	Defense	Resources	Management 
		 	 Course,	Naval	Postgradvate	School,	USA
Professional	Experience
	 -	Military	Attache,	Royal	Thai	Embassy,	London	UK
	 -	Director	Policy	&	Plan	Division,	Directorate	of	Logistics	 
	 	 (DOL),	RTA
	 -	Deputy	Commendant,	Logistics	School
	 -	Deputy	Director	General,	DOL,	RTA
	 -	Director	General,	Directorate	of	Logistics	(DOL),	RTA
	 -	Assistant	Chief	of	Staff	for	Logistics.,	RTA
	 -	Duputy	Chief	of	Staff,	RTA
	 -	Senior	Army	Expert,	RTA

Current	Position
	 -	Members	of	The	National	Legislative	Assembly
	 -	Member,	 Board	 of	 Directors	 of	 The	 Government 
	 		Pharmaceutical	 Organization-Merieux	 Biologicals 
		 	 Products	Co.,Ltd
	 -	Member,	Board	of	Directors	of	The	General	Hospital	 
	 	 Products	Public.	Co.,Ltd.

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors
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นพ.โสภณ เมฆธน
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 60 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 17 มกราคม 2560 – 18 สิงหาคม 2560

Dr. Sopon Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
Member,	Board	of	Directors	

Age	60	Years	old
Tenure	17	January	2017	-	18	August	2017

ประวัติการศึกษา

	 -	แพทยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
	 -	วุฒิบัตร	สาขาตจวิทยา	จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
	 -	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 -	รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	สถาบนับณัฑติ	พฒันบรหิารศาสตร�	
	 -	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 รุ�นที่	 13	 ส�านักงานกระทรวง 
	 	 สาธารณสุข
	 -	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 :	 ผู�น�าท่ีมีวิสัยทัศน�	 รุ�นที่	 43	 
	 	 ส�านักงาน	ก.พ.
	 -	 หลักสูตร	 Executive	 Development	 Program	 สถาบัน	 
	 	 Kellogg	School,	USA
	 -	ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
	 -	 หลกัสตูรการป�องกนัราชอาณาจกัร	วทิยาลัยป�องกนัราชอาณาจกัร 
	 	 (วปอ.	รุ�นที่	53)
	 -	หลักสูตรโครงการพัฒนาผู �บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	 	 ณ	ส�านักงาน	กพ.

ประวัติการท�างาน	

	 -	ป�	2524	นายแพทย�	4	โรงพยาบาลบ�อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี
	 -	ป�	2539	นายแพทย�	9	วช.	(เวชกรรมป�องกัน)	จังหวัดกาญจนบุรี
	 -	ป�	2540	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
	 -	ป�	2543	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	
	 -	ป�	2547	รองอธิบดีกรมอนามัย
	 -	ป�	2552	ผู�ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
	 -	ป�	2554	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 -	ป�	2556	อธิบดีกรมควบคุมโรค

ต�าแหน�งในป�จจุบัน

	 -	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Education

	 -	Doctor	 of	 Medicine	 (Dermatology),	 Chulalongkorn 
	 	 University
	 -	Board	of	Dermatology,	Chulalongkorn	University
	 -	Bachelor 	 of 	 Public	 Health	 (B.P .H. ), 	 Sukhotha i 
	 	 Thammathirat	Open	University
	 -	Master	 of	 Public	 Administration	 (M.P.A.)	 National 
	 	 Institute	of	Development	Administration	(NIDA)	Training
	 -	Senior	Medical	 and	 Public	 Health	 Executive	 Program	 
	 	 Batch	13
	 -	Chief	Information	Of�cer	(CIO)	
	 -	The	 Civil	 Service	 Executive	 Development	 Program	 :	 
	 	 Visionary	and	Moral	Leadership	Batch	43	
	 -	Executive	Development	Program	 (EDP),	Kellogg	School	 
	 	 of	Management,	Northwestern	University,	Illinois,	USA
	 -	Certi�cate	in	Public	Law,	Thammasat	University
	 -	National	Defence	Course	Batch	53

Professional	Experience

	 -	Medical	Physician,	Borploy	Hospital	Kanchanaburi	Province
	 -	Medical	 Physic ian,	 Expert	 Level,	 Kanchanaburi 
	 	 Provincial	Health	Of�ce
	 -	Chief	Medical	Of�cer,	Ranong	Provincial	Health	Of�ce
	 -	Chief	Medical	Of�cer,	Nonthaburi	Provincial	Health	Of�ce
	 -	Deputy	Director	General,	Department	of	Health
	 -	 Inspector	General,	Ministry	of	Public	Health,	Area	18
	 -	Deputy	Permanent	Secretary,	Ministry	of	Public	Health
	 -	Director	General,	Department	of	Disease	Control	(Present)

Current	Position

	 -	Permanent	Secretary,	Ministry	of	Public	Health
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นายแพทย�บุญชัย สมบูรณ�สุข
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 61 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Dr. Boonchai Somboonsook, M.D.
Member,	Board	of	Directors	

Age	61	Years	old
Tenure	19	August	2014	-	18	August	2017

ประวัติการศึกษา 
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
	 -	Master	of	Tropical	Health,	University	of	Queensland, 
	 		 Brisbane,	Queensland	ประเทศออสเตรเลีย
	 -	 อนุมัติบัตรผู�เชี่ยวชาญด�านเวชกรรมป�องกัน	แพทยสภา
	 -	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย�และสาธารณสุข 
	 		 ระดับสูง	กระทรวงสาธารณสุข
	 -	Graduate	Studies	in	Development	Administration 
	 	 (Human	Resource	Management)	The	Australian 
	 	 National	University,	Canberra	ประเทศออสเตรเลีย
	 -	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.กพ.) 
	 	 สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน
	 -	ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชน	คณะนิติศาสตร� 
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�	
	 -	 อนุมัติบัตรผู�เชี่ยวชาญด�านเวชศาสตร�ครอบครัว	แพทยสภา
	 -	หลักสูตรวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ�น	2550			
	 	 วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร
	 -	ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	“การสร�างความเข�มแข็ง 
	 	 ผู�ตรวจราชการ”	สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน	

ประวัติการท�างาน
	 -	 แพทย�ประจ�าโรงพยาบาลปาย	จังหวัดแม�ฮ�องสอน
	 -	 ผู�อ�านวยการโรงพยาบาลแม�สะเรียง	จังหวัดแม�ฮ�องสอน
	 -	 ผู�อ�านวยการโรงพยาบาลแจ�ห�ม	จังหวัดล�าปาง
	 -	 ผู�อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย
	 -	 ผู�เชี่ยวชาญพิเศษด�านสาธารณสุข	ส�านักงานสาธารณสุข 
	 	 จังหวัดอุดรธานี
	 -	 ผู�เชี่ยวชาญพิเศษด�านเวชกรรมป�องกัน	ส�านักงานสาธารณสุข 
	 	 จังหวัดอุดรธานี
	 -	 นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�าภู
	 -	 ผู�อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล�อม	กรมอนามัย
	 -	 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	
	 -	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�	
	 -	 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	 -	 ผู�ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 -	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�	
	 -	 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ต�าแหน�งในป�จจุบัน
	 -	 กรรมการบริษัท	ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย	จ�ากัด

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

Professional	Experience
	 -	Medical	Of�cer,	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	Of�ce
	 -	 Preventive	Medicine	Specialist,	Udon	Thani	Provincial 
	 		 Public	Health	Of�ce
	 -	 Provincial	Chief	Medical	Of�cer,	Nong	Bua	Lamphu	Province 
	 -	Director,	Bureau	of	Environmental	Health, 
	 	 Department	of	Health
	 -	 Deputy	Secretary	-	General,	Food	and	Drug	Administration
	 -	 Deputy	Director	-	General,	Department	of	Medical	Sciences 
	 -	Deputy	Director	-	General,	Department	of	Health	Service 
	 	 Support
	 -	 Inspector	-	General,	Of�ce	of	the	Permanent	Secretary,	
	 		Ministry	of	Public	Health
	 -	Director	-	General,	Department	of	Medical	Sciences
	 -	 Secretary	-	General,	Food	and	Drug	Administration

Current	Position
	 -	 Member,	Board	of	Directors	of	Thai	Herbal	Products	Co.,Ltd.
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นายรักษเกชา แฉ�ฉาย
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 57 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Mr. Raksagecha Chaechai
Member,	Board	of	Directors	

Age	57	Years	old
Tenure	19	August	2014	-	18	August	2017

ประวัติการศึกษา	
	 -	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
	 -	 ปริญญาโท	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	 (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�
	 -	 ปริญญาเอก	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขานวัตกรรมการจัดการ 
	 	 (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท�องถิ่น)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
	 	 สวนสุนันทา
	 -	 มหาบัณฑิตทางด�านเศรษฐศาสตร�เชิงนโยบาย	 มหาวิทยาลัย 
	 	 อิลินอยส�	วิทยาเขตเออร�บานา-แชมเปญ	สหรัฐอเมริกา	โดยทุนรัฐบาล 
	 	 สหรัฐอเมริกา
	 -	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด�านเศรษฐศาสตร� 	 (เกียรตินิยมดี) 
	 	 สถาบันเศรษฐศาสตร�	 มหาวิทยาลัยโคโรลาโด	 สหรัฐอเมริกา 
	 	 โดยทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
	 -	ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง	 รุ�นที่	 2	 ส�านักอบรมศึกษา 
	 	 กฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา
	 -	ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	 รุ �นท่ี	 22	 คณะนิติศาสตร � 
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 ประกาศนียบัตร	 หลักสูตร	 Public	 Sector	 Reform	ณ	ประเทศ 
	 	 นิวซีแลนด�

ประวัติการท�างาน	
	 -	 เจ�าหน�าท่ีวิเทศสหการ	 กรมวิเทศสหการ	 ส�านักนายกรัฐมนตร ี
	 -	 เจ�าหน�าที่ตรวจสอบเรื่องร�องเรียน	 ฝ�ายตรวจสอบเรื่องร�องเรียน 
	 	 ส�านักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน
	 -	 ผู�อ�านวยการส�วนตรวจสอบ	ฝ�ายตรวจสอบเรื่องร�องเรียน	ส�านักงาน 
	 	 ผู�ตรวจการแผ�นดิน
	 -	นักวิชาการผู�ช�านาญการ	ส�านักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน
	 -	 ผู�อ�านวยการศูนย�ศึกษาผู�ตรวจการแผ�นดิน	 ส�านักงานผู�ตรวจการ 
	 	 แผ�นดิน
	 -	 เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมใหญ�สามัญ 
	 	 สมาคมผู �ตรวจการแผ�นดินแห�งเอเชีย	 (Asian	 Ombudsman 
	 	 Association	-	AOA)	ครั้งที่	11	ณ	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย 
	 -	 รักษาการในต�าแหน�งรองเลขาธิการส�านักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน 
	 -	 รองเลขาธิการส�านักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน	
	 -	 โฆษกส�านักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน
	 -	 รักษาการในต�าแหน�งเลขาธิการส�านักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน

ต�าแหน�งในป�จจุบัน	 
	 -	 เลขาธิการส�านักงานผู �ตรวจการแผ�นดินและโฆษกส�านักงาน 
	 	 ผู�ตรวจการแผ�นดิน

Education 
	 -	 Bachelor	of	Economics,	Chiang	Mai	University,	Thailand 
	 -	Master	of	Economics	(Development	Economics),	National	 
	 	 Institute	of	Development	Administration	(NIDA),	Thailand 
	 -	 Doctor	of	 Philosophy	Program	 in	 Innovative	Management, 
	 	 Suan	Sunandha	Rajabhat	University
	 -		Master	of	Science	in	Policy	Economics,	University	of	Illinois 
	 	 at	 Urbana-Champaign,	 USA	 under	 the	 United	 States 
	 		 Government	Scholarship
	 -	 Advanced	 Diploma	 in	 Economics	 (Magna	 Cum	Laude) 
	 		 the	 Economics	 Institute	 of	 the	 University	 of	 Colorado, 
	 		 Boulder,	 USA	 under	 the	 United	 States	 Government 
	 	 Scholarship
	 -	 Certi�cate	 in	 Administrative	 Law,	 Institute	 of	 Legal 
	 	 Education	of	the	Thai	Bar	
	 -	 Certi�cate	 in	 Public	 Law,	 Faculty	 of	 Law,	 Thammasat 
	 	 University
	 -	Diploma	in	National	Defence	Course,	The	National	Defence	 
	 	 College	of	Thailand	Certi�cate	on	“Public	Sector	Reform”,	 
	 	 New	Zealand

Professional	Experience 
	 -	Development	 Cooperation	 Of�cer	 Department	 of 
	 		 Technical	and	Economic	Cooperation,	The	Prime	Minister’s	 
	 	 Of�ce
	 -	 Investigator,	Intake	Division,	Of�ce	of	the	Ombudsman
	 -	 Director	of	the	Intake	Division,	Of�ce	of	the	Ombudsman
	 -	 Specialised	 Academic,	 Of�ce	 of	 the	 Ombudsman 
	 -	Director	 of	 the	 Ombudsman	 Studies	 Center,	 Of�ce 
	 	 of	the	Ombudsman
	 -	 Secretary,	 the	 Organising	 Committee	 of	 the	 General 
	 		 Assembly	 of	 the	 11th	 Asian	 Ombudsman	 Association 
		 	 (AOA)	Conference,	in	Bangkok
	 -	 Acting	Deputy	Secretary-General,	Of�ce	of	the	Ombudsman 
	 -	Deputy	Secretary-General,	Of�ce	of	the	Ombudsman
	 -	 Spokeman,	Of�ce	of	the	Ombudsman
	 -	 Acting	Secretary-General,	Of�ce	of	the	Ombudsman

Current	Position
	 -	 Secretary	-	General	and	Spokeman	Of�ce	of	the	Ombudsman 
	 	 State	Enterprise	Directorships
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ประวัติการศึกษา 
	 -	 ปริญาญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร�	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 -	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร�	จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ผู�น�าที่มีวิสัยทัศน�และคุณธรรม”	รุ�นที	่60	ส�านักงาน	ก.พ.
	 -	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ�น	4	ส�านักงานศาลปกครอง
	 -	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม”	(นมธ.)	รุ�นที	่3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 หลักสูตรผู �บริหารระดับสูงด�านการค�าและการพาณิชย�	 (TEPCoT)	 รุ�นที่	 8	 สถาบันวิทยาการ 
	 	 การค�า
	 -	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย�ส�าหรับผู�บริหารระดับสูง	 รุ�นที่	 4	 สถาบัน 
	 	 พระปกเกล�า
	 -	 หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ�นที	่23
	 -	 Diploma	in	Advance	Business	Management	King’s	College	ประเทศสหราชอาณาจักร
	 -	 Certi�cate	 in	 Creating	 Collaborat ive	 Solution	 Innovat ion	 in	 Governance,	 
	 	 Kennedy	School	of	Governance,	Harvard	University,	USA
	 -	 Certi�cate	 in	 Executive	 Development	 Program	 Kellogg	 School	 of	Management, 
	 	 Northwestern	University,	USA
	 -	 Professional	Management	 Program	 กระทรวงการคลังร�วมกับ	 Cambridge	 University	 
	 	 ประเทศสหราชอาณาจักร
	 -	 Public	 Director	 Certi�cation	 Program,	 Public	 Director	 Institute	 (PDI	 6)	 สถาบัน 
	 	 พระปกเกล�า
	 -	 Directors	Certi�cate	Program	รุ�นที	่43	สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการไทย	(IOD)
	 -	 Audit	Committee	Program	รุ�นที	่4	สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการไทย	(IOD)
	 -	 Advance	Audit	Committee	รุ�น	22	สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการท�างาน
	 -	 ผู�อ �านวยการส�านักกฎหมาย	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
	 -	 ผู �อ�านวยการส�านักกฎหมายและผู �อ�านวยการส�านักส�งเสริมการร�วมการงานระหว�างภาครัฐ  
	 	 และเอกชน
	 -	 เลขานุการกรม	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
	 -	 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/กรรมการกลั่นกรอง 
	 	 งานบริหาร/กรรมการติดตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	หลักทรัพย�จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 อนุกรรมการพิจารณาค�าตอบแทนผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ	และอื่นๆ
	 -	 ผู �น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลงส�านักงานปลัดกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริหาร 
	 	 การเปลี่ยนแปลงส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กรรมการพัฒนาบุคลากร/กรรมการ 
	 	 การปฏิรูประบบราชการกระทรวงการคลัง
	 -	 ที่ปรึกษาด�านนโยบายและยุทธศาสตร�	ส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงการคลัง

ต�าแหน�งในป�จจุบัน 
	 -	 ผู�ช�วยปลัดกระทรวงการคลัง
	 -	 กรรมการพิจารณาอุทธรณ�ค�าสั่งทางการปกครอง	 กลุ �มภารกิจด�านรายได�	 กลุ �มภารกิจด�าน 
	 	 ทรัพย�สิน	 กลุ�มภารกิจด�านรายจ�ายและหนี้สินและกรณีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป�นผู�มีอ�านาจ 
	 	 พิจารณาอุทธรณ�
	 -	 กรรมการบริหาร,	 กรรมการที่ปรึกษาด�านกฎหมาย,	 กรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
	 	 องค�การเภสัชกรรม
	 -	 ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารระดับสูงขององค�การเภสัชกรรม
	 -	 ประธานกรรมการติดตามและก�ากับโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
	 -	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสป�ตัล	โปรดัคส�	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ห�องปฏิบัติการกลาง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Education 
	 -	 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)	 Of�ce	 of	 the	 Civil	 Service 
	 	 Commission.
	 -	 Executive	 Certi�cate	 Program	 on	 Administrative	 Jusitce	 (Class	 4)	 The	 Of�ce	 of	 the	 
	 	 Adiministrative	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’s	Institute
	 -	 Capital	Market	Acadamy	Leader	Program	Batch	23
	 -		 Diploma	in	Advance	Business	Management	King’s	College,	UK
	 -		 Certi�cate	in	Creating	Collaborative	Solution	Innovation	in	governance,	Kennedy	School	 
	 	 of	Governance,	Harvard	University,	USA
	 -	 Certi�cate	 in	 Executive	 Development	 Program	 Kellogg	 School	 of	Management, 
		 	 Northwestern	University,	USA
	 -	 Professional	Management	Program	Ministry	of	Finance	and	Cambridge	University	UK
	 -	 Publ ic 	 Director 	 Cert i�cat ion 	 Program ,	 Pub lic 	 Director 	 Ins t it ute 	 (PDI 	 6) ,	 
	 	 King	Prajadhipok’s	Institute
	 -	 Audit	Committee	Program	(Class	3)	Thai	Institute	Directors
	 -	 Directors	Certi�cate	Program	(Class	43)	Thai	Institute	Directors
	 -	 Advance	Audit	Committee	Program	(Class	22)	Thai	Institute	Directors

Professional Experience
	 -		 Director	of	Bureau	of	 Legal	Affairs,	 State	Enterprise	Policy	Of�ce,	Ministry	of	 Finance 
		 -		 Director	 of	 Bureau	 of	 Legal	 Affairs	 and	 Director	 of	 Bureau	 of	 Private	 Investment 
	 	 in	 State	 Undertakings	 Promotion,	 State	 Enterprise	 Policy	 Of�ce,	Ministry	 of	 Finance 
		 -		 Department	Secretary,	State	Enterprise	Policy	Of�ce,	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	Monitaing	Committe,	MCOT	Public	Co.,Ltd.
	 -		 Director	and	Executive	Director,	MFC	Asset	Management	Plc.	
	 -	 Subcommittee	Regarding	the	compensation	of	the	CEO	in	State	Enterprises
	 -		 Leader	 of	 Change	 of	 the	 Of�ce	 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
	 -	 Adviser	on	Policy	and	Strategy	Ministry	of	Finance

Current Position
	 -		 Assistant	Permanent	Secretary,	Ministry	of	Finance
	 -	 Member	 of	 the	 Adminstrative	 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
	 -		 Director/Management	 Member	 Legal	 Advisor	 and	 Member	 of	 the	 Corporate	 
	 	 Governance	Board	of	the	Government	Pharmaceutical	Organization
	 -	 Chairman	 of	 the	 Performance	 Assessment	 Committee	 of	 the	 Senior	 Executives,	 
	 	 the	Government	Pharmaceutical	Organization
	 -	 The	 Chairman	 of	 the	 Steering	 Committee	 on	 the	 Follow	Up	 and	Monitoring	 of	 the	 
	 	 Construction	of	the	Rungsit	Pharmaceutical	Plant	(Phase	II)	in	Rungsit	
	 -		 Diretor/	Chairman	of	the	Audit	Committee,	General	Hospital	Products	Public	Co.,Ltd.
	 -		 Director/	Chairman	of	the	Audit	Committee,	Central	Laboratory	(Thailand)	Co.,Ltd.

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต�
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 58 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Mrs. Yajai Pattanasukwasun
Member,	Board	of	Directors	

Age	58	Years	old
Tenure	19	August	2014	-	18	August	2017
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ภก.สุนทร วรกุล
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 64 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Mr. Soontorn Vorakul
Member,	Board	of	Directors	

Age	64	Years	old
Tenure	19	August	2014	-	18	August	2017

ประวัติการศึกษา 
	 -	ปริญญาตรี	เภสัชศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
	 -	ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เภสัชศาสตร�)	มหาวิทยาลัย 
	 	 มหิดล

ประวัติการท�างาน 

	 -	เภสัชกรฝ�ายผลิต	โรงงาน	พี	พี	ลาบอราทอรี่	จ�ากัด
	 -	ผู�ช�วยผู�จัดการโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค	จ�ากัด	
	 -	หัวหน�าแผนกพัฒนาและวิจัยสมุนไพร	องค�การเภสัชกรรม
	 -	หัวหน�าแผนกยาปราศจากเชื้อ	1	
	 -	หัวหน�าแผนกยาเม็ด	2	
	 -	ผู�อ�านวยการกองเภสัชกรรม	3	
	 -	ผู�อ�านวยการกองเภสัชกรรม	2	
	 -	รองผู�อ�านวยการฝ�ายผลิตยา	
	 -	ผู�อ�านวยการฝ�ายผลิตยา	
	 -	รองผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม

ต�าแหน�งในป�จจุบัน  
	 -	กรรมการ	บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสป�ตัล	โปรดัคส�	จ�ากัด	(มหาชน)

Education
	 -	Bachelor	 degree	 in	 Pharmacy	 from	 Chiang	 Mai 
	 	 University
	 -	M.Sc.,	Mahidol	University

Professional Experience
	 -	Pharmacist	 Production	Department,	 P.P.	 Laboratory 
	 		Co.,Ltd.
	 -	Assistant	Manager,	Atlantic	Co.,Ltd.
	 -	Head	of	R&D	Herbal,	GPO
	 -	Head	of	Injection	Section	1
	 -	Head	of	Tablet	Section	2
	 -	Chief	of	Pharmaceutical	Production	Division	3
	 -	Chief	of	Pharmaceutical	Production	Division	2
	 -	Deputy	 Director	 of	 Pharmaceutical	 Production 
  Department
	 -	Director	of	Pharmaceutical	Production	Department
	 -	Deputy	Managing	Director,	GPO

Current Position
	 -	Member,	 Board	of	Directors	 of	 The	General	Hospital 
	 		Products	Public	Co.,Ltd.
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นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ�
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 59 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 17 มกราคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
Dr. Wanchai Sattayawuthipong, M.D.

Member,	Board	of	Directors	
Age	59	Years	old

Tenure	17	January	2017	-	18	August	2017

ประวัติการศึกษา	
	 -	ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 -	ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
	 -	 อนุมัติบัตรความรู�ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	
	 -	 สาขาเวชศาสตร�ป�องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร�	แพทยสภา	
	 -	ปริญญาโทด�านนโยบาย,	การวางแผนและการคลังสาธารณสุข		
	 	 มหาวิทยาลัยลอนดอน	 ประเทศสหราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2540 
	 	 (Master	of	Science	in	Health	Policy,	Planning	and	Financing, 
		 	 London	School	of	Economics	and	Political	Science,	and 
	 	 London	School	of	Hygiene	and	Tropical	Medicine,	University	 
	 	 of	London,	the	United	Kingdom)
	 -	หลักสูตรนักบริหารระดับสูงส�านักงาน	ก.พ.	หลักสูตรที่	1	รุ�นที	่50 
	 -	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร�การป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
	 	 ระดับสูง	 (นยปส.)	 รุ�นท่ี	 2	 สถาบันการป�องกันและปราบปราม 
	 	 การทุจริตแห�งชาติ	สัญญา	ธรรมศักดิ์	
	 -	 หลกัสูตร	การป�องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร�วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ�น	24
	 -	หลักสูตร	Columbia	Senior	Executive	Program	มหาวิทยาลัย 
	 	 Columbia	รัฐนิวยอร�ก	สหรัฐอเมริกา	
	 -	หลักสูตร	 Leaders	 in	 Governance	 Program,	 Civil	 Service 
	 	 College,	สิงคโปร�	

ประวัติการท�างาน 
	 -	 ผู�อ�านวยการโรงพยาบาลสังคม	จังหวัดหนองคาย
	 -	 ผู�อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท�าบ�อ	จังหวัดหนองคาย
	 -	 ผู �อ�านวยการกองการสาธารณสุขต�างประเทศ	 ส�านักงานปลัด 
	 	 กระทรวงสาธารณสุข	
	 -	 นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	
	 -	 รองอธิบดีกรมการแพทย�	
	 -	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�	
	 -	 ผู�ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ต�าแหน�งในป�จจุบัน	 
	 -	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

Education
	 -	Doctor	of	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	Siriraj	Hospital, 
		 	 Mahidol	University,	Thailand
	 -	 Bachelor	of	Economics,	Faculty	of	Economics,	Sukhothai	 
	 	 Thammathirat	Open	University,	Thailand
	 -	Deplomate	Thai	Board	of	Medicine	
	 -	 Certi�cate	in	Preventive	Medicine,	Thai	Medical	Council, 
	 		 Thailand	
	 -	 Master	of	Science	in	Health	Policy,	Planning	and	Financing, 
	 		 London	 School	 of	 Economics	 and	 Political	 Science, 
	 		 and	 London	 School	 of	 Hygiene	 and	 Tropical	Medicine, 
	 		 University	of	London,	UK
	 -	 Senior	 Executive	 Program	 (Class	 50)	 the	 Civil	 Service 
	 	 Commission
	 -	 Anti	Corruption	Strategic	Management	for	Senior	Executives
	 -	 Certi�cate	 in	 National	 Defense	 Program,	 Thai	 National 
	 		 Defense	College
	 -	 Certi�cate	 in	 Senior	 Executive	 Program,	 Columbia 
	 		 Business	School,	Columbia	University,	New	York
	 -	 Certi�cate	 in	 8th	 Leaders	 in	 Governance	 Program, 
	 	 Civil	Service	College,	Singapore

Professional	Experience
	 -	Director	of	Sangkhom	Hospital,	Nongkhai	Province
	 -	 Director	of	Thabo	Crown	Prince	Hospital,	Nongkhai	Province
	 -	Director	 of	 International	 Health	 Bureau,	 Of�ce	 of 
	 		 Permanent	Secretary
	 -	 Phuket	Provincial	Chief	Medical	Of�cer,	Phuket	Province 
	 -	 Deputy	Director	-	General,	Department	of	Medical	Services
	 -	 Deputy	Director	-	General,	Department	of	Medical	Sciences
	 -	 Inspector	General,	Of�ce	of	Permanent	Secretary

Current	Position
	 -	Secretary	-	General,	Food	and	Drug	Administration
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ศาสตราจารย� ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย�
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 57 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 17 มกราคม 2560 – 18 สิงหาคม 2560

Prof. Dr. Somkit Lertpaithoon, Ph.D.
Member,	Board	of	Directors	

Age	57	Years	old
Tenure	17	January	2017	–	18	August	2017

Education
	 -	 Bachelor	of	Laws,	Thammasat	University
	 -	 Barrister	at	Law,	Institute	of	Legal	Training	of	the	Bar	Association	 
	 	 of	Thailand
	 -	 Doctorat	 en	 Droit,	 Diplôme	 d’Etudes	 Approfondies,	 Droit	 
	 	 public	,Paris	II	,	France
	 -	 Certi�cate	 in	 Decentralization	 and	 Local	 Government,	 IIAP,	 
	 	 Paris,	France

Professional	Experience
	 -	 President	of	The	Democratic	Development	Center,	TU
	 -	 Counselor	of	State	(Petition	Counselor)
	 -	 Member	 of	 Constitution	 Drafting	 Assembly	 (Public	 Law 
	 		 Expert)	 and	 Secretary	 Assistant	 of	 Constitution	 Drafting 
	 	 Committee	 (for	 Constitution	 of	 the	 Kingdom	of	 Thailand 
		 	 B.E.	2540)	
	 -	 Director	of	TU	Research	and	Consultancy	Institute
	 -	 Member	 of	 the	 Public	 Sector	 Development	 Commission 
	 -	 Advisor	to	the	Of�ce	of	Administrative	Courts
	 -	 Member	 of	 Of�cial	 Information	 Disclosure	 Tribunals 
		 	 (Social,	Public	Administration	and	Law	Enforcement)		 	
	 -	 Head	 of	 Department	 of	 Public	 Law,	 Faculty	 of	 Law,	 TU 
	 -	 Member	 of	 the	 King	 Prajadhipok’s	 Inst itute	 Council 
	 -	 Member	 of	 The	 Civil 	 Service	 Commission	 Committee 
	 -	 Member	 of	 The	 Decentralization	 to	 Local	 Government 
   Committee
	 -	 Legal	Counsel	of	Constitution	Courts
	 -	 Member	and	Secretary	of	the	Constitution	Drafting	Assembly	
	 -	 Member	of	Committee	on	Law	Revision	for	The	Royal	Institute
	 -	 Member	of	Political	Development	Council	
	 -	 Member	 of	 Sub-Committee	 in	 Public	 Sector	 Development 
		 	 Commission	
	 -	 Member	of	the	Commission	on	Law	Reform,	The	Council	of	State

Current	Position
	 -	 Rector,	Thammasat	University
	 -	 Member	of	National	Legislative	Assembly
	 -	 Member	of	The	Council	of	State
	 -	 Associate	Fellow,	The	Royal	Institute
	 -	 President,	The	University	Sports	Board	of	Thailand
	 -	 National	Strategic	Preparedness	Committee

ประวัติการศึกษา	
	 -	 นิติศาสตร�บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตสภา
	 -	 ปริญญาโท-เอก	ด�านกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยปารีส	2	ประเทศฝรั่งเศส 
	 -	 ประกาศนียบัตรว�าด�วยการปกครองส�วนท�องถิ่น	 สถาบัน	 IIAP	 ประเทศ 
	 	 ฝรั่งเศส

ประวัติการท�างาน	
	 -	 ประธานศูนย�ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�	
	 -	 กรรมการวินิจฉัยร�องทุกข�	คณะกรรมการกฤษฎีกา
	 -	 สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ	2540	ประเภทผู�เช่ียวชาญด�านกฎหมายมหาชน 
	 	 และผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ
	 -	 ผู�อ�านวยการสถาบันวิจัยและให�ค�าปรึกษาแห�งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
	 -	 กรรมการปฏิรูประบบราชการ
	 -	 ที่ปรึกษาพิเศษส�านักงานศาลปกครอง
	 -	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารของราชการ	 สาขาสังคม 
	 	 การบริหารราชการแผ�นดินและการบังคับใช�กฎหมาย
	 -	 หัวหน�าภาควิชากฎหมายมหาชน	คณะนิติศาสตร�	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
	 -	 กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล�าผู�ทรงคุณวุฒิ
	 -	 อ.ก.พ.	 วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ	 ส�านักงาน	 ก.พ. 
	 -	 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให�แก�องค�กร 
	 	 ปกครองส�วนท�องถิ่น	(สองวาระ)
	 -	 ผู�ทรงคุณวุฒิประจ�าศาลรัฐธรรมนูญและผู�เชี่ยวชาญประจ�าตุลาการศาล 
	 	 รัฐธรรมนูญ
	 -	 สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ	 2550	 และเลขานุการกรรมาธิการยกร�าง 
	 	 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550
	 -	 กรรมการบัญญัติศัพท�นิติศาสตร�	ราชบัณฑิตยสถาน
	 -	 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
	 -	 อกพร.	เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาระบบโครงสร�างราชการ
	 -	 อกพร.	วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
	 	 ส�านักงาน	ก.พ.ร.

ต�าแหน�งในป�จจุบัน		
	 -	 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ
	 -	 กรรมการกฤษฎีกา
	 -	 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน	ส�านักธรรมศาสตร�และการเมือง
	 -	 ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย
	 -		คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร�ชาติ
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ศาสตราจารย� ดร.อัญญา ขันธวิทย�
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 55 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Prof. Dr. Anya Khanthavit, Ph.D.
Member,	Board	of	Directors	

Age	55	Years	old
Tenure	19	August	2014	-	18	August	2017

ประวัติการศึกษา	
	 -	ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	ปริญญาโท	 (M.Sc.)	 เกียรตินิยม	 สาขาการบริหารการขนส�ง 
	 	 ระหว�างประเทศ	State	University	of	New	York	Maritime 
	 		College,	USA
	 -	ปริญญาโท	 (M.Phil.)	 เกียรตินิยม	 Alpha	 Gamma	 Sigma 
	 	 สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหว�างประเทศ	New	York 
		 	 University,	USA
	 -	ปริญญาเอก	(Ph.D.)	สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหว�าง 
	 	 ประเทศ	New	York	University,	USA
	 -	Directors	Certi�cation	Program	รุ�น	99/2007,	Advance 
	 		Audit	 Committee	 รุ�น	 19/2014	 สมาคมส�งเสริมสถาบัน 
	 	 กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน 
	 -	รองผู�อ�านวยการ	 โครงการร�วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
	 	 สาขาบริหารธุรกิจ	(JDBA	Program)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	ผู�ช�วยศาสตราจารย�ในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
	 	 คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	รองศาสตราจารย�ในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
	 	 คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ต�าแหน�งในป�จจุบัน	 
	 -	ศาสตราจารย�ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
	 	 คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	กรรมการอ�านวยการ	โรงงานยาสูบ

Education
	 -	B.B.A.	(Accounting)	Thammasat	University,	Thailand
	 -	M.Sc.	 (Transportation	Management),	State	University 
	 	 of	New	York	Maritime	College,	USA	(Honors)
	 -	M.Phil . ( International	 Business	 and	 Finance), 
	 	 New	York	University	(Alpha,	Gamma,	Sigma)
	 -	Ph.D.	(International	Business	and	Finance),	New	York 
	 	 University
	 -	Director	Certi�cate	Program	Class	99/2007	Advanced 
	 		Audit	 Committee	 Class	 19/2014,	 Thai	 Institute	 of 
		 	 Directors	Association

Professional	Experience
	 -	Deputy	Director,	 JDBA	Program,	Thammasat	University 
	 -	Assistant	 Professor	 of	 Finance	 and	Banking,	 Faculty 
	 	 of	Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	University 
	 -	Associate	Professor	of	Finance	and	Banking,	Faculty 
	 	 of	Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	University

Current	Position	
	 -	Distinguished	 Professor	 of	 Finance	 and	 Banking, 
	 	 Faculty	of	Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	 
	 	 University
	 -	Director,	Thailand	Tobacco	Monopoly
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 64 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Miss Sopawadee Lertmanaschai
Member,	Board	of	Directors	

Age	64	Years	old
Tenure	19	August	2014	-	18	August	2017

Education
	 -	 Bachelor	of	Science	(Accounting),	Thammasat	University	
	 -	 Bachelor	of	Law,	Thammasat	University
	 -	Master	of	Science	(Accounting),	Thammasat	University
	 -	Advance	Management	Program,	Wharton	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	ThaiI	PCL. 
	 -	 Chairman,	Royal	Porcelain	Public	Co.,Ltd
		 -	 Director,	I.R.P.C.	Public	Co.,Ltd	
	 -	Director,	NOK	Air	Co.,Ltd	
	 -	Director	 and	 Chairman,	 Audit	 Committee,	 Government 
		 	 Housing	Bank
	 -	 Chief	 Executive	Of�cer,	 Thailand	 Securities	 Depository 
		 		 Co.,Ltd	
	 -	 Executive	Vice	President	The	Stook	Exchange	of	Thailand
	 -	 Chairman	Advisory	Committee,	MAI
	 -	Director,	 Securities	 Registration	Department,	 Securities 
	 		 and	Exchange	Commission	
	 -	Director	 of	 MBA	 Program,	 Faculty	 of	 Commerce	 and 
		 	 Accountancy,	Thammasat	University
	 -	 President,	Alumni	of	Faclty	of	Commerce	and	Accountancy, 
	 		 Thammasat	University

Current	Position	
	 -	 Acting,	Secretary’	Compensation	Fund
	 -	Director,	Orthosia	Co.,Ltd
	 -	Director	And	Member,	Audit	Committee,	Intouch	Holdings	
	 	 PcL.
	 -	Director	And	Member	Audit	Committee,	Maybank	Kim	Eng	 
	 	 Securities	(Thailand)	Public	Co.,Ltd
	 -	Director,	National	Savings	Fund	
	 -	Director,	Workmen’Compensation	Fund	
	 -	 Advisor,	Dhipaya	Insurance	Public	Co.,Ltd
	 -	 Advisor,	Federation	Of	Thai	Capital	Market	Organizations 
		 -	 Director,	Federation	of	Accounting	Profession
	 -	Director,	 State	 Enterprise	 Of	 Metropolitan	 Electricity	 
	 	 Authority

ประวัติการศึกษา	
	 -	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 Advance	Management	Program,	Wharton	University,	USA

ประวัติการท�างาน
	 -	 เลขาธิการ	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข�าราชการ
	 -	 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเงินและกรรมการตรวจสอบ 
		 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
	 -	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร	ซีเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด 
		 	 (มหาชน)
	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	รอยัลพอร�ซเลน	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -		กรรมการ	บริษัท	ไอ	อาร�	พี	ซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	บริษัท	สายการบินนกแอร�	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห� 
	 -	 กรรมการผู�จดัการ	บรษิทั	ศูนย�รบัฝากหลกัทรพัย�	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
	 -	 รองผู�จัดการ	ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
	 -	ประธานที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย�	MAI
	 -	 ผู�อ�านวยการ	ฝ�ายจดทะเบียนหลักทรัพย�	ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 ก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�	(กลต.)
	 -	 กรรมการ	บริหารโครงการปริญญาโทด�านบริหารธุรกิจ	(MBA)	
	 	 คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
	 -	 นายกสมาคมศิษย�เก�าคณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
		 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ต�าแหน�งในป�จจุบัน
	 -	 รักษาการในต�าแหน�งเลขาธิการกองทุนเงินออมแห�งชาติ 
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนเงินออมแห�งชาติ
	 -	 กรรมการบริษัท	ออโธเซีย	จ�ากัด
	 -	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส�	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)
	 -	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย�	เมย�แบงค� 
	 	 กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒ	ิกองทุนการออมแห�งชาติ
	 -	 กรรมการกองทุนทดแทน	ส�านักงานประกันสังคม
	 -	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บริษัททิพยประกันภัยจ�ากัด	(มหาชน) 
	 -	ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
	 -	 กรรมการ	การไฟฟ�านครหลวง
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พลเรือตรีหญิง พิมพ�ใจ ไชยเมืองราช
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 60 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj
Member,	Board	of	Directors	

Age	60	Years	old
Tenure	19	August	2014	-	18	August	2017

ประวัติการศึกษา	
	 -	แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 -	วุฒิบัตรผู�เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา	
	 -	อบรมหลักสูตร	Mini	MBA	in	Health	จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
	 -	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการจัดการท่ัวไป	มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
	 	 ธรรมาธิราช
	 -	อนุบัตรผู�เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร�ครอบครัว	
	 -	หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
	 -	Directors	 Accreditation	 Program	 รุ�น	 11/2014	สมาคม 
	 	 ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	Advance	 Audit	 Committee	 รุ �น	 17/2014	 สมาคม 
	 	 ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	Financial	Statements	for	Director	รุ�น	27/2015	สมาคม 
	 	 ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	Directors	 Certi�cation	 Program	 รุ�น	 200/2015	สมาคม 
	 	 ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	อบรมหลักสูตร	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับกรรมการและ 
	 	 ผู �บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค�การมหาชน	 (PDI) 
	 		สถาบันพระปกเกล�า
	 -	อบรมหลักสูตร	 Driving	 Company	 Success	 with	 IT	 
	 	 Governance	รุ�นที่	3/2016	สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 	 บริษัทไทย

ประวัติการท�างาน 
	 -	รรก.	ประจ�าแผนกศัลยกรรมกระดูก	กองศัลยกรรม		 	
	 	 รพ.	สมเด็จพระป��นเกล�า	พร.
	 -	หน.	วิสัญญีกรรม	กองศัลยกรรม	รพ.สมเด็จพระป��นเกล�า	พร.
	 -	รอง	ผอ.	กองศัลยกรรม	รพ.สมเด็จพระป��นเกล�า	พร.
	 -	แพทย�ผู�ช�านาญการ	กอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์	พร.
	 -	ผอ.	กองวิทยากร	พร.
	 -	ผอ.	กองรังสีวิทยา	รพ.สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์	พร.
	 -	รอง	ผอ.	รพ.	สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์	พร.
	 -	แพทย�ผู�ช�านาญการ	บก.พร.

ต�าแหน�งในป�จจุบัน 
	 -	ผู�ช�านาญการกองทัพเรือ

Education 
	 -	M.D.,	Mahidol	University
	 -	Diplomate	Thai	Board	of	Anesthesiology
	 -	Mini	M.B.A.	in	Health,	Chulalongkorn	University
	 -	Bachelor	 in	 Business	 Administration,	 Sukhothai	 
	 	 Thammathirat	Open	University
	 -	Diplomate	Thai	Board	of	Family	Medicine	
	 -	Naval	War	College
	 -	Directors	 Accreditation	 Program	 Class	 112/2014, 
	 	 Thai	Institute	Directors	
	 -	Advance	 Audit	 Committee	 Program	 Class	 17/2014, 
	 	 Thai	Institute	Directors
	 -	Financial	 Statements	 for	 Director	 Class	 27/2015, 
	 	 Thai	Institute	Directors
	 -	Directors	 Certi�cation	 Program	 Class	 200/2015, 
	 	 Thai	Institute	Directors
	 -	Good	 Governance	 for	 Middle	 Level	 Executives, 
	 	 Public	Director	Institute,	King	Prajadhipok’s	Institute	
	 -	Driving	 Company	Success	with	 IT	Governance	Class 
		 	 3/2016

Professional	Experience 
	 -	Attached	 in	 Orthopedic	 Section,	 Surgical	 Division, 
		 	 Somdejphrapinklao	Hospital,	NMD
	 -	Chie f 	 of 	 Anesthesiology, 	 Surgi cal 	 Div is ion, 
	 	 Somdejphrapinklao	Hospital,	NMD
	 -	Deputy	Director,	Surgical	Division,	Somdejphrapinklao 
	 	 Hospital,	NMD
	 -	Director,	Academic	Affairs	Division,	NMD
	 -	Director,	Radiology	Division,	Somdejphrapinklao	Hospital, 
		 	 NMD
	 -	Deputy	Director,	Somdejphranangchaosirikit	Hospital,	NMD
	 -	Medical	Specialist,	Naval	Medical	Department

Current	Position
	 -	Naval	Specialist,	Royal	Thai	Navy



20

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
กรรมการองค�การเภสัชกรรม

อายุ 58 ป�
ด�ารงต�าแหน�ง 2 มีนาคม 2558 - 18 สิงหาคม 2560
Dr. Nopporn Cheanklin M.D.,MPHM.

Member	and	Secretary,	Board	of	Directors	
Age	58	Years	old

Tenure	2	March	2015	–	18	August	2017

ประวัติการศึกษา	
	 -	ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
	 -	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
	 -	ปริญญาโท	วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม	เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร� 
	 	 ออร�โธป�ดิกส�	แพทยสภา
	 -	อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม	เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร�ป�องกัน 
		 	 (แขนงเวชศาสตร�ป�องกันคลินิก)	แพทยสภา
	 -	Master	in	public	health	methodology	University	Libre 
	 		De	Bruxelles	(ประเทศเบลเยียม)
	 -	อนมุตับิตัรวชิาชพีเวชกรรม	เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร�ครอบครวั
		 -	รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร�

ประวัติการท�างาน 
	 -	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดยะลา
	 -	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 -	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
	 -	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
	 -	นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 -	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

ต�าแหน�งในป�จจุบัน	 
	 -	ผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม

Education 
	 -	Doctor	 of	Medicine,	 Faculty	 of	Medicine,	 Prince	 of 
		 	 Songkla	University
	 -	Certi�cate,	Clinical	Science	Medicine,	Mahidol	University	
	 -	Thai	Board	of	Orthopaedic
	 -	Thai	Board	of	Family	Medicine	of	Thai	Medical	Council 
	 -	Thai	Board	of	Preventive	Medicine	
	 -	Master	 in	 Public	 Health	 Methodology	 University 
	 	 of	Brussels	
	 -	Master	of	Public	Administration,	National	Institute	of		
	 	 Development	Administration	(NIDA)

Professional	Experience 
	 -	Provincial	Chief	Medical	Of�cer	of	Yala
	 -	Provincial	Chief	Medical	Of�cer	of	Pranakornsri	Ayuttaya 
	 -	Provincial	Chief	Medical	Of�cer	of	Krabi
	 -	Provincial	Chief	Medical	Of�cer	of	Chumporn
	 -	Provincial	Chief	Medical	Of�cer	of	Nakhorn	Si	Thammarat 
	 -	 Deputy	 Director	 General,	 Department	 of	 Disease	 
	 	 Control,	Ministry	of	Public	Health

Current	Position
	 -	Managing	Director,	The	Government	Pharmaceutical 
	 		Organization
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1. นพ.นพพร ชื่นกลิ�น
 ผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม
	 Dr.	Nopporn	Cheanklin	M.D.,	MPHM.
	 Managing	Director

3. ภก.พ�พัฒน� นิยมการ
 รองผู�อ�านวยการ
	 Mr.	Pipat	Niyomkarn
	 Deputy	Managing	Director

2. ภก.นิพนธ� อัตนวานิช
 รองผู�อ�านวยการ
	 Mr.	Nipon	Atanavanich
	 Deputy	Managing	Director

4. ภก.จักกฤษณ� ประไพพ�ทยาคุณ
 รองผู�อ�านวยการ
	 Mr.	Chakkrit	Prapaipittayakhun
	 Deputy	Managing	Director

5. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ 
 รองผู�อ�านวยการ
	 Dr.	Mukdavan		Prakobvaitayakit,	Ph.D.
	 Deputy	Managing	Director

13 42 5

คณะผู้บร�หารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers
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7. ภญ.อภิชชา โยธาประเสร�ฐ
 ผู�เชี่ยวชาญพ�เศษ
	 Mrs.	Apitcah	Yothaprasert
	 Acting	Senior	Expert

9. ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล
 ผู�ช�วยผู�อ�านวยการ
	 Miss	Subhaporn	Tippamongkol
	 Assistant	Managing	Director

8. ภญ.ว�ระมล มหาตมวดี
 ผู�ช�วยผู�อ�านวยการ
	 Mrs.	Veeramol	Mahatamavadee
	 Assistant	Managing	Director

10. ภญ.ศิร�วรรณ ป้อมจักรศิลป�
 ผู�เชี่ยวชาญ 10
	 Mrs.	Sirivan	Pomchaksin
	 Expert	10

8 9 6 7 10

6. นายกิตติศักดิ์ ภูพ�พัฒน�ผล
 ผู�เชี่ยวชาญพ�เศษ
	 Mr.	Kittisak	Poopipatpol
	 Acting	Senior	Expert

คณะผู้บร�หารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers
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14. ภญ.ศิร�กุล เมธีว�รังสรรค�
 ผู�อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
 Mrs.	Sirikul	Matevelungsun
	 Director	of	Office	of	Internal	Audit	

12. นางศิร�นุช ชีวันพ�ศาลนุกูล
 ผู�อ�านวยการส�านักอ�านวยการ
	 Mrs.	Sirinuch	Cheewanpisalnukul
	 Director	of	Office	of	the	Managing	Director

13. นายนวรัตน� วาจานนท�
 ผู�อ�านวยการส�านักบร�หารยุทธศาสตร�
	 Mr.	Navaratt	Vachananda
	 Director	of	Office	of	Strategic	Management

11. ภญ.จ�รารัตน� ตร�รัตนพันธ�
 ผู�อ�านวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล
	 Miss	Chirarat	Treerattanapun
	 Director	of	Human	Resources	Department

15. นางสาวร�าไพ สมจ�ตรมูล
 ผู�อ�านวยการฝ�ายบัญชีและการเง�น
	 Miss	Rampai	Somchitmul
	 Director	of	Finance	and	Accounting	Department

14131211 15
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19. นายรังษี ป�ดลี
 ผู�อ�านวยการฝ�ายเทคโนโลยีและว�ศวกรรม
	 Mr.	Rangsee	Patlee
	 Director	of	Engineering	and	Technology	Department

20. ภญ.อมรรัตน�  สืบบุญเชิญวงศ�
 ผู�อ�านวยการฝ�ายการตลาดและการขาย
 Mrs.	Amonrat	Suepbunchoenwong
	 Director	of	Marketing	and	Sales	Department

16 17 18 19 20

คณะผู้บร�หารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

16. ภญ.ดนตร� เกษสุวรรณสิงห� 
 ผู�อ�านวยการฝ�ายผลิตยา
	 Miss	Dontree	Katesuwanasing
	 Director	of	Pharmaceutical	Production	Department

17. ภญ.ปราณี จาตุนิตานนท�
 ผู�อ�านวยการฝ�ายชีววัตถุ
	 Mrs.	Pranee	Jatunitanonte
	 Director	of	Biological	Production	Department

18. ภก.พ�ทยะ จันทร�ขาว
 ผู�อ�านวยการฝ�ายเภสัชเคมีภัณฑ�
	 Mr.	Pittaya	Chankhow
	 Acting	Director	of	Chemicals	Department
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22. ภญ.บุปผาชาติ จันทร�สูง
 ผู�อ�านวยการฝ�ายประกันคุณภาพ
	 Mrs.	Bubpachat	Chansung
	 Director	of	Quality	Assurance	Department

23. ดร.ภญ.นันทกาญจน� สุวรรณป�ฏกกุล
 ผู�อ�านวยการสถาบันว�จัยและพัฒนา
	 Dr.	Nuntakan	Suwanpidokkul,	Ph.D.
	 Director	of	Research	and	Development	Institute

24. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ    
 รักษาการในต�าแหน�งผู�จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1
	 Dr.	Mukdavan	Prakobvaitayakit,	Ph.D.
	 Acting	Director	of	Rangsit	Pharmaceutical
	 Production	Plant	1

25. ภญ.อุบลรัตน� สินรักษา
 ผู�จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ�มเบตา-แลคแตม
	 Mrs.	Ubonrat	Sinraksa
	 Director	of	Beta-Lactam	Antibiotics	Plant	

21. ภก.พ�ศาล อัสนี
 ผู�อ�านวยการฝ�ายบร�หารพัสดุและผลิตภัณฑ�
	 Mr.	Pisan	Asanee
	 Director	of	Logistics	Department	

21 22 23 24 25
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โครงสร้างการบร�หาร
Organization Chart
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	 โครงสร�างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการของ
องค�การเภสัชกรรม	 ในป�งบประมาณ	 2559	 ประกอบด�วย 
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม	 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการก�าหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการและ 
ผู�บริหารระดับสูง	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง	คณะกรรมการการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีคณะกรรมการ 
ด�านกฎหมาย	คณะกรรมการกจิการสมัพันธ�	คณะกรรมการบรหิาร 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 คณะกรรมการติดตามและก�ากับ 
การด�าเนินงานก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิต	1	ดังต�อไปน้ี

	 The	Management	and	Supervision	Structure	for	
Fiscal	Year	2016	consisted	for	The	Board	of	Directors,	
the	Executive	Committee,	the	Audit	Committee,	the	
Business	Development	committee,	the	Public	Service	
Policy	Committee	and	other	Committees	as	follows:

โครงสร�างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
Mangement and Supervision Structure

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม The Board of Directors
แต่งตั�งเมื�อวันท�� 19 สิงหาคม 2557 / Reappointment on August 19, 2014

	 1.	 พลเอก	ศุภกร	 สงวนชำติศรไกร	 ประธำนกรรมกำร	
  General Supakorn Sa-nguanchartsornkrai Chairman 

	 2.	 นพ.อ�ำพล	 จินดำวัฒนะ		 กรรมกำร
  Dr. Amphon Jindawatthana, M.D. Director

	 3.	 นพ.บุญชัย		 สมบูรณ์สุข	 กรรมกำร
  Dr. Boonchai  Somboonsook, M.D. Director 
	 4.	 นำยรักษเกชำ	 แฉ�ฉำย	 กรรมกำร
  Mr. Raksagecha  Chaechai Director

	 5.	 นำงญำใจ	 พัฒนสุขวสันต์	 กรรมกำร
  Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director
	 6.	 ภก.สุนทร	 วรกุล	 กรรมกำร
  Mr. Soontorn  Vorakul Director

	 7.	 ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ		 ไกรสินธุ์	 กรรมกำร
  Professor Dr. Krisana Kraisintu, Ph.D. Director

	 8.	 ดร.	อัญญำ	 ขันธวิทย์	 กรรมกำร
  Professor Dr. Anya  Khanthavit, Ph.D. Director
	 9.	 น.ส.โสภำวด�		 เลิศมนัสชัย	 กรรมกำร
  Miss Sopawadee Lertmanaschai Director

	 10.	 พลเรือตร�หญิง	พิมพ์ใจ		 ไชยเมืองรำช	 กรรมกำร
  Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj Director
	 11.	 นำยอัษฎำงค์	 เช��ยวธำดำ	 กรรมกำร
  Mr. Atsadang Chiewthada Director

	 12.	 นพ.นพพร	 ชื�นกลิ�น	 กรรมกำรและเลขำนุกำร
  Dr. Nopporn Cheanklin, M.D., MPHM. Director & Secretary
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	 คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมีหน�าที่ก�าหนด
นโยบายและทิศทางขององค�การเภสัชกรรม	 และก�ากับควบคุม
ดูแลให�มีการบริหารงานเป�นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว�อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป�นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค�	
และข�อบังคับองค�การเภสัชกรรม	ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
	 องค�การเภสัชกรรมได�ก�าหนดให�มีการประชุมคณะ
กรรมการองค�การเภสัชกรรม	เดือนละ	1	ครั้ง	โดยจะส�งวาระการ
ประชุมและเอกสารการประชุมให�คณะกรรมการองค�การ
เภสัชกรรมพิจารณาล�วงหน�าก�อนวันประชุมอย�างน�อย	 7	 วัน 
เพ่ือให�มีการพิจารณาอย�างรอบคอบ	โดยในป�งบประมาณ	2559	
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมีการประชุมรวม	 จ�านวน 
15	คร้ัง	มีคณะกรรมการเข�าร�วมประชุมในแต�ละครั้งดังนี้

	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	setting	
up	 policies	 and	 directions	 for	 the	 Government 
Pharmaceutical	Organization	as	well	as	regulating	the	
management	and	ef�cient	implementation	of	the	said	
policies	 within	 the	 legal	 framework,	 purpose	 and	 
regulations	of	the	Organization,	as	well	as	Government	
policies.
	 The	Government	Pharmaceutical	Organization	
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	
2016,	there	were	15	meetings,	the	attendance	of	which	
was	follows:

	 กำรประชมุครั�งท��	 	วัน/เดือน/ปี	 	จ�ำนวนกรรมกำร	(ท�ำน)	 	จ�ำนวนผู้เข้ำประชุม	(ท�ำน)
  Meeting  Date Total Board Member  Attending Member

	 1	 26	ตุลำคม	2558	 12 11   
  October 26, 2015  
	 2	 26	พฤศจิกำยน	2558	 12 12   
  November 26, 2015 
	 3	 3	ธันวำคม	2558	 12 7  December 3, 2015  
	 4	 24	ธันวำคม	2558	 12 10  December 24, 2015 
	 5	 26	มกรำคม	2559	 11 8  January 26, 2016  
	 6	 25	กุมภำพันธ์	2559	 11 11  February 25, 2016 
	 7	 23	ม�นำคม	2559	 11 10  March 23, 2016 
	 8	 8	เมษำยน	2559	 11 8  April 8, 2016 
	 9	 26	เมษำยน	2559	 11 9   
  April 26, 2016 
	 10	 31	พฤษภำคม	2559	 11 10  May 31, 2016 
	 11	 2	มิถุนำยน	2559	 11 9  June 2, 2016 
	 12	 29	มิถุนำยน	2559	 11 9 
  June 29, 2016 
	 13	 27	กรกฎำคม	2559	 11 9  July 27, 2016 
	 14	 31	สิงหำคม	2559	 11 10  August 31, 2016 
	 15	 28	กันยำยน	2559	 11 9  September 28, 2016 
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คณะกรรมการบร�หาร The Executive Board
แต่งตั�งเมื�อวันท�� 24 ธันวาคม 2558 / Reappointment on December 24, 2015

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 โดยให�คณะกรรมการบริหารมีหน�าที่ดังนี้
	 1.	ให�ค�าปรึกษา	 ข�อเสนอแนะ	 ต�อคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม	 ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต�อกลยุทธ�องค�กร	 
	 	 แผนการลงทนุ	งบประมาณ	การจดัสรรทรพัยากร	ให�เกดิประสทิธผิลและมีประสิทธิภาพ
	 2.		ให�ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาองค�การเภสัชกรรมในอนาคต	 การพัฒนาศักยภาพ 
	 	 และเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจ	และหน�าที่ความรับผิดชอบที่มีต�อสังคม	ประเทศชาติ	ในด�านยาและเวชภัณฑ�
	 3.	ก�าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ	 ระบบทรัพยากรบุคคล	 ระบบข�อมูลและการปรับระเบียบข�อบังคับเพื่อให� 
	 	 การบริหารงานขององค�การเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 4.	พจิารณากลัน่กรองเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ�างตามระเบยีบข�อบังคับที่ก�าหนด
	 5.	พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทร�วมทุน	พร�อมข�อเสนอแนะ
	 6.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม

	 The	Executive	Committee	is	responsible	for	the	following:
	 1.	 To	provide	consultation	and	recommendations	to	GPO	Board	of	Director	for	decision	making	on	matters	 
	 	 signi�cant	to	the	strategy,	investment	plan,	budget	and	resource	allocation	to	ensure	ef�ciency	and	 
	 	 effectiveness.
	 2.	 To	set	up	the	standard	for	business	management,	human	resource	management	and	information	systems	 
	 	 as	well	as	the	adjustment	of	rules	and	regulations	to	yield	maximum	effectiveness	of	operation.
	 3.	To	consider	and	approve	procurement	in	accordance	with	the	governing	rules	and	regulation.
	 4.	Other	matters	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.
	 5.	Evaluation	and	suggestion	for	GPO’s	Joint	Venture	Companies	
	 6.	Other	matter	assigned	by	the	Board	of	Directors.

 1.	 นพ.อ�ำพล	 จินดำวัฒนะ	 ประธำนกรรมกำร
  Dr. Amphon Jindawatthana, M.D. Chairman

 2.	 นำงญำใจ	 พัฒนสุขวสันต์	 กรรมกำร
   Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director

 3.	 น.ส.โสภำวด�	 เลิศมนัสชัย	 กรรมกำร
  Miss Sopawadee  Lertmanaschai Director

 4.	 ภก.สุนทร	 วรกุล	 กรรมกำร
  Mr. Soontorn Vorakul Director

 5.	 พลตร�	สุชำติ	 วงษ์มำก	 กรรมกำร
  Maj. Gen.Suchart Wongmark Director

 6.	 นำยไพโรจน์	 แก้วมณ�	 กรรมกำร
  Mr. Pairote Kaewmanee Director

 7.	 น.ส.วรัญญำ	 เต�ยวกุล	 กรรมกำร
  Miss Waranya Teokul Director

 8.	 นพ.นพพร		 ชื�นกลิ�น	 กรรมกำร
  Dr. Nopporn Cheanklin, M.D., MPHM. Director

 9.	 ภก.นิพนธ์	 อัตนวำนิช	 เลขำนุกำร
  Mr. Nipon Atanavanich Secretary
 10.	 นำงศิรินุช	 ช�วันพิศำลนุกูล	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul Assistance
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	 โดยให�คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม	มีหน�าที่ดังนี้
	 1.	 พิจารณาแผนงานและก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน	(KPI)	ของผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม
	 2.	 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดหลักเกณฑ�ค�าตอบแทน	 เพ่ือพิจารณาผลตอบแทน 
	 	 ประจ�าป�ของผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม
	 3.	 ประมวลผลและพิจารณาขึ้นค�าตอบแทนรายเดือนและค�าตอบแทนพิเศษของผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม
	 4.	 พิจารณาเสนอแนะและกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานและข�อเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�าป�ของผู�บริหาร 
	 	 ระดับ	10-11
	 5.	 น�าเสนอให�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมพิจารณาให�ความเห็นชอบ
	 6.	 อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมอบหมาย	

	 The	committee	for	the	evaluation	of	 the	performance	 of	GPO’s	chief	 executive	officers	possesses	 the	 following	
authorities	and	duties:
	 1.	 Examine	the	operation	plan	and	determine	the	key	performance	indicators	for	the	Managing	Director.	
	 2.	 Consider	and	determine	the	criteria	for	the	evaluation	of	the	performance	of	the	Managing	Director	 
	 	 and	determine	the	criteria	for	his/her	annualremuneration.	
	 3.	 Evaluate	and	consider	any	increase	in	terms	of	salary	and	gratuities	in	regard	to	the	Managing	Director.
	 4.	 Consider	and	scrutinize	evaluated	performance	results	before	making	proposals	in	regard	to	annual	 
	 	 promotion	for	executives	in	levels	10-11.
	 5.	 Present	proposals	to	GPO’s	Board	of	Directors	for	approval.
	 6.	 Other	duties	as	assigned	by	GPO’s	Board	of	Directors.

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บร�หารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม
Appointment of the committee for the evaluation of the performance of GPO’s Chief Executive Officers 

แต่งตั�งเมื�อวันท�� 29 เมษายน 2559 / Reappointment on April 29, 2016

		 1.	 นำงญำใจ	 พัฒนสุขวสันต์	 ประธำนกรรมกำร
  Mrs. Yajai Pattanasukwasun Chairman
	 2.	 ศ.ดร.อัญญำ	 ขันธวิทย์	 กรรมกำร
  Professor Dr. Anya Khanthavit, Ph. D. Director
	 3.	 นำงสำวโสภำวด�	 เลิศมนัสชัย	 กรรมกำร
  Miss Sopawadee Lertmanaschai Director
	 4.	 ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ	 ไกรสินธุ์	 กรรมกำร
  Professor Dr. Krisana Kraisintu Director
	 5.	 พลตร�	สุชำติ	 วงษ์มำก	 กรรมกำร
  Maj. Gen. Suchart Wongmark Director

	 6.	 นำยไพโรจน์	 แก้วมณ�	 กรรมกำร
  Mr. Pairote Kaewmanee Director

	 7.	 ภก.นิพนธ์	 อัตนวำนิช	 เลขำนุกำร
  Mr. Nipon Atanavanich Secretary

	 8.	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Human Resources Department Assistance

	 9.	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Office of Strategic Management Assistance
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	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทอ�านาจหน�าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและ	
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	ดังต�อไปน้ี
	 1.	 จัดท�ากฎบัตรว�าด�วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให�สอดคล�องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
	 	 ในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 โดยต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและมีการสอบทาน 
	 	 ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล�าวอย�างน�อยป�ละหน่ึงคร้ัง
	 2.	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี	และกระบวนการบริหาร 
	 	 ความเสี่ยง
	 3.	 สอบทานให�รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและน�าเชื่อถือ
	 4.	 สอบทานการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให�ถูกต�องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข�อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ 
	 	 หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข�องกับการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
	 5.	 สอบทานให�รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	และพิจารณาความเป�นอิสระของหน�วยตรวจสอบภายใน
	 6.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผล 
	 	 กระทบต�อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ
	 7.	 เสนอข�อแนะน�าต�อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแต�งตั้ง	โยกย�าย	เล่ือนขั้น	เล่ือนต�าแหน�ง	และประเมินผลงาน 
	 	 ของหัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน
	 8.	 ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู�สอบบัญชี	 และอาจเสนอแนะให�สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว�า 
	 	 จ�าเป�น	รวมถึงเสนอค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีต�อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
	 9.	 รายงานผลการด�าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต�อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย�างน�อย 
	 	 ไตรมาสละหนึ่งครั้ง	 ภายในหกสิบวันนับแต�วันสิ้นสุดในแต�ละไตรมาส	 ยกเว�นรายงานผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่สี่ 
	 	 ให�จัดท�าเป�นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าป�	พร�อมทั้งส�งรายงานดังกล�าวให�กระทรวงเจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น	และ 
	 	 กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก�าสิบวันนับแต�วันสิ้นป�บัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

The Audit Committee

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 1	 พลเรือตร�หญิงพิมพ์ใจ	 ไชยเมืองรำช	 ประธำนกรรมกำร
  Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj Chairman

	 2	 ศ.ดร.อัญญำ	 ขันธวิทย์	 กรรมกำร
  Professor Dr. Anya  Khanthavit, Ph. D. Director

	 3	 นำยรักษเกชำ	 แฉ�ฉำย	 กรรมกำร
  Mr. Raksagecha  Chaechai Director

	 4	 นำยอัษฎำงค์	 เช��ยวธำดำ	 กรรมกำร
  Mr. Atsadang Chiewthada Director

	 5	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน	 	 กรรมกำรและเลขำนุกำร
  Director of Office of Internal Audit Director & Secretary

แต่งตั�งใหม่วันท�� 3 ตุลาคม 2557 / Reappointment on October 3, 2014
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	 10.	 ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ	อย�างน�อยป�บัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง	 
	 	 รวมทั้งรายงานผลการประเมินป�ญหาและอุปสรรค	ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานให�คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
	 	 ทราบ
	 11.	 เป�ดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าป�ของคณะกรรมการตรวจสอบและค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีในรายงาน 
	 	 ประจ�าป�ของรัฐวิสาหกิจ
	 12.	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย	

	 The	role	and	authority	of	the	Audit	Committee	in	accordance	with	the	regulations	of	the	Ministry	of	Finance		
in	regard	to	audit	committees	and	the	internal	audit	of	state	enterprises	(B.E	2555)	comprises	the	following:
	 1.	 Preparation	of	the	Internal	Audit	Charter	in	accordance	with	the	scope	of	responsibility	in	the	operation	 
	 	 of	state	enterprises.	The	Internal	Audit	Charter	must	be	approved	by	the	State	Enterprise	Committee	and	 
	 	 its	suitability	should	be	reviewed	at	least	once	a	year.
	 2.	 Veri�cation	of	the	ef�ciency	and	effectiveness	of	the	processes	of	internal	control,	good	governance	 
	 	 and	risk	management.
	 3.	 Veri�cation	of	the	accuracy	and	reliability	of	the	state	enterprise’s	�nancial	reports.
	 4.	 Veri�cation	 of	 the	operations	 of	 the	 state	enterprise	 in	 accordance	with	 the	 law,	 rules	&	 regulations,	 
	 	 procedures	and	cabinet	resolutions,	announcements	or	instructions	in	relation	to	the	operations	of	a	 
	 	 state	enterprise.
	 5.	 Veri�cation	 of	 a	 reliable	 internal	 audit	 system	 for	 the	 state	 enterprise	 and	 examination	 of	 the 
	 	 independence	of	the	internal	audit	unit.
	 6.	 Examination	of	the	list	of	related	subjects	or	subjects	which	may	be	the	cause	of	a	con�ict	of	interest 
	 	 or	subjects	which	could	be	subject	to	fraud	and	thereby	affect	the	performance	of	the	state	enterprise.
	 7.	 Provision	of	 recommendations	 to	 the	State	 Enterprise	Committee	 in	 the	considering	of	appointment,	 
	 	 transfer,	promotion	and	performance	evaluation	in	respect	of	the	head	of	the	internal	audit	unit.
	 8.	 Coordination	with	the	auditors	on	the	results	of	the	inspection	and	the	provision	of	advice	on	the	 
	 	 veri�cation	or	inspection	of	any	relevant	subjects	including	the	purposing	of	the	remuneration	of	the	 
	 	 auditors	to	the	State	Enterprise	Committee.
	 9.	 Report	to	the	State	Enterprise	Committee,	on	the	performance	of	the	Audit	Committee	in	regard	to	 
	 	 internal	auditing,	at	least	once	every	quarter,	within	sixty	days	of	the	end	of	each	quarter.	The	performance	 
	 	 report	 for	 the	 fourth	quarter	 shall	 be	prepared	as	 the	 annual	 performance	 report	 and	 submitted 
	 	 as	 such	 to	 the	Ministry	under	which	 the	 state	 enterprise	operates	 and	 to	 the	Ministry	of	 Finance	 
	 	 within	90	days	of	the	year	end	of	the	�nancial	accounting	period	of	the	state	enterprise.
	 10.	 Evaluation	of	the	performance	of	the	Audit	Committee	in	regard	to	internal	audit	at	least	once	a	year	 
	 	 in	respect	of	the	�nancial	accounting	period	and	the	reporting	of	the	results	of	the	evaluation	and	any	 
	 	 problems	 or	 obstacles	 encountered	 including	 plans	 for	 improving	 the	 performance	 of	 the	 State	 
	 	 Enterprise	Committee.
	 11.	 Disclosure	of	the	annual	performance	report	of	the	Audit	Committee	and	the	remuneration	of	the	 
	 	 auditors	in	the	Annual	Report	of	the	state	enterprise.
	 12.	 Performance	of	any	other	tasks	as	required	by	law	or	assigned	by	the	State	Enterprise	Committee.
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	 โดยให�คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีหน�าที่ดังนี้
	 1.	 พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค�การเภสัชกรรม	และจัดให�มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 2.	 พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ
	 3.	 ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งพิจารณาแก�ไขป�ญหาอุปสรรคที่พบ
	 4.	 รายงานความเสีย่งทีส่�าคญัและผลการบรหิารความเสีย่งให�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมทราบเป�นระยะๆ

	 The	Risk	Management	Committee	is	responsible	for	the	following:
	 1.	 Consideration	in	the	Organization’s	essential	risk,	and	to	adopt	the	risk	management	policy.
	 2.	 To	account	for	the	essential	risk	management	plan.
	 3.	 To	monitor	a	risk	management	results,	and	also	to	evaluate	any	problems	or	obstacles.
	 4.	 To	regularly	report	the	essential	risk	and	management	results	to	GPO	Board	of	Directors.	

ปรับปรุง ณ วันท�� 7 มกราคม 2558 / Reappointment on January 7, 2015

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 

The Risk Management Committee

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 1	 ศ.ดร.อัญญำ	 ขันธวิทย์	 ประธำนกรรมกำร
  Professor Dr. Anya  Khanthavit, Ph. D. Chairman

	 2	 ภก.สุนทร	 วรกุล	 กรรมกำร
  Mr. Soontorn  Vorakul Director

	 3	 ผศ.อบรม	 เชำวน์เลิศ	 กรรมกำร
  Asst. Prof. Obrom Chaolerd Director

	 4	 นพ.นพพร	 ชื�นกลิ�น	 กรรมกำร
  Dr. Nopporn Cheanklin, M.D., MPHM. Director

	 5	 รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม	 กรรมกำร
  Deputy Managing Director  Director

	 6	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์	 เลขำนุกำร
  Director, Office of Strategic Management Secretary

	 7	 ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรควำมเส��ยงและควบคุมภำยใน	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director, The Risk Management and Assistance   
  Internal Control Division
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	 โดยให�คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีมีอ�านาจหน�าที่ดังนี้
	 1.	 พิจารณาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หรือธรรมภิบาล	 (Corporate	Governance	 :	 CG)	 และความรับผิดชอบ 
	 	 ต�อสังคมขององค�กร	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)
	 2.	 ให�ค�าปรึกษาแก�หน�วยงานทีเ่ก่ียวข�องในส�วนของการพฒันาองค�กรในการด�าเนนิการด�านธรรมาภบิาล	(CG)	และความรบัผดิชอบ 
	 	 ต�อสังคม	(CSR)
	 3.	 พิจารณาก�าหนดหรือกลั่นกรองแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับนโยบายด�านธรรมาภิบาล	(CG)	และความรับผิดชอบ 
	 	 ต�อสังคม	(CSR)
	 4.	 ก�ากับติดตามประเมินผลการด�าเนินการให�เป�นไปตามนโยบายด�านธรรมาภิบาล	(CG)	และความรับผิดชอบต�อสังคม	(CSR)	 
	 	 ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข�อง	รวมถึงรายงานผลแก�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
	 5.	 อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมอบหมาย

	 The	Board	of	Corporate	Social	Responsibility	and	Corporate	Governance	Policies	is	responsible	for	the	following:	
	 1.	 To	consider	and	set	up	Corporate	Social	Responsibility	and	Corporate	Governance	Policies.
	 2.	 To	provide	consultation	to	those	institutes	related	to	Corporate	Social	Responsibility	and	Corporate	 
	 	 Governance	Policies.
	 3.	 To	 consider	 and	 set	 up	 or	 screen	 plans/activities	 related	 to	 Corporate	 Social	 Responsibility	 and	 
	 	 Corporate	Governance	Policies.
	 4.	 To	conduct	and	monitor	an	achievement	evaluation	to	be	in	line	with	Corporate	Social	Responsibility	 
	 	 and	Corporate	Governance	Policies,	including	the	reporting	of	the	results	to	GPO	Board	of	Directors.
	 5.	 Other	matter	assigned	by	the	Board	of	Directors.

แต่งตั�งใหม่วันท�� 22 กันยายน 2557 / Reappointment on September 22, 2013

คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
Board of Corporate Governance Policies

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 1	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 ประธำนกรรมกำร
  Dr. Boonchai Somboonsook, M.D. Chairman

	 2	 นำงญำใจ	 พัฒนสุขวสันต์	 กรรมกำร
  Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director

	 3	 น.ส.โสภำวด�	 เลิศมนัสชัย	 กรรมกำร
  Miss Sopawadee Lertmanaschai Director

	 4	 นำยรักษเกชำ	 แฉ�ฉำย	 กรรมกำร
  Mr. Raksagecha  Chaechai Director

	 5	 นำยทว�ศักดิ�	 ส�ทองสุรภณำ	 กรรมกำร
  Mr. Taweesak Seetongsurapana Director

	 6	 รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม		 เลขำนุกำร
  Deputy Managing Director  Secretary

	 7	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร	 	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Office of the Managing Director Assistance

	 8	 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำองค์กรเพื�อควำมยั�งยืน	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Sustainability Development Division Assistance
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	 โดยให�คณะกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย	มีหน�าที่ดังนี้
	 1.	 พิจารณาให�ค�าปรึกษาด�านกฎหมาย	ค�าสั่ง	ระเบียบ	ข�อบังคับ	ขององค�การเภสัชกรรมรวมถึงเรื่องสัญญาและข�อตกลงต�างๆ
	 2.	 พิจารณาทบทวน	และปรับปรุงค�าสั่ง	 ระเบียบ	ข�อบังคับขององค�การเภสัชกรรม	 เพื่อให�เกิดประโยชน�ในการด�าเนินงาน 
	 	 ขององค�การเภสัชกรรมยิ่งขึ้น
	 3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม	หรือตามที่ผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม 
	 	 ขอค�าปรึกษา

	 The	Legal	Consulting	Committee	is	responsible	for	the	followings:
	 1.	 To	provide	consultation	on	matters	relating	to	law	and	order	the	rules	and	regulation	of	GPO	including	 
	 	 contract	and	agreement;
	 2.	 To	review	and	improve	order	and	the	rules	and	regulation	of	GPO	to	yield	increased	bene�t	to	the	 
	 	 operation	of	GPO;	and
	 3.	 Other	matters	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	or	as	reguested	by	the	Managing	Director	of	GPO.

แต่งตั�งใหม่วันท�� 28 มกราคม 2559 / Reappointment on January 28, 2016

คณะกรรมการที่ปร�กษาด้านกฎหมาย 

The Legal Consultancy Committee

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

		 1	 นำยอัษฎำงค์	 เช��ยวธำดำ	 ประธำนกรรมกำร
  Mr. Atsadang Chiewthada Chairman

	 2	 นำงญำใจ	 พัฒนสุขวสันต์	 กรรมกำร
  Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director

	 3	 นพ.เสร�	 นนทสูติ	 กรรมกำร
  Dr. Seree Nonthasoot, M.D. Director

	 4	 นำยจรูญพงศ์	 อินทจำร	 กรรมกำร
  Mr. Jaroonpong Intajarn Director

	 5	 นำยนันทวัฒน	 ไกรเสม	 กรรมกำร
  Mr. Nuntawat Kaisem Director

	 6	 นำยธนำกร	 จงอักษร	 กรรมกำร
  Mr. Tanakorn Jongaugsorn Director

	 7	 รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม	 	 เลขำนุกำร
  Deputy Managing Director  Secretary

	 8	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร	 		 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Office of the Managing Director Assistance

	 9	 ผู้อ�ำนวยกำรกองกฎหมำย	 	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Legal Division  Assistance
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
Business Relation Committee

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 1	 นำยรักษเกชำ	 แฉ�ฉำย	 ประธำนกรรมกำร	
  Mr. Raksagecha  Chaechai Chairman

	 2	 ภก.พิพัฒน์	 นิยมกำร	 กรรมกำร
  Mr. Pipat Niyomkarn Director

	 3	 ภก.นิพนธ์	 อัตนวำนิช	 กรรมกำร
  Mr. Nipon Atanavanich Director

	 4	 ภก.จักกฤษณ์	 ประไพพิทยำคุณ	 กรรมกำร
  Mr. Chakkrit Prapaipittayakhun Director

		 5	 ดร.ภญ.มุกดำวรรณ	 ประกอบไวทยกิจ	 กรรมกำร
  Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, Ph.D. Director

	 6	 นำงศิรินุช	 ช�วันพิศำลนุกูล	 กรรมกำร
  Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul Director

	 7	 ภญ.ดนตร�	 เกษสุวรรณสิงห์	 กรรมกำร
  Miss Dontree Katesuwanasing Director

	 8	 ภญ.จิรำรัตน์	 ตร�รัตนพันธ์	 กรรมกำร
  Mrs. Chirarat Treerattanapun Director

	 9	 นำยบ�ำรุงศักดิ�	 มุกดำ	 กรรมกำร	
  Mr. Bumrungsak Mookda Director

	 10	 นำยสุทัศน์	 ม�สำรภ�	 กรรมกำร
  Mr. Sutush Meesarapee Director

	 11	 นำงปรำณ�	 มั�นคง	 กรรมกำร
  Mrs. Pranee Monkong Director

	 12	 นำยอติคุณ	 ประมำพันธ์	 กรรมกำร
  Mr. Atikhun Pramaphan Director

	 13	 นำยวรวิทย์	 สุฉันทบุตร	 กรรมกำร
  Mr. Worawit Suchanthabut Director

	 14	 นำยศิวเรศวร์	 ปำนเน�ยม	 กรรมกำร
  Mr. Siwarat Panniem Director

	 15	 นำยประกอบ	 โภควัฒน์	 กรรมกำร
  Mr. Prakob Pokawat Director

	 16	 นำยชวัลวัฒน์	 กุลน�	 กรรมกำร
  Mr. Chawanwat Kulnee Director

	 17	 นำยนพพร	 ช�พเมืองแมน	 กรรมกำร
  Mr. Nopporn Cheepmaungman Director

	 18	 นำยจรัญ	 เพ�ชรรัตน์	 กรรมกำร
  Mr. Charun Phetcharat Director

	 19	 นำงเบญจมำศ	 เกษเกษม	 กรรมกำร
  Mrs. Benjamas Ketkasem Director
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คณะกรรมการบร�หารกองทุนสนับสนุนการว�จัย
GPO Research Fund Committee

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 โดยให�คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	 มีอ�านาจหน�าที่ตามนัยของมาตรา	23	แห�งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	
พ.ศ.	2543	กล�าวคือ

	 1.	 พิจารณาให�ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ	 ในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนส�งเสริมและพัฒนา 
	 	 แรงงานสัมพันธ�
	 2.	 หาทางปรองดองและระงับข�อขัดแย�งในรัฐวิสาหกิจนั้น
	 3.	 พิจารณาปรับปรุงระเบียบข�อบังคับในการท�างาน	อันจะเป�นประโยชน�ต�อนายจ�าง	ลูกจ�าง	และรัฐวิสาหกิจนั้น
	 4.	 ปรึกษาหารือเพื่อแก�ป�ญหาตามค�าร�องทุกข�ของลูกจ�างหรือสหภาพแรงงาน	 รวมถึงการร�องทุกข�ที่เกี่ยวกับการลงโทษ 
	 	 ทางวินัย
	 5.	 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ�าง

	 The	Business	Relations	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	ef�ciency	of	a	state	enterprise;	promote	and	develop	 
	 	 good	labor	relations.
	 2.	 Discover	ways	of	compromise	and	inhibit	disputes	within	a	state	enterprise	
	 3.	 Consider	improvements	to	workplace	regulations,	which	will	be	bene�cial	to	the	employer,	employees	 
	 	 and	the	state	enterprise	as	a	whole.
	 4.	 Consult	and	discuss	to	 resolve	employee	and	union	petitions	 including	grievances	 relating	to	disciplinary	 
	 	 action.
	 5.	 Consult	and	discuss	to	consider	improving	employment	conditions

	 1	 ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ	 ไกรสินธุ์	 ประธำนกรรมกำร
  Professor Dr. Krisana Kraisintu, Ph.D. Chairman

	 2	 รศ.ดร.ภญ.ดวงจิตต์	 พนมวัน	ณ	อยุธยำ	 กรรมกำร
  Associate Professor Dr. Duangchit Panomvana, Ph.D. Director

	 3	 รศ.ดร.ภญ.จิรำพร	 ลิ�มปำนำนนท์	 กรรมกำร
  Associate Professor Dr. Jiraporn  Limpananont, Ph.D. Director

	 4	 ศ.นพ.สุทัศน์	 ฟู่เจริญ	 กรรมกำร
  Professor Dr. Suthat  Fucharoen, M.D. Director

	 5	 รศ.ดร.เรณุมำศ	 มำอุ�น	 กรรมกำร
  Associate Professor Dr. Ranumas Ma-oon, Ph.D. Director

	 6	 นำยวิริย	 พึ�งสุนทร	 กรรมกำร
  Mr. Wiriya Phungsoonthorn Director

	 7	 ดร.ภก.อภิสิทธิ�	 ฉัตรทนำนนท์	 กรรมกำร
  Dr. Apisit Chattananon, Ph.D. Director

	 8	 ดร.พญ.นวลกันยำ	 สถิรพงษะสุทธิ	 กรรมกำร
  Dr. Nuankanya  Sathirapongsasuti, Ph.D. Director
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ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 โดยให�คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีอ�านาจหน�าที	่ดังต�อไปน้ี
	 1.	 ก�าหนดนโยบายและแผนการให�ทุนสนับสนุนการวิจัย
	 2.	 ก�าหนดหลักเกณฑ�และมาตรฐานการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย
	 3.	 พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย
	 4.	 พิจารณาให�มีค�าสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
	 5.	 พิจารณาการให�ทุนการวิจัยตามหลักเกณฑ�ที่ก�าหนด
	 6.	 ก�ากับและประเมินผลงานวิจัยที่ได�รับการสนับสนุน
	 7.	 ก�าหนดมาตรการเผยแพร�	และการถ�ายทอดผลงานวิจัย
	 8.	 ก�าหนดหลักเกณฑ�การแบ�งป�นผลประโยชน�ของงานวิจัยที่เกิดขึ้น
	 9.	 แต�งตั้งคณะท�างานผู�ประเมินโครงการวิจัย
	 10.	 ด�าเนินงานอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข�องกับการสนับสนุนการวิจัย
	 11.	 เสนอรายงานประจ�าป�ต�อคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม

	 GPO	Research	Fund	Committee	is	responsible	for	the	followings:
	 1.	 Establish	policies	and	research	funding	plan.
	 2.	 Establish	criteria	and	standards	of	research	supports	to	researchers.	
	 3.	 Consider	and	approve	research	projects.
	 4.	 Issue	statements	or	announcements	about	the	funding.
	 5.	 Consider	research	funding	in	accordance	with	the	procedures.
	 6.	 Supervise	and	evaluate	the	funded	research.
	 7.	 Set	up	measures	of	publication	and	transferring	of	research	results.
	 8.	 Set	up	rules	for	sharing	the	bene�ts	of	the	research	output.
	 9.	 Appoint	a	working	group	to	assess	research	projects.
	 10.	 Perform	other	tasks	to	support	research.
	 11.	 Issue	annual	reports	to	the	GPO	board	of	directors.

	 9	 พันเอก	ยลเทพ	 ธ�ระชัยชยุติ	 กรรมกำร
  Colonel Yollatep Teerachaichayuti Director

	 10	 ภญ.อัจฉรำ	 เอกแสงศร�	 เลขำนุกำร
  Mrs. Achara Eksaengsri Secretary

	 11	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ	 	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Research and Development Institute Assistance

 12	 ผู้รับผิดชอบกลุ�มสนับสนุนงำนวิจัยสถำบันวิจัยและพัฒนำ	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Director of Research Supporting Group,  Assistance
  Research and Development Institute 
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	 โดยให�คณะกรรมการติดตามและก�ากับโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง	มีอ�านาจหน�าที่ดังนี้
	 1.	 ก�ากับโครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
	 2.	 ติดตาม	เร�งรัด	และก�ากับการด�าเนินงานให�เป�นไปตามแผน	และงบประมาณที่ได�รับ
	 3.	 รายงานผลการด�าเนินงานให�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมทราบเป�นระยะๆ	
	 4.	 มีอ�านาจในการเรียกให�ทุกหน�วยงานในองค�การเภสัชกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและก�ากับ 
	 	 โครงการก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
	 5.	 ก�ากับการจัดท�าการศึกษาความเป�นไปได�	(Feasibility	study)	ในการลงทุนก�อสร�างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
	 6.	 ด�าเนินการงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมอบหมาย

	 The	committee	possesses	the	following	authorities	and	duties:
	 1.	Supervise	the	construction	project:	Rangsit	Manufacturing	Plant	(Phase	II).
	 2.	Monitor,	accelerate	and	supervise	the	operations	in	accordance	with	the	operation	plan	and	received	 
	 	 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	support	of	its	operations.
	 5.	Supervise	the	conducting	of	a	feasibility	study	as	regards	investment	into	the	construction	of	the	
	 	 Rangsit	Manufacturing	Plant	(Phase	II)

คณะกรรมการติดตามและกำากับโครงการก�อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง 

A Appointment of the committee for the monitoring and supervision
of the construction project: Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 1	 ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ	 ไกรสินธุ์	 ประธำนกรรมกำร
  Professor Dr. Krisana Kraisintu, Ph.D. Chairman

	 2	 ภญ.อัจฉรำ	 เอกแสงศร�	 กรรมกำร
  Mrs. Achara Eksaengsri Director

	 3	 นำงญำใจ	 พัฒนสุขวสันต์	 กรรมกำร
  Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director

	 4	 พลโท	เรืองสิทธิ�	 วิทยำภัค	 กรรมกำร
  Maj. Gen. Ruangsit  Wittayapak Director
   B.Pharm., LL.B., M.P.A

	 5	 พันเอก	ยลเทพ	 ธ�ระชัยชยุติ	 กรรมกำร
  Colonel Yollatep Teerachaichayuti Director

	 6	 ภก.พิพัฒน์	 นิยมกำร	 กรรมกำร
  Mr. Pipat Niyomkarn Director

	 7	 ดร.ภญ.มุกดำวรรณ	 ประกอบไวทยกิจ	 กรรมกำรและเลขำนุกำร
  Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, Ph.D. Director & Secretary
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	 โดยให�คณะกรรมการพัฒนาข�อเสนอการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลขององค์การเภสัชกรรม	มีอ�านาจหน�าที่ดังนี้
	 1.	ด�าเนินการให�มีการศึกษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การเภสัชกรรม	พร�อมกับให�ข�อเสนอแนะการพัฒนา
	 2.	พัฒนาข�อเสนอเชิงนโยบายต�อการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลขององค�การเภสัชกรรมอย�างรอบด�าน
	 3.	ก�ากับ	ติดตาม	สนับสนุน	และให�ข�อเสนอแนะต�อการด�าเนินงาน	เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
	 	 ที่เสนอ
	 4.	อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมอบหมาย

	 The	committee	possesses	the	following	authorities	and	duties:
	 1.	Arrange	 a	 study	 of	 GPO’s	 human	 resources	 management	 system	 and	 provide	 suggestions	 for 
	 	 improvement.
	 2.	Develop	a	policy	proposal	on	the	improvement	of	the	human	resources	management	system.
	 3.	Control,	monitor,	support	and	provide	suggestions	on	the	operations	designed	for	the	improvement 
	 	 of	the	human	resources	management	system	in	accordance	with	guidelines.
	 4.	Other	duties	as	assigned	by	GPO’s	Board	of	Directors.

คณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลขององค์การเภสัชกรรม 

A Appointment of the committee for the development of the proposal to improve  
GPO’s human resources management system 

ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

	 1	 นพ.อ�ำพล	 จินดำวัฒนะ	 ประธำนกรรมกำร
  Dr. Amphon Jindawatthana, M.D. Chairman

	 2	 นำงสำวโสภำวด�	 เลิศมนัสชัย	 กรรมกำร
  Miss Sopawadee Lertmanaschai Director

	 3	 นำยสุรพันธ์	 ปุสสเด�จ	 กรรมกำร
  Mr. Surapan Pussadet Director

 	 4	 นพ.นพพร	 ชื�นกลิ�น	 กรรมกำร
  Dr. Nopporn Cheanklin, M.D., MPHM. Director

	 5	 ภก.นิพนธ์	 อัตนวำนิช	 กรรมกำรและเลขำนุกำร
  Mr. Nipon Atanavanich Director & Secretary

	 6	 ภญ.จิรำรัตน์	 ตร�รัตนพันธ์	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Mrs. Chirarat Treerattanapun Assistance
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ล�ำดับ
No.

ชื�อ
Name

ต�ำแหน�ง
Position

คณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอเพ�่อปฏิรูปองค์การเภสัชกรรมและทบทวนพระราชบัญญัติ
องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 

Appointment of the committee for the development of the proposal to reform the Government 
Pharmaceutical Organization and review the GPO Act of 1966 (B.E. 2509) 

	 โดยให�คณะกรรมการฯ	ดังกล�าว	มีหน�าที่	และอ�านาจดังนี้
	 1.	 จัดให�มีการศึกษาการด�าเนินงานขององค�การเภสัชกรรม	ตามพระราชบัญญัติองค�การเภสัชกรรม	พ.ศ.	2509	และข�อเสนอ 
	 	 เพื่อการปฏิรูปองค�การเภสัชกรรม
	 2.	 พัฒนาข�อเสนอเพื่อการปฏิรูปองค�การเภสัชกรรม	 และทบทวนปรับปรุงพระราชบัญญัติองค�การเภสัชกรรม	พ.ศ.	 2509	 
	 	 เสนอต�อคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
	 3.	 อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมมอบหมาย
	 The	committee	possesses	the	following	authorities	and	duties:
	 1.	 Arrange	a	study	of	GPO’s	operations	in	accordance	with	the	GPO	Act	of	1966	(B.E.	2509)	and	produce	 
	 	 a	proposal	for	the	reform	of	GPO.
	 2.	 Develop	a	proposal	for	the	reform	of	GPO;	review	and	suggest	adjustments	to	the	GPO	Act	of	1966;	 
	 	 present	these	proposals	to	GPO’s	Board	of	Directors.
	 3.	 Other	duties	as	assigned	by	GPO’s	Board	of	Directors.

	 1	 นพ.อ�ำพล	 จินดำวัฒนะ	 ประธำนกรรมกำร
  Dr. Amphon Jindawatthana, M.D. Chairman
	 2	 นำงญำใจ	 พัฒนสุขวสันต์	 กรรมกำร
  Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director
	 3	 นพ.สุวิทย์	 วิบุลผลประเสริฐ	 กรรมกำร
  Dr. Suwit Wibulpolprasert, M.D. Director
 	 4	 นำยไกรฤทธิ�	 บุณยเก�ยรติ	 กรรมกำร
  Mr. Krairit Boonyakiat Director
	 5	 นพ.นพพร	 ชื�นกลิ�น	 กรรมกำร
  Dr. Nopporn Cheanklin MD.,MPHM. Director
	 6	 นำยศุภกิจ	 ศิริลักษณ์	 กรรมกำร
  Mr. Supakit Sirilux Director
	 7	 นำยประพนธ์	 อำงตระกูล	 กรรมกำร
  Mr. Papon Augtrakool Director
	 8	 นำงเนตรนภิส	 สุชนวนิช	 กรรมกำร
  Mrs. Netnapis Suchonwanich Director
	 9	 นำยวิทยำ	 กุลสมบูรณ์	 กรรมกำร
  Mr. Vithaya Kulsomboon Director
	 10	 นำยสุวัฒน์	 วิริยพงษ์สุกิจ	 กรรมกำร
  Mr. Suwat Wiriyapongsukit Director
	 11	 ผู้แทนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร	 กรรมกำร
	 	 เศรษฐกิจและสังคมแห�งชำติ	 	 Director
  Delegation from Office of the National Economic
  and Social Development Board (NESDB)  
	 12	 ผู้แทนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	 กรรมกำร
	 	 นโยบำยรัฐวิสำหกิจ	 	 Director
  Delegation from State Enterprise Policy Office 
	 13	 นำงสำววรัญญำ	 เต�ยวกุล	 กรรมกำร
  Miss Varunya Teokul Director
	 14	 ภก.พิพัฒน์	 นิยมกำร	 กรรมกำร
  Mr. Pipat Niyomkarn Director
	 15	 ภก.นิพนธ์	 อัตนวำนิช	 กรรมกำร
  Mr. Nipon Atanavanich Director
	 16	 นำงศิรินุช	 ช�วันพิศำลนุกูล	 เลขำนุกำร
  Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul Secretary
	 17	 นำยสุทัศน์	 ม�สำรภ�	 ผู้ช�วยเลขำนุกำร
  Mr. Sutush Meesarapee Assistant
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1
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5

6

7
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9

10

11

12

13

14

15

ล�ำดับท��
No.

ชื�อคณะกรรมกำร
Name

ต�ำแหน�ง
Position

ค�ำตอบแทน
(บำท/ต�อปี)

Compensation
(Baht/Year)

Compensation
(Baht/Month)

ค�ำตอบแทน
รำยเดือน

เงินโบนัส
ได้รับในปี	2558
Annual	Bonus
2015	(Baht)

กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director

กรรมกำรและเลขำนุกำร
Director & Secretary
ประธำนกรรมกำร

Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director

กรรมกำรและเลขำนุกำร
Director & Secretary

รวม

    33,387.09 
  
    124,125.00 
  
   15,750.00 
  
 150,000.00 240,000.00   168,750.00 
  
 185,000.00   120,000.00 135,000.00 
  
 335,000.00   120,000.00  135,000.00 
  
  360,000.00  120,000.00   135,000.00 
   
  356,500.00   120,000.00   135,000.00 
  
  370,000.00   120,000.00   135,000.00 
  
  270,000.00   120,000.00   135,000.00 
  
  304,000.00   120,000.00   135,000.00 
  
  101,000.00   30,000.00   127,379.03 
  
  410,000.00   120,000.00   135,000.00 
   
  235,000.00   120,000.00   135,000.00 
  
  270,000.00   120,000.00   78,387.09 
  
 3,346,500.00   1,470,000.00   1,762,778.21 
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การบร�หารจัดการองค�กร
Organizational Management

	การบริหารความเสี่ยง	

	 ป�งบประมาณ	2559	องค�การเภสัชกรรมได�พัฒนาระบบ 
การบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Management)	ตามแนวทางของ	
COSO	(Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	
Tread	Way	 Commission)	 ให�มีความเข�มข�นกว�าป�ที่ผ�านมา 
โดยขยายผลการจัดการความเสี่ยงระดับหน�วยงานเฉพาะทาง 
ด�านปฏิบัติการในกิจกรรมที่ส�าคัญแบบบูรณาการ	 (Enterprise	
Risk	Management	 :	 ERM)	 ให�มีความต�อเน่ืองและสม�่าเสมอ	 
เป�นการเพิ่มมูลค�าในการบริหารความเสี่ยงแบบองค�รวม	 เชื่อมโยง 
ตามมาตรฐานที	่สคร.ยอมรับ
	 องค�การเภสัชกรรมได�ปรับปรุงกระบวนการการจัดการ 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 ผ�านการพิจารณาในที่ประชุมคณะท�างาน 
ทางด�าน	 Operation	 Risk	 เพื่อการคัดกรองข�อมูลก�อนน�าเข�า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน	 เป�นการ 
ยกระดับการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
ให�สะท�อนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพ	 
ปรับปรุงกิจกรรมการตอบสนองต�อความเสี่ยง	 คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงประเมินการตอบสนอง	 และให�ข�อเสนอแนะ 
ผ�านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน	 และ 
สื่อสารให�ผู � เ ก่ียวข�องน�าไปปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง 
ตามบทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบในต�อไป	
	 ผู �บริหารระดับสูงขององค�การเภสัชกรรมและ	 Risk	
Owner	 ก�าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง	 ที่มีนัยส�าคัญ
ร�วมกันอย�างต�อเนื่องตามเวลาที่ก�าหนด	 ด�วยการวิเคราะห�หา	
Root	 Cause	 จัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยง	 (Mitigation	
Plans)	 ก�าหนดค�า	 KRI	 เป�นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองค�กร 
ผลักดันให�มีผู �รับผิดชอบในการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
อย�างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค�กร	 ก�ากับดูแลความเสี่ยงระดับ
หน�วยงาน	(ฝ�าย/ส�านัก/สถาบนั)	อย�างเข�มข�น	น�าเสนอความคบืหน�า	
ของการจัดการความเสี่ยงตามแผนการจัดการความเสี่ยง 
ร�วมกับผู�ที่เกี่ยวข�อง	 ลดความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 
ทีอ่าจจะท�าให�องค�การเภสชักรรมไม�บรรลวุตัถปุระสงค�	 กองบริหาร 

	Risk	Management	

	 GPO	has	developed	a	system	of	risk	management	 
in	accordance	with	COSO	 (Committee	of	Sponsoring	 
Organizations	of	the	Treadway	Commission)	guidelines.	 
During	the	�scal	year	2016,	in	order	to	be	more	rigorous	 
than	in	previous	years,	GPO	implemented	Enterprise	 
Risk	Management	 (ERM)	 at	 the	 level	 of	work	 units,	 
especially	 in	 relation	 to	 the	 integrated	operation	of	
important	 activities.	 Risk	 management	 has	 been 
operated	on	a	regular	and	continuous	basis,	resulting	
in	 an	 increase	 in	 the	 value	 of	 integrated	 risk 
management	and	has	been	undertaken	in	accordance	
with	the	standards	approved	by	the	State	Enterprise	
Policy	Of�ce	(SEPO).	
	 GPO	has	improved	the	important	processes	of	
risk	management	via	the	deliberations	of	the	Operational	 
Risk	Team,	which	meets	in	order	to	screen	information	 
before	 making	 proposals	 to	 be	 discussed	 at	 the	 
monthly	meetings	of	the	Board	of	Risk	Management.	 
During	these	meetings,	the	Board	of	Risk	Management	 
assesses	the	response	to	risk	management	and	provides	 
recommendations.	These	recommendations	are	then	 
communicated	 to	 the	 relevant	parties	 in	order	 that	 
they	might	implement	risk	management	in	accordance	
with	their	roles,	duties	and	responsibilities.	This	enhancement	
at	the	operational	level	of	integrated	risk	management	
has	resulted	in	an	increase	in	the	effectiveness	of	risk	
management	 and	 an	 improvement	 to	 risk	 response	
activities.
	 Chief	executives	and	risk	owners	have	determined	 
the	guidelines	for	signi�cant	risk	management.	They	were	
assigned	to	analyze	the	root	causes	of	particular	risks	
and	 prepare	mitigation	 plans,	 to	 determine	 the	 KRI	
value,	which	is	an	indicator	of	enterprise	risk,	to	encourage	 
the	 persons	 accountable	 to	 carry	 out	 effective	 risk	
management	 throughout	 the	 organization,	 to	 be	 
responsible	for	controlling	and	supervising	risks	at	the	
level	of	work	units	 (department/of�ce/institute)	and	
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ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 ส�านักบริหารยุทธศาสตร � 
ท�าการศึกษา	ส�ารวจ	และวิเคราะห�	ทบทวนการบริหารความเสี่ยง	 
(Risk	Management)	ตามแนวทางพัฒนากิจกรรมงานทางด�าน	 
Facilitates	Continue	Improvement	and	Enhancement	 
of	 the	 Organization	 Risk	 Management	 ที่ดี	 ภายใต� 
แบบจ�าลอง	Portfolio	View	of	Risk,	Risk	Appetite	และ	Risk	 
Tolerance	SEPA	ทั้งระบบและกระบวนการ	เกิดความตระหนัก 
และเกิดความร�วมมือกันกับผู�ที่เก่ียวข�องอย�างรวดเร็ว	สร�างความ 
มั่นใจในการบริหารความเสี่ยงทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมย�อย	 
ขององค�การเภสัชกรรมตามเป�าประสงค�หลักได�อย�างเต็ม 
ศักยภาพ	โดยมีส�านักตรวจสอบภายในเป�นผู�สอบทานการบริหาร 
ความเสี่ยงในภาพรวมขององค�การเภสัชกรรม	
	 ดังน้ัน	 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ในกิจกรรมการด�าเนินงานอย�างสมเหตุสมผล	ตามบทบาทหน�าที่ 
และความรับผิดชอบอย�างเป�น	 Dynamic	 Interactive	 and	 
Responsive	to	Change	ทั่วทั้งองค�กร	โดยองค�การเภสัชกรรม 
ประเมินการตอบสนองความเสี่ยง	(Risk	Response)	ที่เหลืออยู�	 
(Residual	 risk)	 ตามกลยุทธ�การกระจายความเสี่ยงที่เกี่ยวข�อง 
กับลูกค�า	 ผลิตภัณฑ�	 ภายใต�การปฏิบัติงานที่ก�าหนด	 ขอบเขต	 
อ�านาจและระเบียบวิธีปฏิบัติ	รองรับระบบการประเมินคุณภาพ 
รัฐวิสาหกิจของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 
(สคร.)	ตามเกณฑ�	State	Enterprise	Policy	Of�ce	:	SEPO) 
ดังภาพ

to	present	a	report	on	the	progress	of	risk	management	
in	accordance	with	the	risk	management	plan.	In	order	
to	reduce	the	severity	of	the	impact	of	risks	that	might	
result	in	GPO	being	unable	to	achieve	its	goals,	the	Risk	
Management	and	Internal	Control	Division	of	the	Of�ce	
of	Strategic	Management	studies,	surveys,	analyzes	and	
reviews	 risk	 management	 in	 accordance	 with	 the	 
guidelines	for	Facilitating	Continuous	Improvement	and	
Enhancement	of	Organizational	Risk	Management	under	
the	model	Portfolio	View	of	Risk,	Risk	Appetite	and	Risk	
Tolerance,	SEPA.	This	results	in	greater	levels	of	awareness	
and	 ready	cooperation	among	 the	 involved	persons	 
and	enhances	con�dence	in	achieving	the	main	goals	 
of	 effective	 risk	management	 in	 both	 the	 principle	 
activities	of	the	organization	as	well	as	in	the	activities	
of	 small	 groups	within	 GPO.	 The	Of�ce	 of	 Internal	 
Audit	 is	 responsible	 for	 reviewing	 the	 overall	 risk	 
management	of	GPO.
	 In	 addition,	 risk	 management	 and	 internal	 
control	 are	 dynamic,	 interactive	 and	 responsive	 to	 
change	across	the	organization.	GPO	assesses	the	risk	
response	 of	 residual	 risk	 in	 accordance	 with	 the	 
strategy	 of	 diversi�cation,	 which	 involves	 customers	
and	 products.	 This	 is	 performed	 under	 the	 de�ned	
operations,	scope,	authority	and	procedures	required	
in	 order	 to	 support	 the	 system	 of	 State	 Enterprise	
Performance	Appraisal	(SEPA)	of	the	State	Enterprise	
Policy	Of�ce	(SEPO)	as	shown	in	the	below	�gure:
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	 องค�การเภสชักรรม	ปรับปรงุข�อมลูการตดิตามความเสีย่ง 
ระดับองค�กรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน 
การด�าเนินงาน	 ด�วยการน�าเสนอในที่ประชุมองค�การเภสชักรรม
เพือ่ทราบทกุเดอืน	โดยมุ�งหวงัให�คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม 
เห็นภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงหลักต�อองค�กร	 และ
สามารถใช�ข�อมูลดังกล�าวในการบริหารความเส่ียงด�าน	Strategic	
Risk,	 Operation	 Risk,	 Financial	 Risk,	 Compliance	 Risk	
ประกอบการพิจารณาในเชิ งนโยบายสร � างมูลค � า เพิ่ม 
ทางเศรษฐศาสตร�ตามแนวทางของ	 ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ที่ก�าหนดจึงท�าให�ความเสี่ยง 
ย�อยระดับกิจกรรมของหน�วยงาน	 ไม�ถูกยกระดับเป�นความเสี่ยง 
ระดับองค�กร
	 Risk	 Owner	 วิเคราะห�ข�อมูลเหตุการณ�เสี่ยงภายใต�
ข�อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข�อง	 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
บูรณาการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง	 (COSO–ERM	 
Integrated	Framework)	เริ่มจากการก�าหนดนโยบาย	ก�าหนด 
กลยุทธ�	 จัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยงอย�างเป�นระบบ 
น�าสู �การปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบ 
ในแต�ละต�าแหน�งงาน	ภายใต�การวิเคราะห�การบริหารความเสี่ยง	
เพื่อการจัดท�าแผนยุทธศาสตร�ขององค�กร	 สามารถเพิ่มมูลค�า	
(Value)	 บูรณาการได�อย�างมีประสิทธิภาพ	 และใช�เกณฑ� 
ในการวิเคราะห�ความเส่ียงประเมิน	และจัดการความเสี่ยงภายใต�
แบบจ�าลอง	 Portfolio	 View	 of	 Risk,	 Risk	 Appetite	 และ 
Risk	Tolerance	ร�วมกับเทคนิคการประเมินภายในและภายนอก
องค�กร	 แบบ	 Past	 history–Internal	 &	 external	 Data 

	 The	Risk	Management	Division	updates	the	risk	 
management	monitoring	data	of	the	Risk	Management	 
Committee	 in	accordance	with	 the	operational	plan	 
and	presents	this	data	at	a	meeting	with	GPO’s	Board	 
of	Directors,	once	a	month,	with	the	aim	of	providing	
the	 Board	 with	 an	 overview	 of	 aspects	 of	 key	 risk	 
management	in	regard	to	the	organization.	In	addition,	 
this	data	can	be	used	for	risk	management	in	terms	of	 
strategic	risk,	operational	risk,	�nancial	risk,	and	compliance	 
risk	 and	 can	 be	 used	 to	 determine	 policy	 and	 for	 
economic	value	enhancement	in	accordance	with	SEPO	 
guidelines.	This	prevents	risk	activities	at	a	work	unit	 
level	advancing	to	a	level	of	corporate	risk.	
	 Risk	owners	analyze	the	data	pertaining	to	risk	 
events	and	develop	and	improve	risk	management	in	 
accordance	 with	 the	 guidelines	 of	 the	 COSO-ERM	 
Integrated	Framework,	which	involves	the	de�ning	of	 
policies	and	strategies,	the	preparation	of	a	systemic	 
risk	management	 plan	 and	 operating	 in	 accordance	 
with	their	role	and	job	responsibilities.	Risk	management	 
analysis	 for	 the	 preparation	 of	 the	 organization’s	 
strategic	plan	can	increase	integration	ef�ciency.	GPO	
uses	analytical	criteria	for	risk	assessment	and	manages	
risk	 by	 using	 the	model	 Portfolio	 View	 of	 Risk,	 Risk 
Appetite	and	Risk	Tolerance,	together	with	internal	and	
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มีกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท�าการวิเคราะห� 
ช�องว�างทั้งทางด�านการเตรียมสภาพแวดล�อมภายในองค�กร	 
(Internal	 Environment)	 การก�าหนดเป�าหมายการบริหาร 
ความเสี่ยง	 (Objective	 Setting)	 การระบุความเสี่ยงต�างๆ	 
(Event	Identi�cation)	การประเมนิความเสีย่ง	(Risk	Assessment) 
กลยุทธ�ที่ใช�ในการจัดการแต�ละความเสี่ยง	 (Risk	 Response)	 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Control	Activities)	ข�อมูลและ 
การสื่อสารด �านบริหารความเสี่ยง 	 ( Information	 and	 
Communication)	 การติดตามและเฝ�าระวังความเสี่ยงต�างๆ 
(Monitoring)	ตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ	(SEPA	Framework)	 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการพัฒนาองค�กร	 จากมูลนิธิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค�กรภาครัฐ	(สพร.)	ดังภาพต�อไปนี้

external	 organization	 assessment	 techniques	which	
utilize	past	history-internal	&	external	data.	The	Risk	
Management	 Division	 and	 Internal	 Control,	 in	 2016,	
carried	out	a	gap	analysis	on	the	internal	environment,	
objective	setting	for	risk	management,	event	identi�cation,	 
risk	assessment,	the	strategy	of	risk	response	management,	 
activities	 for	 risk	 management	 (control	 activities),	 
information	and	communication	on	risk	management	
and	the	monitoring	of	risk	in	accordance	with	the	SEPA	
Framework.	This	was	 in	order	to	support	the	quality	
assessment	 of	 corporate	 development	 from	 the	 
Institute	 of	 Research	 and	 Development	 for	 Public	 
Enterprises	(IRDP).	Details	are	shown	in	the	below	�gure:
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	 ทั้งนี	้ องค�การเภสัชกรรมประกันคุณภาพด�วยประสิทธิผล 
ของการบูรณาการบริหารความเสี่ยงทางกายภาพ	4	ด�าน	ดังน้ี

	 1.	ด�าน	Strategic	Risk
	 	 เชื่อมโยง	SWOT	ในกิจกรรม	Core	Business	ท�าการ
ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อการค�นหา	 Root	
Cause	จัดท�า	Mitigation	Plan	ก�อนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร� 
ขององค�กร	
	 	 1)	 ผลของการวิเคราะห�ความเชื่อมโยงทุก	 SWOT 
สามารถน�าไปสร�าง	 Best	 Practice	 ในการก�าหนดแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงทางด�านกลยุทธ�ได�
	 	 2)	 สร �างความตระหนักของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ	โดยผู�บริหารระดับสูงมีการทบทวน
กระบวนการใช�ข �อมูล	 เพื่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน	 
ติดตามผลประกอบการที่ไม�เป�นไปตามที่คาดไว�จากระบบ 
การรายงาน	(ความเสี่ยงทางด�าน	Strategic	Risk)	สามารถน�าไป
อ�างอิงในการลดจุดอ �อนทางด�านกลยุทธ �ที่ส�าคัญได�อย�าง 
เหมาะสม
	 	 สื่อสารให�ผู �บริหารระดับกองขึ้นไปในการก�าหนด 
กรรมวิธีให�เข�าใจตรงกัน	ในกระบวนการวิเคราะห�ข�อมูลที่ส�าคัญ	 
สร�างความเชื่อมั่นในการ	 Identify	 สถานการณ�ความเสี่ยง 
เชิงนโยบายได�สมเหตุสมผลของการบริหารความเสี่ยงอย�างเข�มข�น	
ลดผลกระทบของเหตุการณ�เสี่ยงที่มีต�อการปฏิบัติงาน	 ในการ
ประชุมร�วมกิจกรรมการท�าแผนปฏิบัติการประจ�าป�ล�วงหน�าก�อน 
การวิเคราะห�	ก�อนก�าหนดแผนยุทธศาสตร�ประจ�าป�ทุกครั้ง	
	 	 การบริหารความเสี่ยงทางด�านการตอบสนองความเส่ียง 
(Risk	 Response)	 ในการก�าหนดกลยุทธ �การด�าเนินงาน 
เพื่อประกันคุณภาพ	 ป� 	 2559	 มีการพัฒนาการวิเคราะห�
สถานการณ � เสี่ยงที่อาจท�า ให �แผนยุทธศาสตร � ไม �บรรลุ
วัตถุประสงค�	 ผ�านผู�บริหารระดับกลางขึ้นไป	 ร�วมกันวิเคราะห� 
คัดกรองความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการ 
วิเคราะห�	 SWOT	 ก�อนก�าหนดแผนกลยุทธ�มากกว�า	 2	 ครั้ง 
ในแต�ละภารกิจตามวิสัยทัศน�ขององค�การ	 น�ากลยุทธ�ไปใช� 
ในการปฏิบัติแบบบูรณาการ	ภายใต�การติดตามความเสี่ยงระดับ
องค�กรอย�างเหมาะสมดังภาพ

	 GPO	guarantees	its	standards	of	quality	via	the 
effectiveness	of	integrating	risk	management	in	terms	
of	the	following	4	aspects:	

	 1.	Strategic	Risk
	 	 SWOT	 (strengths,	weaknesses,	 opportunities	 
and	threats)	analysis	is	applied	to	the	activities	of	the	
core	business;	the	risk	management	process	is	evaluated	 
in	 order	 to	 discover	 the	 root	 cause	 of	 risk	 and	 to	 
prepare	a	mitigation	plan	before	the	preparation	of	the	
organization’s	strategic	plan.
	 	 1)	 The	results	of	SWOT	analysis	can	be	used	 
for	the	creation	of	best	practice	in	de�ning	guidelines	
for	strategic	risk	management.
	 	 2)	 To	raise	awareness	of	the	risk	management	 
process	at	the	operational	level,	executives	review	the	
processes	of	data	usage	for	decision	making	on	operations	 
and	follow	up	on	unexpected	levels	of	performance	 
highlighted	by	the	reporting	system.	Strategic	risk	can	 
be	used	as	a	suitable	reference	point	for	reducing	any	
weaknesses	relating	to	important	strategies.	
	 	 During	the	annual	operational	plan	meeting,	
executives	 in	 the	 position	 of	 Head	 of	 Division	 and	 
above,	examine	and	discuss	the	analytical	processes	 
relating	to	important	data,	the	enhancement	of	con�dence	 
in	reasonably	 identifying	situations	of	policy	risk	and 
the	reduction	of	the	impact	of	risk	events	on	performance,	
before	de�ning	the	annual	strategic	plan.
	 	 In	terms	of	Risk	Response	during	2016,	as	de�ned	
in	the	operational	strategy	for	quality	assurance	2016,	
there	was	improvement	in	the	analysis	of	risk	events	
that	might	prevent	the	strategic	plan	from	achieving	
its	objectives.	Before	de�ning	the	strategic	plan,	of�cers	
of	the	rank	of	middle	manager	and	above,	on	more	
than	 2	 occasions,	 collaborated	 in	 the	 analysis	 and	
screening	of	risks	utilizing	the	SWOT	analytical	process.	
The	 de�ned	 strategy	 was	 used	 in	 the	 integrated 
operation	 of	 each	mission	 in	 accordance	with	 the 
organization’s	 vision	 under	 risk	 monitoring	 at	 the	 
organization	level	as	shown	in	the	below	�gure:
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	 2.	ด�าน	Operation	Risk	
	 	 องค�การเภสัชกรรมได�พิจารณาวิเคราะห�	Process	Risk	 
ในงานที่ท�าเป�น	Process	follow	a	regular	ด�านการแลกเปลี่ยน 
คืนยา	 ลูกหน้ีค�างช�าระ	 คณะท�างานขยายผลการ	 Monitor	 
กระบวนการผลิตยา	3	รายการ	ตลอด	Supply	chain	ภายใต�	 
Root	 Cause	 และ	Mitigation	 Plan	 โดยมี	 KRI	 เป�นตัวชี้วัด 
การจัดการความเสี่ยง	 และองค�การเภสัชก�าหนดสีแสดงสถานะ 
แจ �งเตือน	 (early	 warning)	 สนับสนุนความเชื่อมั่นจาก 
การรายงาน	 การวิ เคราะห �ระดับผลกระทบความเสี่ยง 
แจ�งให�รู �ล�วงหน�า	 3	 สถานะ	 ได�แก�	 สีเขียว	 สีเหลือง	 สีแดง	 
บริหารความเสี่ยง	ภายใต�เงื่อนไขการบริหารความเสี่ยง	ควบคุม 
กระบวนการ	4	ด�าน	คือ
	 	 1.		Model	Risk
	 	 2.	 Execution	error
	 	 3.	 Technology	Risk
	 	 4.		Operational	Control	Risk	/	Documentation	/
	 	 	 Contract	Risk
	 สามารถท�าให�องค�การเภสัชกรรมลดผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงหลายด�านตลอด	 Supply	 Chain	 ได �อย �างมี
ประสิทธิภาพ

	 2.	Operational	Risk	
	 	 GPO	 analyzes	 process	 risk	 in	 regard	 to	 the	 
operations	involved	with	exchange-return	pharmaceutical	 
products,	 unpaid	 customers	 and	 the	 Committee	 
monitoring	the	manufacturing	process	throughout	the	 
supply	 chain	 of	 3	medicines.	 These	 operations	 are	 
analyzed	under	the	Root	Cause	and	Mitigation	Plan	via	 
the	 use	 of	 KRI,	which	 is	 an	 indicator	 utilized	 in	 risk	 
management.	In	addition,	GPO	applies	a	colour	coded	 
method	in	order	to	provide	for	an	early	warning	system.	 
This	works	 to	 enhance	 con�dence	 in	 the	 analytical	 
reporting	of	risk	impact	levels	as	it	provides	advanced	 
warning	in	terms	of	three	types	of	status,	these	being:	 
green,	 yellow	 and	 red.	 Operational	 risk	 is	managed	 
under	 conditions	 of	 process	 control	 consisting	 of 
4	aspects:
	 1.	Model	risk
	 2.		Execution	error
	 3.	 Technology	risk
	 4.	Operational	Control	Risk	/	Documentation	/ 
	 	 Contract	Risk.
	 This	risk	management	is	able	to	effectively	reduce	
the	impact	of	many	risk	factors	throughout	the	supply	
chain.
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	 องค�การเภสัชกรรมได�พิจารณาน�าแนวทางเกี่ยวกับ 
เร่ือง	COSO	แบบบรูณาการ	(Enterprise-Wide	Risk	Management	:	 
ERM	8)	สร�างความร�วมมือกับบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ	 
มีการถ�ายทอดแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งระดับองค�กรและ 
ระดับหน�วยงานให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติการที่เกี่ยวข�องอย�างเป�น 
ระบบภายใต�กระบวนการบริหารความเสี่ยงของผู�บริหารระดับสูง	 
และ	 Risk	 Owner	 อย�างเข�มข�น	 ในกิจกรรมงานที่ส�าคัญให�ม ี
ความต�อเน่ืองในการจัดการความเสี่ยง	 ลดผลกระทบและลด 
จุดอ�อนที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ	 รวมทั้งสร�างความตระหนักให�กับ 
พนักงานทุกคนในการเป�นเจ�าของความเสี่ยงร�วมกัน	 ภายใต� 
การประเมินการตอบสนองต�อความเสี่ยง	(Risk	Response)	ผ�าน
ที่ประชุมคณะท�างานที่เกี่ยวข�อง	 น�าเสนอต�อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา	 น�าเสนอต�อคณะกรรมการ 
องค�การเภสัชกรรม	ตามบทบาทหน�าท่ีของกองบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน	เป�นวาระประจ�าทุกๆ	เดือน	6	ด�าน	ดังน้ี

	 GPO	 implemented	 the	 COSO	 (Committee	 of 
Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	
guidelines	 on	 Enterprise-Wide	 Risk	 Management: 
ERM	8.	To	enable	 cooperation	within	 the	 integrated	
enterprise	 risk	management	approach,	 the	plans	 for	 
risk	management	were	dispensed	at	both	an	organization	 
level	and	a	work	unit	 level	and	were	distributed	to	
executives	and	related	operators	on	a	systemic	basis	
appropriate	to	the	risk	management	process	in	regards	
to	 chief	 executives	 and	 risk	 owners.	 In	 regard	 to	 
important	activities,	risk	management	was	implemented	
on	a	continuous	basis	in	order	to	reduce	impacts	and	 
weaknesses	which	might	 occur	 during	 operations.	 
In	addition,	GPO	endeavored	to	raise	the	awareness	of	 
every	employee	of	the	fact	that	they	are	themselves	 
risk	 owners.	 The	 risk	 response	was	 assessed	 during	 
meetings	of	the	relevant	working	groups	and	the	results	 
were	presented	to	the	Risk	Management	Committee	 
for	consideration.	The	Risk	Management	and	Internal	 
Control	Division	updated	the	risk	management	monitoring	
data	 of	 the	 Risk	 Management	 Committee	 and 
presented	this	data	at	the	monthly	meetings	of	GPO’s	
Board	of	Directors.	These	presentations	comprised	the	
following	6	aspects:	

สรุปภาพรวมของการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงป� 2559
Summary of the Overall Performance on Risk Management in 2016

	 3.	ด�าน	Financial	Risk	
	 	 องค�การเภสัชกรรมสามารถออกงบการเงินภายใน 
15	 วัน	 หลังจากป�ดงบประจ�าเดือน	 ท�าให�ผู�บริหารได�รับข�อมูล 
ในการตัดสินใจทางด�านการบริหารความเสี่ยงได�รวดเร็วและ 
ทันกาล	
	 4.	ด�าน	Compliance	Risk	
	 	 ความเส่ียงด�านกฎเกณฑ�ที่เก่ียวข�อง	ได�มีการ	Monitor	 
การปฏิบัติงานทางด�าน	 E-biding	 รองรับระเบียบพัสดุ	 ว�าด�วย 
การจัดซื้อจัดจ�างที่ต�องถูกยกเลิก	 (ม.	 60-64)	 ซึ่ง	 ม.	 61-62	 
เป�นความเสี่ยงที่องค�การเภสัชกรรมไม�สามารถน�ามาอ�างอิง 
ในการปฏิบัติงานว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างได�

	 3.	Financial	Risk	
	 	 GPO	is	able	to	 issue	its	�nancial	statements	 
within	15	days	of	the	compilation	of	its	monthly	�nancial	 
data.	This	allows	executives	to	access	this	data	in	good	 
time,	enabling	them	to	make	rapid	and	timely	decisions	
on	risk	management.	
	 4.	Compliance	Risk
	 	 E-bidding	 operations,	 which	 comply	 with	 
procurement	 regulation,	 are	monitored	as	 there	 are	 
compliance	risks.	Previously,	GPO	used	the	procurement	 
regulation	 articles	 no.	 61	 and	 62	 as	 references	 for 
procurement,	 however	 the	 procurement	 regulation	 
articles	 no.	 60-64	 have	 now	 been	 voided,	 there	 is	 
therefore	a	risk	present	 in	that	GPO	no	longer	has	a	 
reference	for	operations	on	procurement.
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	 1.	 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
	 	 ด�านกลยุทธ�	 (Strategic	 Risk)	 ด�านการด�าเนินงาน 
(Operational	Risk)	ด�านการเงิน	(Financial	Risk)	ด�านกฎเกณฑ� 
ทางการ	 (Compliance	 Risk)	 เข�ากับความเสี่ยงด�านบุคคล	 
(Reputation	 Risk)	 ภายใต�การจัดการความเสี่ยงทางด�าน 
ภาพลักษณ�	 (Reputation	 Risk)	 ในประเด็นที่ส�าคัญ	 ผู�บริหาร 
ระดับสูงติดตามความคืบหน�า	 ให�ข�อเสนอแนะและติดตาม 
การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ�	บริการภายใต� 
กลไกในการส�งมอบผลิตภัณฑ�	 ตามความต�องการและความ 
คาดหวังของลูกค�า	ท�าการวัดวิเคราะห�หา	Root	Cause	จัดท�า	
Mitigation	Plan	ก�าหนดค�า	KRI	รองรับการเปลี่ยนแปลงอย�าง
เป�นระบบ	Dynamic	Interactive	and	Responsive	to	Change	
	 2.	 การปรับปรุงกิจกรรมการด�าเนินงานการบริหาร	
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ	
	 	 ตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และของคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม	 หลายรายการ 
เป�นกิจกรรมงานเร�งด�วนที่ผู�เกี่ยวข�องต�องด�าเนินงานให�เป�นไป 
ตามมาตรฐานหลายทาง	 โดยเฉพาะทางด�านการทบทวนและ 
ปรับปรุง	 การจัดท�าคู�มือการบริหารความเสี่ยงขององค�การ 
เภสัชกรรม	 ป�	 2560	 ให�มีความชัดเจนตาม	 Philosophy	
ครอบคลุมประเด็นเสี่ยงภายใต�ข�อก�าหนด	ทั้งประเภทความเสี่ยง
และเกณฑ�การวิเคราะห�	 เพื่อให�คู�มือมีคุณภาพที่ดีและมีข�อมูล
ส�าหรับการสื่อสารอ�างอิงได�ครบถ�วนตามกิจกรรมที่ต�องปฏิบัติ	
	 3.	 การวัดและวิเคราะห์และการจัดการความรู�สู�การปฏิบัติ
ตามหลัก	COSO–ERM	(8	องค์ประกอบ)	
	 	 การวิเคราะห�หา	Key	Risk	ภายใต�ป�จจัยเสี่ยงภายใน 
และภายนอก	 รวบรวมและถ�ายทอดความรู �อย�างแท�จริง 
ตามหน�วยงานทางด�านการบริหารความเสี่ยงอย�างเป�นระบบ	 
กระบวนการท�างานมีความชัดเจนขึ้น	 หน�วยงานย�อยสามารถ 
รายงานความเสี่ยงได�ตามเวลาท่ีเหมาะสม	
	 	 ส�าหรับการจัดการความรู�สู�การปฏิบัติ	ได�ร�วมพิจารณา 
คัดกรองความเสี่ยงระดับหน�วยงาน	 ตามร�องขอจากผู�บริหาร 
หน�วยงาน	 รวมทั้งเชิญวิทยากรและผู�เชี่ยวชาญจากภายนอก 
มาให�องค�ความรู�ทางด�านการบริหารความเสี่ยง	 ทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติภายใต� 	 Mitigation	 Plan	 ที่ก�าหนดไว�อย�างมี 
ประสิทธิภาพ

	 1.	 Risk	Correlation	Map
	 	 Important	issues	in	regard	to	reputational	risk	 
were	managed	via	the	correlation	of	reputational	risk	 
with	 strategic	 risk,	 operational	 risk,	 �nancial	 risk	 and	 
compliance	 risk.	 Chief	 executives	 followed	 up	 on	 
progress,	 provided	 suggestions	 and	monitored	 the	 
correlation	of	 the	 risk	management	of	products	and	 
services,	i.e.	product	delivery	and	the	expectations	of	 
customers.	Root	Cause	was	analyzed,	a	Mitigation	plan	 
was	prepared	and	KRI’s	were	set	 for	 the	support	of	 
Dynamic	Interactive	and	Responsive	to	Change	criteria.	

 2.	 Improvement	of	the	important	activities	of	risk	
management
	 	 In	accordance	with	proposals	 from	the	Risk	 
Management	Committee	and	GPO’s	Board	of	Directors,	 
many	 activities	 concerning	 risk	 management	were	 
deemed	to	be	urgent	and	as	such	the	people	involved	 
with	 these	activities,	were	 required	 to	perform	 their	 
work	 in	 accordance	with	 several	 relevant	 standards;	 
this	was	considered	to	be	especially	important	when	 
concerning	work	 relating	 to	 the	 �eld	 of	 review	 and	 
improvement.	In	addition,	preparations	were	made	for	 
the	drafting	of	the	GPO	Risk	Management	Manual	for	 
2017;	this	manual	is	required	to	contain	clear	content,	 
to	precisely	conform	to	the	principles	of	risk	management	 
and	to	cover	issues	in	terms	of	both	types	of	risk	and	 
analytical	criteria.	This	is	in	order	to	be	in	possession	 
of	a	manual	of	good	quality,	containing	 information	 
which	can	be	used	as	a	reference	point	when	undertaking	
the	required	risk	management	activities.
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	 4.	 การบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจในภาวะฉุกเฉิน	
	 	 ในเหตกุารณ�ทีอ่าจเกิดการหยดุชะงกัของการด�าเนนิงาน	 

ได�ท�าการทบทวนและปรับปรุงความพร�อมใช�งานในภาวะฉุกเฉิน 

อย�างต�อเน่ือง	 ด�วยการซ�อมแผนบริหารความต�อเนื่อง	 (BCD)	

อย�างเข�มข�น	 ภายใต�เหตุการณ�สมมติที่มีการตอบสนองเหตุการณ� 

ได�อย�างมีประสิทธิผล	 ผ�านคณะกรรมการบริหารความต�อเนื่อง 

ทางธุรกิจ	BCM/BCP	เกิดกิจกรรมควบคุมด�าเนินการและประเมิน

ผลการตอบสนองอย�างมีประสิทธิภาพภายใต�สถานการณ�จริง

	 5.	 ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงด�าน“ทุจริต”	
ท่ีได�รับการอนุมัติ	
	 	 น�าแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ได�รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ในป�งบประมาณ	 2556	 มา

ปฏิบัติ	 วิเคราะห�	 เพื่อการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงทางด�าน

ทุจริตอย�างเป�นรูปธรรม	 โดยกองบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน	ก�าหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเป�น	OFI	เพ่ือการ

บริหารความเสี่ยงทางด�านทุจริต	 เป�นกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการบริหารความเส่ียงเพื่อลดการทุจริตในระดับกิจกรรม

ที่ส�าคัญป�	2559

	 6.	 ความเสี่ยงระดับหน�วยงาน	 ใช�ข�อมูลจากการรายงาน	
ความเสี่ยงระดับหน�วยงาน	
	 	 ผู �ที่ รับผิดชอบที่ เ ก่ียวข �อง 	 โดยใช � แบบฟอร �ม 

Risk	Register	ที่ได�รับการอนุมัติให�ใช�	จากคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงภายใต�เหตุการณ�ที่หน�วยงานสามารถจัดท�า	Mitigation	

Plan	 ได�	 การจัดการความเสี่ยงใหม�ของหน�วยงานอาจเกิดจาก

การตอบสนองความเสี่ยงที่มีอยู�เดิม

	 3.	 Measurement,	 analysis	 and	 implementation		
of	 knowledge	 management	 in	 accordance	 with	
COSO-ERM	(8	elements)
	 	 Key	 risks	 were	 identi�ed	 by	 analyzing	 the	 
factors	of	internal	and	external	risk.	Knowledge	on	risk	 
management	was	compiled	 and	transferred	 to	work	 
units	 systematically.	 Work	 processes	 were	 made	 
clearer.	Work	units	were	able	to	report	risks	within	the	 
de�ned	timeline.	
	 	 In	order	to	be	able	to	implement	knowledge	 
management,	risks	at	the	work	unit	level	were	reviewed	 
and	screened	in	response	to	requests	from	work	unit	 
executives.	External	speakers	and	experts	were	invited	 
to	provide	knowledge,	both	in	theory	and	in	practice,	 
on	effective	risk	management	under	the	Mitigation	Plan.

	 4.	 Business	 continuity	 management	 during	
emergency	situations	
	 	 In	the	event	of	a	situation	of	emergency,	GPO	
has	reviewed	and	improved	its	contingency	plans	on	
a	continuous	basis	in	order	to	ensure	that	there	would	
be	no	disruption	to	operations.	A	BCP	(Business	Continuity	 
Plan)	provided	for	intensive	training	 in	the	necessary	
effective	response	to	an	emergency	scenario.	The	Business	
Continuity	 Management	 Committee	 supervised	 the	
performance	and	implementation	of	Business	Continuity	
Management	(BCM/BCP)	and	evaluated	the	response	
under	realistic	circumstances.	

	 5.	 Determining	 the	 process	 of	 approved	 fraud	
risk	management	
	 	 The	 guidelines	 on	 risk	management,	 which	
were	approved	by	 the	Risk	Management	Committee	
during	 the	 �scal	 year	 2013,	 were	 analyzed	 and	 
implemented	in	order	to	prepare	a	plan	for	fraud	risk	 
management.	 The	 Risk	 Management	 and	 Internal	 
Control	Division	determined	the	steps	required	for	fraud	
r isk 	 management	 and	 the	 Opportunities	 for	 
Improvement	 (OFI).	This	was	 in	order	 that	 fraud	 risk	 
management	 could	 be	 undertaken	 as	 an	 important	 
activity	 during	 2016	 and	 that	 the	 risk	 management	 
processes	for	reducing	fraud	could	be	improved.	

	 6.	 Risks	at	the	work	unit	level
	 	 Data	from	a	report	on	risks	at	the	work	unit	 
level	 was	 used	 for	 creating	 a	 Risk	 Register	 by	 the	 
responsible	persons	directly	involved	with	these	risks;	 
the	 Risk	 Register,	 which	was	 approved	 by	 the	 Risk	 
Management	Committee,	was	then	used	by	work	units	 
to	prepare	a	Mitigation	Plan.	New	approaches	to	risk	 
management	 in	regard	to	work	units	can	be	derived	 
from	their	response	to	existing	risks.
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		การควบคุมภายใน	

	 ป�งบประมาณ	2559	องค�การเภสัชกรรม	ได�ปรับกลยุทธ� 
ในการเชื่อมโยงการควบคุมภายในเข�ากับหลักธรรมมาภิบาล 
ขององค�การเภสัชกรรม	 (GPO	 Corporate	 Governance) 
ทั้ง	4	ด�าน	คือ
	 1.	 ด�านรัฐ	สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล�อม
	 2.		ด�านผู�ใช�บริการ	และผู�มีส�วนได�เสีย
	 3.		ด�านองค�กร
	 4.		ด�านพนักงาน
	 เพื่อประโยชน�ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่รัฐวิสาหกิจ 
พึงปฏิบัติในภาพรวม	 ทั้งการผลิตและจัดหาเครื่องมือทางด�าน 
การจัดการทางด�านควบคุมภายในที่เข�มข�น	 ในการบริหารงาน 
มากขึ้นทั้งทางด�านการจัดการที่ดี 	 มีการควบคุมภายในให� 
เหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วย 
การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544	
	 ดังน้ันการสร�างความร�วมมือและสนับสนุนปฏิบัติตาม 
ระบบการควบคมุภายในขององค�การเภสชักรรม	จงึเป�นการพฒันา 
ระบบ	และกระบวนการให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อสร�าง 
ความเพียงพอของการควบคุมภายใน	ลดโอกาส	และผลกระทบ 
ที่ท�าให�เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดของการควบคุม 
การด�าเนินงานในแต�ละฝ�ายงาน	ซึ่งผู�บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ 
ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมแต�ละกิจกรรม	 
ตลอด	Supply	Chain	งานหลักและงานสนับสนุนของฝ�ายงาน	 
โดยมุ�งหวังว�าให�เกิดประโยชน�ส�าหรับองค�กร	สามารถประยุกต�ใช�	 
ระบบการควบคุมภายในของ	 The	 Committee	of	 Sponsor 
Organization	of	the	Treadway	Commission	(COSO	-	2013)	 
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	 ได�อย�างพอเพียงต�อ 
การบริหารหรือการจัดการของหน�วยงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลครอบคลุมองค�ประกอบ	5	ส�วน	ดังน้ี
	 1.	 สภาพแวดล�อมการควบคมุ	(Control	Environment)
	 2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)
	 4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร
	 	 (Information	and	Communication)
	 5.	 การติดตามและประเมินผล
	 	 (Monitoring	and	Evaluation)

		Internal	Control	System

	 During	 the	 �scal	 year	 2016	 GPO	 adjusted	 its	 
strategy	 by	 linking	 internal	 control	 with	 corporate	 
governance	in	terms	of	the	following	4	aspects:
	 1.	State,	Society,	Community	and	Environment 
	 2.	Customers	and	Stakeholders
	 3.	Organization
	 4.	Employees
	 This	is	of	bene�t	to	Good	Corporate	Governance	 
in	 terms	 of	 both	 production	 and	 procurement. 
The	management	of	internal	control	was	intensive	as	
it	was	required	to	be	performed	in	accordance	with	
the	 regulations	 of	 The	 State	 Audit	 Commission	 on	 
Internal	Control	Standards	B.E.	2544.	
	 Via	cooperation	and	the	support	of	operations	
in	 accordance	 with	 GPO‘s	 internal	 control	 system,	
operational	systems	and	procedures	were	improved.	
It	could	therefore	be	seen	that	internal	controls	were	
suf�cient	and	that	 the	 likelihood	of	an	 impact	 from	
risks,	which	might	occur	through	errors	in	operational	
control	within	each	department,	were	thereby	reduced.	
The	 chief	 executives	 responsible	 for	 the	 setting	 of	
policies	and	control	measures	in	regard	to	all	activities	
throughout	the	supply	chain,	by	applying	the	internal	
control	 system	 of	 The	 Committee	 of	 Sponsor 
Organization	of	the	Treadway	Commission	(COSO-	2013),	
were	able	to	enhance	the	internal	control	system	to	
a	level	suf�cient	to	ensure	the	ef�cient	and	effective	
management	of	all	work	units.	The	5	main	components	
of	the	internal	control	system	are	as	follows:
	 1.	 Control	Environment
	 2.	 Risk	Assessment
	 3.	 Control	Activities
	 4.	 	Information	and	Communication
	 5.	 	Monitoring	and	Evaluation
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	 ทั้งน้ีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน	 ได�รับการ 
สอบทานจากส�านักตรวจสอบภายในขององค�การเภสัชกรรม 
เป�นประจ�าทุกป�	 ท�าให�เกิดความเชื่อมั่นต�อระบบการควบคุม 
ภายในขององค�การเภสัชกรรม	 ว�าเป�นกระบวนการที่ส�าคัญ 
ในการบริหารงานที่ผู�บริหารทุกคนใช�เป�นเครื่องมือในการควบคุม 
การปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค�	 ซึ่งก�าหนดไว�เป�น
แนวทางปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบ	 อยู�ในรูป 
ของกฎหมาย	ระเบียบ	ระบบบัญชี	หนังสือสั่งการ	และหนังสือ 
ตอบข�อเสนอแนะของหน�วยงานภายนอกที่ก�ากับดูแล	 เช�น	 
ปปช.	สตง.	เป�นต�น	
	 ส�าหรับการปฏิบัติการควบคุมภายใน	 ส�วนใหญ�เน�นไปที่
การควบคุมด�านกระบวนการปฏิบัติงานให�ถูกต�องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ�ที่องค�การเภสัชกรรมพึงปฏิบัติ	ภายใต�การควบคุม
ภายใน	 กระบวนการที่ผู �บริหารก�าหนดขึ้นอย�างสมเหตุสมผล 
เพื่อให�เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค�ในความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน	 สร�างความ 
เชื่อถือได�ของข�อมูลและรายงานทางการเงิน	 การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข�อบังคับของการควบคุมภายใน	 (OFC)	
ครอบคลุมตามมาตรฐาน	5	องค�ประกอบ	ได�แก�	ด�านทรัพยากร	
ด�านระบบ	 ด�านวัฒนธรรม	 ด�านโครงสร�าง	 และงานด�านต�างๆ	 
สนับสนุนให �บุคลากรสามารถปฏิบัติ งานได �ส� าเ ร็จบรรลุ
วัตถุประสงค�ขององค�การเภสัชกรรม	 ก�าหนดไว �	 3	 ด�าน 
ที่ส�าคัญ	คือ
	 1.	 ด�านการปฏิบัติงานให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล	ท�าให�การใช�ทรัพยากรเป�นไปอย�างประหยัดและ 
คุ�มค�า	และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ�า้ซ�อน-ไม�จ�าเป�น	ลดความ 
เส่ียงหรือผลเสียหายด�านการเงินและด�านอื่นๆ	เป�นการลดต�นทุน 
การด�าเนินงานแก�องค�การเภสัชกรรมได�สมเหตุสมผล
	 2.	 ด�านข�อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต�องครบถ�วน 
และเชื่อถือได �สร�างความมั่นใจแก�ผู �บริหารในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานรวมทั้งบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข�อง

	 The	operation	of	GPO’s	internal	control	system	
is	audited	annually	by	the	Of�ce	of	Internal	Audit	of	
GPO	in	order	to	ensure	that	it	is	viewed	as	an	important	
management	process	which	is	utilized	by	all	executives	
as	 a	 tool	 to	 enable	 the	 control	 of	 operations	 and	
thereby	 successfully	 achieve	 goals.	 The	 system’s 
operational	guidelines	are	in	accordance	with	the	roles	
and	responsibilities	as	set	out	by	the	law,	regulations	
and	accounting	systems,	as	well	as	letters	of	order	and	
suggestion	from	external	authorities	such	as	the	Of�ce	
of	the	National	Anti-Corruption	Commission	and	the	
Of�ce	of	the	Auditor	General	of	Thailand.	
	 GPO’s	 internal	controls	are	 in	practice	mostly	 
focused	 on	 the	 control	 of	 operating	 procedures	 to	 
ensure	that	they	are	in	accordance	with	internal	control	 
rules	and	regulations.	This	 is	 in	order	to	ensure	that	 
the	objectives	of	operations	are	 achieved	ef�ciently	 
and	effectively	and	that	�nancial	data	and	reports	are	
reliable.	By	operating	in	compliance	with	laws,	regulations	 
and	 standards	 in	 relation	 to	 the	 5	 components:	 
resources,	 systems,	 culture,	 structure	 and	 tasks, 
employees	 are	 encouraged	 to	 work	 successfully	 to	
achieve	GPO’s	objectives,	which	 are	de�ned	by	 the	
following	3	important	aspects:	
	 1.	 Work	 operations	 are	 undertaken	 with 
ef�ciency	and	effectiveness,	thereby	economizing	on	
the	 use	 of	 resources	 and	 reducing	 redundant	 or	 
unnecessary	operating	procedures.	 Risks,	 in	particularly	 
�nancial	risks,	are	reduced,	as	a	consequence	of	which	
GPO’s	operational	costs	are	similarly	reduced.	
	 2.	 Financial	data	and	reports	are	accurate	and	 
reliable.	 Access	 to	 such	 reliable	 information	 acts	 to	 
enhance	the	con�dence	of	executives	when	they	are	 
making	decisions	on	management	and	operations,	as	 
well	as	enhancing	external	con�dence	in	the	organization.	
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	 3.	 ด�านการปฏิบัติตามนโยบาย	กฎหมาย	เงื่อนไขสัญญา	 
ข�อตกลง	 ระเบียบข�อบังคับต�างๆ	 ของหน�วยงานอย�างครบถ�วน 
  สรปุ ป�งบประมาณ	2559	องค�การเภสชักรรมมีการควบคมุ 
ภายในครอบคลุมทางด�าน	
	 1.	 การปฏบิติังานก�าหนดแนวทาง	COSO	2013	โดยเฉพาะ 
การบริหารต�นทุนด�าเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 2.	 เสนอรายงานทางการเงินโดยเฉพาะงบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน	สามารถด�าเนินการได�ภายใน	15	วัน	หลังจากป�ดงบ 
การเงินประจ�าเดือน	 สร�างความมั่นใจแก�ผู�บริหารที่จะน�าเป�น 
ข�อมูลในการตัดสินใจ
	 3.	 มีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย�างเคร�งครัด	 
โดยเฉพาะตามมาตรฐาน	GMP	สามารถน�าเสนอเป�นภาพได�ดังนี้

	 ความสอดคล�องและสัมพันธ�ระหว�างการควบคุม	Controls	 
กับประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ�านการ	 ตรวจติดตาม 
จากผู �บริหารระดับสูงของฝ�ายจัดการ	 (ผู�อ�านวยการองค�การ
เภสัชกรรม)	อย�างต�อเนื่อง
	 1.	 องค�ประกอบ	 (Component)	 ของหลักการทุกข�อที่ 
สัมพันธ�กับองค�ประกอบ	5	องค�ประกอบ	
	 2.	 รายงานความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
จากผู�รับผิดชอบ	อย�างความต�อเนื่องของการปฏิบัติงานจริงตาม	
Functioning	

	 The	 consistency	 of	 the	 relationship	 between	 
controls	and	the	effectiveness	of	internal	control	were	 
observed	through	continuous	monitoring	by	the	senior	 
executive	 (Managing	Director)	of	GPO’s	management	 
sector.	The	factors	monitored	are	as	follows:
	 1.	 Components	of	all	principles	are	related	to 
5	elements.
	 2.	 Presentation	of	a	report	on	the	adequacy	of	 
internal	 control	by	 the	 responsible	 person	 and	 the	 
continuation	of	actual	performance	in	accordance	with	 
designated	functions.

	 3.	 Operations	are	completely	in	compliance	with	 
policies,	laws,	contractual	terms,	agreements	and	the		
regulations	of	the	organization.
	 In	conclusion,	during	 the	�scal	year	2016,	 the	
internal	control	of	GPO	covered	the	following	aspects:
	 1.	 Operations	were	undertaken	 in	accordance	
with	COSO	2013	guidelines;	management	of	operational	 
costs	was	ef�cient	and	effective.
	 2.	 Financial	reports	were	prepared	and	delivered	 
in	 good	 time.	 Financial	 data	 was	made	 available	
within	15	days	of	the	closing	of	the	monthly	�nancial	
statement.	
	 3.	 Operations	were	in	compliance	with	regulations;	 
in	particular,	the	GMP	standard	was	strictly	adhered	to.
The	overall	summary	is	illustrated	in	the	below	�gure:	



56

ผลการด�าเนินงานประจ�าป� 2559
Operating Performance for the Fiscal Year 2016

		รายงานผลการด�าเนินงานขององค์กร
 
	 การด�าเนินงานขององค�การเภสัชกรรม	 ป�งบประมาณ	
2559	ยึดหลักการของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(State	
Enterprise	Performance	Appraisal	:	SEPA)	ที่กระทรวงการ
คลังน�ามาใช�ในการประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในการบริหารจัดการองค�กร	เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร�	และเพื่อ
ให�บรรลุตาม	วิสัยทัศน�	พันธกิจ	และค�านิยม	ภายใต�ยุทธศาสตร� 
ทั้ง	3	คือ	
	 ยุทธศาสตร์ที่	1	:	ด�านการผลิตและจัดหา	
	 ยุทธศาสตร์ที่	2	:	ด�านการตลาดและบริการ	
	 ยุทธศาสตร์ที่	3	:	ด�านการบริหารจัดการองค์กร	
	 ซึ่งสรุปผลงานที่ส�าคัญตามมุมมองแต�ละด�าน	ดังน้ี

ด�านผลิตภัณฑ์และบริการ	
	 1)	 %Service	Rate	ผลการด�าเนินงานในป�งบประมาณ	 
2559	 ผลอยู�ที่ระดับดี	 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมาพบว�าเพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งในป�	 2559	 มีการปรับปรุงแก�ไขกระบวนการในการติดตาม 
ระบบ	Supply	Chain	ท�าให�มีผลการด�าเนินงานดีขึ้น
	 2)	 การจัดส�งยาและเวชภัณฑ�ให�ลูกค�าราชการ,	 เอกชน,	 
VMI,	 ร�านค�า	 อภ.	 ได�ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 ทั้ง	 2	 กลุ�ม	 คือ 
	 กลุ�มแรก	 คือ	 กลุ�มลูกค�าในเขต	 กทม.	 และปริมณฑล 
เมื่อเทียบกับป�ที่ผ �านมาพบว�าเพิ่มสูงขึ้น	 และเมื่อเทียบกับ 
ค�าเป�าหมายที่ก�าหนดไว�	 พบว�าผลการประเมินอยู�ที่ระดับดีมาก	 
	 กลุ�มที่สอง	 คือ	 กลุ�มลูกค�าในส�วนภูมิภาค	 (ไม�รวมลูกค�า 
ที่อยู�บนเกาะ)	พบว�าผลการประเมินอยู�ที่ระดับดีเช�นกัน
	 3)	 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมขององค�การเภสัชกรรม	 
ในประเด็นคุณภาพ/ประสิทธิภาพ	 และความสม�่าเสมอของ 
คุณภาพยาและเวชภัณฑ�	 และประเด็นการบริการสั่งซื้อและ 
กระจายสินค�า	ป�	2559	เมื่อเทียบกับค�าเกณฑ�วัดอยู�ที่ระดับดี	

  Report	on	operating	performance	

 GPO	evaluated	its	operating	performance	for	the	 
�scal	year	2016	via	the	employment	of	the	principles	 
of	State	Enterprise	Performance	Appraisal	(SEPA),	which	 
was	adopted	by	the	Ministry	of	Finance	for	evaluating	
the	 performance	 of	 state	 enterprises	 in	 terms	 of	 
organizational	management	in	relation	to	driving	strategy	 
and	in	achieving	the	organization’s	vision	&	mission	and	 
maintaining	 its	 values	 under	 the	 following	 three	 
strategies:

	 Strategy	1:	Manufacturing	and	Procurement
	 Strategy	2:	Marketing	and	Services
	 Strategy	3:	Management	of	the	Organization

	 The	following	represents	a	brief	summary	of	the	 
important	 works	 attached	 to	 each	 of	 these	 three	 
aspects:

Products	and	Services
	 1)	 The	percentage	service	rate	of	performance	 
for	the	�scal	year	2016	was	more	than	satisfactory	as	 
it	showed	an	increase	when	compared	to	the	previous	 
year.	During	 2016	 there	was	an	 improvement	 in	 the	 
monitoring	 processes	 of	 the	 Supply	 Chain	 System,	 
resulting	in	better	performance.
	 2)	 The	delivery	of	drugs	and	medical	supplies	 
to	 customers	 in	 both	 the	 governmental	 &	 private	 
sectors,	VMI	and	retail	stores	was	within	the	required	 
timeframe	 in	 terms	 of	 the	 following	 two	 customer	 
groups:	the	Bangkok	metropolitan	region	group,	which	 
showed	an	increase	in	comparison	to	targets	as	well	 
as	 excellent	 evaluation	 results;	 the	 regional	 group	 
(excluding	 island	 customers),	 which	 showed	 good	 
evaluation	results.	
	 3)	 The	 overall	 satisfaction	 score	 for	 GPO	 on	 
quality/ef�ciency	and	the	consistency	of	 the	quality	 
of	 its	medicines	&	medical	 supplies	 and	 services	 in	 
regard	to	procurement	and	distribution	during	the	year	
2016	was	good	in	comparison	with	the	criterion.
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ด�านการมุ�งเน�นลูกค�า
	 1)	 ผลส�ารวจความพึงพอใจลูกค�า1

	 การวิจัยความพึงพอใจของลูกค�าองค�การเภสัชกรรม 
ป�	 2559	 มีวัตถุประสงค�หลักเพื่อศึกษาการรับรู�	 ความต�องการ	 
ความคาดหวัง	ความส�าคัญ	ความพึงพอใจ	ความภักดี	และความ 
ผูกพัน	 และความไม�พึงพอใจของลูกค�าต �อการด�าเนินงาน 
ขององค�การเภสัชกรรมทั่วประเทศ	 ตามเกณฑ�การประเมิน 
ของกระทรวงการคลัง	 และการเปรียบเทียบการด�าเนินงาน 
กับคู �แข�ง	 (Benchmarking)	 รวมทั้งศึกษาภาพลักษณ�ของ 
องค�การเภสัชกรรม	ศึกษาแนวทางในการเพิ่มส�วนแบ�งการตลาด	 
(Market	 share)	 ในกลุ�มโรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ�	 ศึกษา
ทัศนคติของลูกค�าต�อระบบการซื้อขายรูปแบบเดิมกับระบบ	 
E-bidding	 และเพื่อเป�นการเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน 
ในป�ที่ผ�านมาได�	 โดยมีกลุ�มเป�าหมาย	 จ�านวน	 4	 กลุ�ม	 ได�แก�	 
1)	 กลุ�มลูกค�าภาครัฐ	 2)	 กลุ�มลูกค�าภาคเอกชน	 3)	 กลุ�มลูกค�า 
ต�างประเทศ	และ	4)	กลุ�มประชาชน	

	 เมื่อวิเคราะห�ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค�า 
ทั้ง	4	กลุ�มดังกล�าวข�างต�น	ที่มีต�อองค�การเภสัชกรรม	กล�าวได�ว�า	 
ลูกค�ากลุ �มประชาชนมีความพึงพอใจต�อองค�การเภสัชกรรม 
มากที่สุดในทุกๆ	เรื่อง	รองลงมาคือกลุ�มลูกค�าภาครัฐ	กลุ�มลูกค�า 

1	ที่มา	:	รายงานการวิจัยลูกค�าและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียขององค�การเภสัชกรรม	ป�	2559	งานที่	1	ความพึงพอใจของลูกค�าองค�การเภสัชกรรม
Source:	Research	Report	on	the	Customers	and	Stakeholders	of	GPO,	2016,	No.	1	Customer	Satisfaction	of	GPO.

Customer	Focus
	 1)	 Customer	satisfaction	survey1

	 The	main	purposes	of	GPO’s	Customer	Satisfaction	 
Survey	for	the	year	2016	were	to	study	the	perceptions,	
needs,	expectations	of	and	relationships	with	customers,	 
as	well	 as	 to	 assess	 levels	of	 satisfaction,	 customer	 
loyalty	and	dissatisfaction	with	GPO’s	operations	across	 
the	country	in	accordance	with	the	assessment	criteria	 
of	 the	 Ministry	 of	 Finance,	 to	 compare	 GPO’s	 
performance	against	that	of	its	competitors	(Benchmarking) 
and	additionally	to	assess	GPO’s	reputation,	to	study	 
the	methods	utilized	to	increase	the	market	share	in	 
large	government	hospitals,	to	assess	the	attitude	of	 
customers	toward	both	the	traditional	trading	system	 
and	the	E-bidding	system	and	to	make	a	comparison	 
of	performance	in	2016	with	that	of	the	previous	year.	
There	were	 4	 target	 customer	 groups,	 these	 being: 
1)	 Government	 Customers	 2)	 Private	 Customers	 
3)	International	Customers	and	4)	The	Public.

	 It	was	found	that	the	public	group	had	the	highest	
level	of	satisfaction	with	GPO	in	all	aspects,	followed	
next	by	the	government	sector,	then	the	private	sector,	
with	international	customers	holding	the	lowest	level	
of	satisfaction.	To	analyse	how	urgently	improvements	

	 ลูกค้ำภำครัฐ	 4.05 87.2%
 Government Customers

	 ลูกค้ำภำคเอกชน 4.01 86.8%
 Private Customers

	 ประชำชน 4.69 99.8%
 The Public

	 ลูกค้ำต�ำงประเทศ 3.87 74.1%
 International Customers

 รวม	 4.15 86.97%
 Total    

กลุ่มลูกค้า
Customer Group

ความพึงพอใจ
Satisfactory

ค่าเฉล��ย
Average

%T2B
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2	 ที่มา	 :	 รายงานการวิจัยลูกค�าและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียขององค�การเภสัชกรรมป�	 2559	 งานที	่ 2	 งานวิจัยความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย	 ในการด�าเนินงาน 
		 	ตามพันธกิจทางสังคมขององค�การเภสัชกรรม
Source:	 Research	 report	 on	 customers	 and	 stakeholders	 of	 GPO,	 2016.	 No.2,	 research	 on	 stakeholder’s	 satisfaction	with	 performance	 in	 accordance	 
	 with	GPO’s	social	missions

ภาคเอกชน	และกลุ�มลูกค�าต�างประเทศ	มีความพอใจ	ตามล�าดับ	 
ซึ่งการวิเคราะห�ความเร�งด�วนในการปรับปรุงของกลุ �มลูกค�า	 
องค�การเภสัชกรรมจะได�มีการน�าข�อมูลหลายด�าน	 มาพิจารณา 
ในการวิเคราะห�หาความเร�งด�วนในการปรับปรุง	 ประกอบด�วย	 
ระดับความคาดหวังที่มีต�อองค�การเภสัชกรรม	 (Customer 
Expectation)	 ระดับความพึงพอใจที่มีต�อองค�การเภสัชกรรม	
(Customer	Satisfaction)	การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
กับคู�แข�ง	 (Benchmarking)	 และสิ่งที่ไม�พึงพอใจในรอบ	 1	 ป�ที่
ผ�านมา	 โดยประเด็นเร�งด�วนที่ต�องรีบด�าเนินการปรับปรุงคือ	
ประเด็นที่ลูกค �ามีระดับความพึงพอใจน�อยกว�าระดับความ 
คาดหวังที่ลูกค�าตั้งไว�	 ระดับความพึงพอใจ	 น�อยกว�าคู�แข�ง	 และ 
มีประเด็นความไม�พึงพอใจในรอบ	1	ป�ที่ผ�านมา
	 2.	 ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียใน
การด�าเนินงานตามพันธกิจสังคม2

	 การวิจัยในป�	 2559	 มีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือศึกษาการรับรู�	 
ความต�องการ	 ความพึงพอใจของผู �มีส�วนได�ส�วนเสียต�อการ 
ด�าเนินงานตามพันธกิจทางสังคมขององค�การเภสัชกรรม 
ตามเกณฑ�การประเมินของกระทรวงการคลัง	 รวมทั้งเพื่อศึกษา 
เปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานตามพันธกิจทางสังคม 
ขององค�การเภสัชกรรมในป�ที่ผ�านมา	 ซึ่งผลที่ได�จะน�าไปซึ่ง 
การยกระดบัความพงึพอใจของผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีในการด�าเนนิงาน	
บรรลุเป�าหมายของพันธกิจ	 และเกิดประโยชน�ได�อย�างสูงสุด 
ต�อสงัคมไทย	รวมถงึส�งเสริมภาพลักษณ�ทีด่ขีององค�การเภสชักรรม	

	 โดยทั้งนี้ได�ด�าเนินการส�ารวจตามพันธกิจหลักทางสังคม
ขององค�การเภสัชกรรมทั้ง	4	พันธกิจหลัก	ซึ่งประกอบด�วย
	 1)	 การผลิตและจัดหายาก�าพร�า
	 2)	 การจัดหายาจากการประกาศบังคับใช�สิทธ์ิฯ	(CL)
	 3)	 การลดราคายาเพื่อให�ผู�ป�วยเข�าถึงยาได�มากขึ้น
	 4)	 การจัดหาและส�ารองยาและเวชภัณฑ�ในสถานการณ� 
	 	 ฉุกเฉิน

	 พบว�าผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่มีส�วนร�วมในการด�าเนินพันธกิจ 
หลักน้ี	 เกือบทุกคนมีความพึงพอใจโดยรวมต�อทั้ง	 4	 พันธกิจ 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว�าป�ที่ผ�าน

in	performance	were	required,	GPO	used	a	variety	of	
data	comprising	the	level	of	customer	expectation,	the	
level	of	customer	satisfaction,	the	level	of	satisfaction	
in	comparison	to	competitors	(benchmarking)	and	the	
level	of	customer	dissatisfaction	over	the	past	year.	It	
was	found	that	the	following	urgent	issues	needed	to	
be	 addressed:	 the	 customer	 satisfaction	 level	was	
lower	 than	 the	 expectation	 level,	 the	 satisfaction	
level	was	less	than	that	of	GPO’s	competitors	and	the	
level	of	dissatisfaction	was	a	cause	for	concern.
 2.	Stakeholder	Satisfaction	Survey	on	performance	 
in	accordance	with	GPO’s	social	missions.2

	 The	main	purpose	of	the	research	in	2016	was	
to	study,	using	the	assessment	criteria	of	the	Ministry	
of	 Finance,	 the	 perceptions,	 needs	 and	 satisfaction	
level	of	stakeholders	in	regard	to	GPO’s	performance	
in	accordance	with	its	social	missions,	prior	to	making	
a	comparison	of	the	results	with	those	of	the	previous	
year.	The	study	results	will	be	used	to	raise	the	level	
of	 stakeholder	 satisfaction	 in	 GPO’s	 performance	 in	
achieving	 the	 goals	of	 its	missions,	 to	 assist	 GPO	 in	 
being	 of	 the	 utmost	 bene�t	 to	 Thai	 society	 and	 to	
enhance	GPO’s	reputation.

	 The	Satisfaction	Survey	was	carried	out	on	GPO’s	 
four	main	social	missions,	as	follows:

	 1)	the	production	and	supply	of	orphan	drugs;	 
	 2)		the	procurement	of	drugs	from	the	Compulsory	 
	 	 Licensing	(CL)	list;

	 3)	 the	 reduction	 in	 the	 price	 of	medicines	 in	 
	 	 order	to	increase	their	accessibility;

	 4)	 the	procurement	and	reservation	of	medicines	 
	 	 and	medical	 supplies	 during	 situations	 of	 
	 	 emergency.

	 It	was	found	that	almost	all	of	the	stakeholders	 
involved	in	these	four	missions	were	satis�ed	overall,	
with	the	average	level	of	satisfaction	being	higher	than	
that	of	the	previous	year.
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ด�านการเงินและการตลาด
	 ผลการด�าเนินงานด�านการเงินขององค�การเภสัชกรรม 
ในป�งบประมาณ	 2559	 มีผลก�าไรสุทธิ	 1,504.93	 ล�านบาท 
เพิ่มขึ้น	 172.43	 ล�านบาท	 คิดเป�นร�อยละ	 12.94	 รายได�รวม 
ขององค�การเภสัชกรรม	15,134.32	ล�านบาท	เพ่ิมขึ้น	1,705.88	 
ล�านบาท	 คิดเป�นร�อยละ	 12.70	 เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น	 
โดยยาองค�การผลิต	 ยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ�มยาต�านไวรัสเอดส�	 
และยารักษาโรค	 โดยเฉพาะกลุ �มโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง	 NCDs	 
(Non-Communicable	diseases)	อาท	ิโรคเบาหวาน	(Diabetes	 
Mellitus)	โรคความดันโลหิตสูง	(Hypertension)	ส�วนยาผู�ผลิต 
อ่ืนจะมาจากการขายน�้ายาล�างไต	(CAPD)
	 กลุ�มลูกค�าหลักขององค�การเภสัชกรรมคือส�วนราชการ	 
หรือลูกค�าภาครัฐประมาณร�อยละ	 90	 ที่เหลือร�อยละ	6.5	 เป�น 
ลูกค�าภาคเอกชนและลูกค�าต�างประเทศร�อยละ	 1.0	 โดยลูกค�า 
หลักภาครัฐได�แก�	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาต	ิ(สปสช.)	 
ส�านักงานประกันสังคม	ลูกค�ากลุ�มโรงพยาบาลศูนย�	โรงพยาบาล 
ทั่วไป	โรงพยาบาลชุมชน	เป�นต�น

ด�านการมุ�งเน�นบุคลากร	
	 ในป�	 2559	 องค�การเภสัชกรรมได�ด�าเนินการส�ารวจ 
ความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ �าง 
เพื่อเป�นการสร�างและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ 
ของพนักงานและลูกจ�างองค�การเภสัชกรรม	 โดยการจัดแผน 
พัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ�าง	 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ซึ่งทั้งน้ีจากผลการส�ารวจความ 
พึงพอใจในภาพรวมที่บุคลากรมีต�อองค�การเภสัชกรรม	ป�	2559 
มีค�าเฉลี่ยอยู�ที่	 3.94	 คะแนน	 เมื่อพิจารณาในรายด�าน	 พบว�า 
ด�านที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูง	 อาท	ิ สวัสดิการ	ลักษณะงาน 
ทีต่นเองรับผดิชอบ	สมัพนัธภาพกบัเพือ่นร�วมงาน	และสทิธเิสรภีาพ 
และความเท�าเทียมเทียมในองค�กร	เป�นต�น

Finance	and	marketing
	 The	�nancial	performance	of	GPO	in	the	�scal	 
year	2016	showed	a	net	pro�t	of	1,504.93	million	baht,	 
an	increase	of	172.43	million	baht	or	12.94	percent	on	 
the	previous	year.	The	total	revenue	of	GPO	equaled	 
15,134.32	million	baht,	an	increase	of	1,705.88	million	 
baht	 or	 12.70	 percent.	 This	 increase	was	 due	 to	 a	 
strengthening	in	sales.	Medicines	produced	directly	by	 
GPO	 which	 saw	 an	 increase	 in	 sales	 comprised	 
antiretroviral	drugs	and	medicines	for	non-communicable	 
diseases	 (NCDs)	 such	 as	 Diabetes	 Mellitus	 and	 
Hypertension.	 Amongst	 the	medicines	 produced	 by	 
other	manufacturers	but	sold	by	GPO,	dialysis	solution	 
(CAPD)	showed	an	increase	in	sales.

	 GPO’s	main	customer	in	2016	was	the	government	 
sector,	representing	approximately	90%	of	sales,	whilst	 
customers	from	the	private	sector	represented	6.5%	 
and	international	customers	1.0%.	The	main	customers	 
from	the	government	sector	were	the	National	Health	 
Security	 Of�ce	 (NHSO),	 the	 Social	 Security	 Of�ce,	 
medical	centers,	general	hospitals,	community	hospitals,	 
etc.

Workforce	Focus
	 In	 2016,	 GPO	 carried	 out	 engagement	 and	 
satisfaction	 surveys	 on	 its	 workers	 and	 permanent	 
employees.	 GPO	 had	 previously	devised	both	 short	 
and	 long	 term	plans	 for	 enhancing	 the	engagement	 
and	satisfaction	levels	of	these	members	of	staff.	The	
results	 of	 the	 overall	 satisfaction	 survey	 in	 2016	 
revealed	an	average	score	of	3.94	and	 it	was	 found	 
that	 the	 workers	 and	 permanent	 employees	were	 
possessed	of	high	 levels	of	personnel	satisfaction	in	
regard	 to	 welfare,	 job	 descriptions,	 relations	with 
colleagues,	autonomy,	rights	and	equality	within	the	 
organization.
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	 ส�วนผลการส�ารวจความผูกพันต�อองค�กรของพนักงาน 
และลูกจ�างองค�การเภสัชกรรม	 พบว�าระดับความผูกพันต�อ 
องค�การเภสัชกรรมในภาพรวมอยู�ในระดับมากที่สุด	 คือ	 4.28	 
คะแนน	 ในภาพรวมป�จจัยที่มีความส�าคัญต�อความผูกพัน 
ในองค�กรตามป�จจัยที่ก�าหนดให�มา	 20	 ป�จจัย	 โดยป�จจัยที่มีค�า 
คะแนนเฉลี่ยอยู�ในอันดับต�นๆ	คือ	ต�องการให�องค�กรมีความเจริญ 
เติบโตอย�างต�อเนื่อง,	 รักและผูกพันกับองค�การ,	 มีความทุ�มเท	 
ต้ังใจท�างาน	 เพ่ือตอบแทนสิ่งที่ได�รับจากองค�กร	และมีความสุข	
ความภาคภูมิใจในการท�างานในองค�กร	เป�นต�น	

ด�านประสิทธิผลของกระบวนการ
	 กระบวนการท�างานขององค�การเภสัชกรรม	 แบ�งเป�น 
กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ	 3	 กระบวนการหลักภายใต� 
การน�าของผู�น�าระดับสูง	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานกระบวนการ 
ท�างานที่ส�าคัญขององค�การเภสัชกรรมทั้ง	 3	 กระบวนการหลัก	
ดังน้ี
	 1)	 กระบวนการวิจัยและพัฒนา	(R&D	Process)
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได�มีการวิจัยและพัฒนายาและ 
เวชภัณฑ�ใหม�ๆ	เพ่ือตอบสนองความต�องการและความจ�าเป�นต�อ
สังคมไทย	 ตามพันธกิจขององค�กร	 ท�าให�องค�การเภสัชกรรม	
เร�งรัดพัฒนาการวิจัยการผลิตและจ�าหน�ายยาและเวชภัณฑ� 
ให�มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 และเพียงพอต�อความต�องการ
ของประเทศโดยผลิตภัณฑ�ใหม � 	 รวมถึงวัตถุดิบที่พัฒนา 
เสร็จแล �วนั้นจะน�าไปยื่นขึ้นทะเบียนต�ารับหรือผลิตภัณฑ� 
ต�อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
	 2)	กระบวนการผลิต	(Manufacturing	Process)	
	 ส�าหรับมูลค�าการสูญเสีย	 ซึ่งพิจารณาจากสัดส�วนของ 
3	 องค�ประกอบ	 คือ	 การสูญเสียจากการผลิต	 (Loss)	 สินค�า 
ที่ไม�ผ�านการตรวจประกันคุณภาพ	 (Reject)	 และสินค�าที่ลูกค�า 
ส�งคืน	 (Return)	 เปรียบเทียบกับมูลค�าของวัตถุดิบที่ผ �าน 
เข�าอยู�ในกระบวนการผลิต	

	 The	 results	 of	 the	 survey	 on	 engagement 
revealed	that	GPO’s	workers	and	permanent	employees’	
level	of	 overall	 engagement	was	within	 the	highest	
level	of	the	range	with	a	score	of	4.28.	There	were	20	
factors	which	proved	to	be	important	to	engagement	
with	 the	organization	 and	of	 these,	 the	ones	which	
averaged	high	ranking	scores	were	as	follows:	a	desire	
for	 the	 organization	 to	 show	 continuous	 growth,	 
loyalty	and	commitment	to	the	organization,	dedication	 
to	work	which	enhances	the	success	of	the	organization	
and	 being	 both	 happy	 and	 proud	 to	work	 for	 the 
organization.

Effectiveness	of	the	Process
	 The	operational	process	of	GPO	is	divided	into	
three	main	important	processes	under	the	leadership	
of	the	chief	executive	of�cers.	The	operating	performance	
of	these	three	processes	in	2016	was	as	follows:

	 1)	The	R&D	Process
	 The	 Research	 and	 Development	 Institute 
researched	 and	 developed	 new	 items	 of	 generic	 
medicine	and	medical	supplies	in	order	to	respond	to	 
the	 needs	 of	 Thai	 society	 in	 accordance	 with	 the	 
mission	 of	 the	 organization.	 GPO	 accelerated	 the 
development	of	research,	production	and	distribution	 
of	medicines	and	medical	supplies	 in	order	to	meet	 
international	quality	standards	and	to	be	in	possession	 
of	 the	 necessary	quantity	 of	 products	 to	meet	 the	 
needs	of	the	country.	Once	the	development	of	new	 
generic	drugs,	including	active	pharmaceutical	ingredients,	 
has	been	completed,	the	formulations	or	products	are	 
�led	for	registration	at	the	Food	and	Drug	Administration.

	 2)	The	Manufacturing	Process
	 Value	of	loss	is	based	on	the	ratio	of	3	components:	 
products	lost	in	production,	products	rejected	by	quality	 
control	 and	 products	 returned	 by	 customers;	 in	 
comparison	with	the	value	of	the	materials	entering	
into	the	production	process.	
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	 3)	กระบวนการบริการ	(Service	Process)
	 ในการจัดส�งยาและเวชภัณฑ�ส�าหรับในเขต	 กทม.
ปริมณฑล	และภูมิภาคนั้น	 เมื่อวิเคราะห�จากร�อยละของจ�านวน
ครั้งในการจัดส�งยาและเวชภัณฑ�ได�ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
ในป�งบประมาณ	2559	สามารถด�าเนินการได�ตามเป�าหมาย	

ด�านการน�าองค์กร
 ด�านพันธกิจทางสังคม	 องค�การเภสัชกรรมด�าเนินการ 
การจัดหายาจ�าเป�นตามนโยบายของภาครัฐ	 เพื่อตอบสนอง 
นโยบายของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาต	ิ(สปสช.)	และ 
มีบทบาทในการด�าเนินงานเชิงสังคม	 เพื่อจ�าหน�ายยาที่จ�าเป�น 
และมีคุณประโยชน�ต �อสังคมประชาชนสามารถเข �าถึงยา 
ได�มากขึ้นและทั่วถึง	 รวมถึงผลกระทบทางบวกที่หน�วยงาน 
ของรัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณจากการซื้อยาจาก 
องค�การเภสัชกรรม	ซึ่งองค�การเภสัชกรรมสามารถผลิต/จัดหายา 
เชิงสังคม/ยาจ�าเป�นในราคาที่ต�่ากว�าราคาจ�าหน�ายในตลาด 
ซึ่งส�งผลให�ภาครัฐประหยัดเงินงบประมาณ	 ในป�งบประมาณ	 
2559	 ได�เป�นจ�านวน	 4,980.75	 ล�านบาท	 คิดเป�นจ�านวนเงิน 
ที่ภาครัฐประหยัดได�ร�อยละ	59.05

	 3)	 The	Service	Process	
	 The	analytical	results	for	the	�scal	year	2016	in	 
terms	of	the	percentage	frequency	of	medicines	and	 
medical	supplies	being	delivered	in	due	time,	within	
both	the	Bangkok	metropolitan	region	and	the	provincial	 
regions,	determined	that	targets	were	met.	

Leadership
	 In	 keeping	 with	 its	 social	 missions, GPO 
responded	 to	 the	 procurement	 policies	 of	 the 
Government	and	the	National	Health	Insurance	Of�ce	 
(NHSO),	 under	 which	 GPO	 was	 assigned	 to	 supply	 
medicines	and	medical	supplies.	These	procurement	 
policies	enable	people	to	easily	access	the	drugs	they	 
require.	 Another	 positive	 impact	 deriving	 from	 the	 
purchasing	 of	 GPO’s	medicines	 is	 that	 government	 
agencies	 can	make	 budget	 savings.	 GPO	 is	 able	 to	 
produce	and	supply	orphan	drugs	and	essential	drugs	 
and	 sell	 these	medicines	 at	 a	 below	market	 price.	 
As	a	result	of	this	the	Government	budget	for	the	�scal	 
year	2016	was	saved	4,980.75	million	baht,	a	saving	of	 
59.05%.
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รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

	 สินทรัพย�รวม	 ป�	 2559	 เพิ่มขึ้นจากช�วงเวลาเดียวกัน 
ในป�	 2558	 เท�ากับ	2,161.03	ล�านบาท	คิดเป�นร�อยละ	12.97 
ซึ่งในส�วนของสินทรัพย�หมุนเวียน	คือ	 ลูกหนี้การค�าเพิ่มขึ้นร�อยละ	 
27.09	ซึ่งประกอบด�วยลูกหนี้	สปสช.,	สปส.	และ	รพช.	ส�วนสินค�า 
คงเหลือในป�	2559	น้ันลดลง	250.25	ล�านบาท	คิดเป�นร�อยละ	
7.66	แบ�งเป�นผลิตภัณฑ�องค�การเภสัชกรรม	ผลิตภัณฑ�ระหว�างท�า	
และผลิตภัณฑ�ส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ�บริษัทอื่นที่ลดลง
	 ในส�วนของหน้ีสินและทุน	หน้ีสินรวม	ในป�	2559	มีท้ังสิ้น	
6,116.74	 ล�านบาท	 ประกอบด�วยหนี้สินหมุนเวียน	 4,849.66	
ล�านบาท	คิดเป�นร�อยละ	25.76	หน้ีสินไม�หมุนเวียน	1,267.08	
ล�านบาท	คิดเป�นร�อยละ	6.73	และส�วนทุน	12,712.11	ล�านบาท	
คิดเป�นร�อยละ	67.51	 ทั้งนี้ส�าหรับด�านเจ�าหนี้การค�าน้ันเพิ่มขึ้น	 
1,418.53	ล�านบาท	คิดเป�นร�อยละ	86.66	หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
ลดลง	35.27	ล�านบาท	คิดเป�นร�อยละ	1.93	เกิดจากการลดลง 
ของเจ�าหนี้อื่น	 และส�วนของทุนที่เพิ่มขึ้น	 771.40	 ล�านบาท 
คิดเป�นร�อยละ	6.47	เป�นการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสม	

	 Total	assets	in	2016	saw	an	increase	of	2,161.03	 
million	baht	or	12.97%	on	the	previous	year.	The	trade	 
receivables	aspect	within	current	assets	increased	by	
27.09%	 and	 consisted	 of	 receivables	 from	 the	 
National	 Health	 Security	 Of�ce	 (NHSO),	 the	 Social	 
Security	Of�ce	and	community	hospitals.	The	merchandise	 
inventory	in	2016	saw	a	decrease	in	value	of	250.25	 
million	 baht	 or	 7.66%.	This	 decrease	was	 due	 to	 a	 
reduction	in	the	storage	of	GPO	�nished	products	and	 
in-process	products,	as	well	as	the	�nished	products	 
of	other	companies.
	 Total	 liabilities	 in	 2016	 amounted	 to	 6,116.74	 
million	baht,	consisting	of	current	liabilities	of	4,849.66	 
million	 baht	 or	 25.76%,	 non-current	 liabilities	 of	 
1,267.08	million	baht	or	6.73%,	and	capital	of	12,712.11	 
million	 baht	 or	 67.51%.	 Trade	 accounts	 payable 
increased	 by	 1,418.53	 million	 baht	 or	 86.66%	 and	
other	current	liabilities	decreased	by	35.27	million	baht	
or	1.93%	due	to	a	decrease	in	other	accounts	payable	
and	an	 increase	 in	capital	 of	771.40	million	baht	or	
6.47%	 which	 represented	 an	 increase	 in	 retained 
earnings.

หมายเหตุ	:	ตามงบการเงิน	(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ป�งบประมาณ	2558-2559	
Note	:	Financial	statement	for	the	�scal	year	2015-2016	(separate	�nancial	statement)

 1. สินทรัพย์หมุนเว�ยน 
12,393.52 74.36 14,257.08 75.72 1,863.56 15.04  Current Assets

 2. สินทรัพย์รวม
 16,667.82 100 18,828.85 100 2,161.03 12.97

  Total Assets

 3. หน��สินรวม 
4,728.11 28.37 6,116.74 32.49 1,388.63 29.37  Total Liabilities

 4. เจ้าหน��การค้า
 1,636.87 9.82 3,055.40 16.23 1,418.53 86.66

  Trade Accounts Payable

 5. หน��สินหมุนเว�ยนอื�น 
1,829.53 10.98 1,794.26 9.53 (35.27) (1.93)  Other Current Liabilities

 6. กำาไรสะสม
 11,828.64 70.97 12,602.06 66.93 773.42 6.54

  Retained Earnings

 7. ส่วนทุน
 11,939.71 71.63 12,712.11 67.51 722.40 6.47  Capital

รายการ / List ล้านบาท
Million baht

ปี 2558 / 2015 ปี 2559 / 2016 ผลต่าง / Difference

% % %ล้านบาท
Million baht

ล้านบาท
Million baht
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	ป�จจัยที่มีผลกระทบต�อการด�าเนินการ

	 ในป�	2559	องค�การเภสัชกรรม	ได�มีการด�าเนินการจัดท�า	 
แผนยุทธศาสตร�	 (แผนวิสาหกิจ)	 ประจ�าป�	 2559-2563	 ซึ่งมี
วัตถุประสงค�เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานขององค�การ
เภสัชกรรมในระยะ	 5	 ป�	 (2559-2563)	 ทั้งน้ีภายหลังจาก 
ด�าเนินการตามแผนมาระยะหนึ่งแล�ว	 ช�วงไตรมาสที่	 3	 ของป�	
2559	 ได�มีการทบทวนยุทธศาสตร�ขององค�การเภสัชกรรม 
เพื่อให�สอดคล�องกับสภาวการณ�	 และสภาพแวดล�อมที่อาจ
เปล่ียนแปลงไป	และเพื่อให�มั่นใจว�าองค�กรจะบรรลุตามวิสัยทัศน�
ที่ก�าหนดไว�ได�	 และสามารถขับเคลื่อนและผลักดันให�แผน
ยุทธศาสตร�องค�การบรรลุผล	 ซึ่งจะน�าไปสู �วิสัยทัศน�ในการ 
เป�นผู�น�าในธุรกิจยาและเวชภัณฑ�ที่เป�นประโยชน�	จ�าเป�นต�อสังคม 
ไทยและประชาคมอาเซียนอย�างยั่งยืน	ตลอดจนทิศทางนโยบาย 
และยุทธศาสตร�ที่เกี่ยวข�อง	อาท	ินโยบายแห�งชาติด�านยา	ได�แก�	 
การเข�าถึงยาจ�าเป�นอย�างเสมอภาค	ทั่วถึง	และทันการณ�	ในราคา 
ที่เหมาะสม	และ	การใช�ยาอย�างสมเหตุสมผล	ถูกต�องและคุ�มค�า	 
เพ่ือให�สามารถตอบสนองนโยบายประชาชนเข�าถึงยาที่จ�าเป�นนั้น	 
ยาบางตัวที่มีต�นทุนในการผลิตสูง	 และจ�าหน�ายในราคาถูก 
อาจจะกระทบกับผลประกอบการ	 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลิตยา	ชีววัตถุ	และสมุนไพร	เพ่ือการพึ่งพาตนเองได�อย�างมั่นคง 
และยั่งยืน	 รวมถึงการพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกัน 
คุณภาพ	องค�กรมีการทบทวน	 เพ่ือพัฒนาและแก�ไขกฎระเบียบ 
ที่เป�นอุปสรรค	 ท�าให�เกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลิตยาภายในประเทศ	 รวมถึงการสร�างและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล	เพ่ือส�งเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรม
ยา	รองรับการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมยา	และต�องสร�าง
ความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยาที่ผลิตแก�ผู �สั่งใช �ยาและ
ประชาชน

	Factors	affecting	operations

	 In	2016,	GPO	prepared	a	Strategic	Plan	(Enterprise	 
Plan)	for	the	years	2016-2020,	which	aimed	to	de�ne	
the	 direction	 of	 GPO’s	 operations	 over	 the	 5	 year	 
period.	After	operating	in	accordance	with	this	plan	for	
a	 period	 of	 time,	 a	 review	 of	 GPO’s	 strategy	was	 
undertaken	 in	 the	third	quarter	of	2016.	This	was	 in	 
order	to	be	able	to	encompass	any	changes	in	regard	
to	 the	 organizations	 situation	 and	 the	 current	 
environment	and	to	ensure	that	the	organization	will	 
be	 able	 to	meet	 its	 de�ned	 vision	 and	 be	 able	 to	 
successfully	drive	forward	its	strategic	plan.	This	will	 
assist	in	GPO’s	vision	of	being	a	leader	in	the	medicine	 
and	medical	 supply	 industry,	 which	 is	 essential	 in	 
maintaining	sustainability	in	terms	of	medicines	within	 
Thai	society	and	the	ASEAN	community.	The	strategic	 
plan	 was	 consistent	 with	 the	 direction	 of	 related	 
policies	and	strategies	such	as	the	national	drug	policy,	 
which	require	that	medicines	are	accessible	in	an	easy,	 
fair	and	timely	manner	at	a	suitable	price	and	that	drug	 
se	is	reasonable,	correct	and	cost	effective.	In	order	to	 
respond	to	policies	of	public	accessibility	to	essential	 
medicines,	some	medicines	with	a	high	production	cost	 
were	sold	at	a	reduced	price;	this	may	have	an	impact	 
on	 turnover.	 Furthermore,	 in	 order	 to	 be	 able	 to	 
enhance	 sustainability	 and	 self-suf�ciency,	 GPO	 
reviewed	 and	 revised	 the	 regulations	 which	 had	 
previously	obstructed	the	development	of	its	quality	 
control	and	assurance	system	and	the	development	 
of	the	manufacturing	industry	for	medicines,	biological	 
products	 and	 herbal	 products.	 This	 resulted	 in	 
investment	 in	 and	 development	 of	 the	 medicine	 
manufacturing	 industry	within	the	county.	Moreover,	 
GPO	developed	its	human	resources	in	order	to	better	 
support	the	production	and	marketing	sectors	and	to	 
support	the	expansion	of	the	pharmaceutical	industry’s	 
market.	In	addition,	GPO	worked	to	enhance	con�dence	 
in	the	quality	of	its	medicines	in	both	prescribers	and	 
members	of	the	public.
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โครงการส�าคัญ
Important Projects

	 GPO	 was	 established	 in	 accordance	 with	 the	 
GPO	Act	 of	1966.	 Today,	GPO	has	been	performing	 the	 
research	 and	development,	 production	 and	procurement	 
of	medicines	and	medical	supplies	and	their	distribution	to	
the	public	health	system	of	the	country,	for	50	years.	In	
addition,	GPO	is,	in	many	aspects,	an	important	mechanism	
within	the	country’s	drug	system.	 It	would	therefore	be	
dif�cult	for	the	private	sector	or	any	other	agency	to	fully	
undertake	GPO’s	duties.	During	these	many	years	GPO’s	
performance	has	been	robust,	with	outstanding	levels	of	
achievement	 in	 regard	 to	production,	 procurement	 and	
the	storage	of	orphan	drugs	and	drugs	which	are	in	short	
supply.	These	drugs	are	ones	 that	are	not	produced	by	
private	 companies	 because	 of	 the	 risk	 of	 �nancial	 loss 
involved	 in	their	manufacture.	The	value	of	 the	orphan	
drugs,	drugs	which	are	in	short	supply	and	antidotes,	which	
are	produced,	procured	and	reserved	by	GPO	for	hospitals	
nationwide,	 is	more	 than	 100	million	 baht	 per	 year. 
 
	 Over	the	past	5	years,	antidotes	have	saved	the	
lives	 of	 over	 17,000	 patients	 who	were	 suffering	 from 
poisoning.	This	was	able	to	happen	because	of	cooperation	
between	GPO,	the	National	Health	Security	Of�ce	 (NHSO), 
the	Ramathibodi	Poison	Center	and	the	Queen	Saovabha	 
Memorial	 Institute	 of	 the	 Thai	 Red	 Cross	 Society. 
Some	antidotes	are	of	high	cost,	up	to	400,000	baht	per	 
dose	and	some	essential	drugs	are	also	very	expensive,	 
e.g.	3,000-4,000	baht	per	tablet.	Most	of	these	drugs	are	 
on	the	Essential	Drug	List	J.2	and	GPO	acts	as	a	mechanism	
for	their	procurement	and	reserve,	as	it	is	understood	that	
it	is	unlikely	that	anyone	other	than	GPO	would	reserve	
such	high	cost	drugs	because	it	would	not	be	pro�table	to	
do	so.

50	ป�องค์การเภสัชกรรมเสาหลักด�านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
50	years	of	GPO	being	a	backbone	for	Medicines	and	Medical	Supplies	in	the	Country

 องค์การเภสชักรรมก�อต้ังตามพระราชบญัญติั	 มาตัง้แต�	 
พ.ศ.	2509	นับถึงวันนี้ครบ	50	ป�	ที่ท�าหน�าที่วิจัย	พัฒนา	ผลิต	
จัดหา	 กระจายยา	 และเวชภัณฑ�ให�กับระบบสาธารณสุข 
ของประเทศ	รวมทั้งเป�นกลไกที่ส�าคัญของระบบยาของประเทศ 
ในหลายๆ	ด�าน	ซึ่งยากที่หน�วยงานภาคเอกชนหรือหน�วยงานใด 
จะท�าหน�าที่นี้ได�	 ในช�วงที่ผ�านมา	องค�การเภสัชกรรม	ท�าหน�าที่
ด�วยดีมาตลอด	 ที่เห็นเด�นชัด	 เช�น	 การผลิต	 จัดหา	 ส�ารอง 
ยาก�าพร�า	ยาขาดแคลน	ที่บริษัทเอกชนโดยทั่วไปไม�ผลิตจ�าหน�าย	
เนื่องจากมีความเสี่ยงอาจต�องขาดทุน	 และไม�คุ�มค�าต�อธุรกิจ 
แต�ด�วยความรับผิดชอบที่มากกว�าภาระหน�าที	่องค�การเภสัชกรรม 
ได�ผลิต	 จัดหาส�ารอง	 ในส�วนของยาก�าพร�า	 ยาต�านพิษ	 และ 
ยาขาดแคลน	 มูลค�าไม�ต�่ากว�าป�ละ	 100	 ล�านบาท	 ให�กับ 
โรงพยาบาลทั่วประเทศ
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	 GPO	 has	 responded	 to	 the	Ministry	 of	 Public	
Health’s	policy	on	Compulsory	Licensing	(CL)	by	operating	
as	a	non-pro�t	manufacturer	and	procurer	of	medicines;	 
these	medicines	are	 required	to	meet	quality	 standards	 
and	to	be	reasonably	priced.	GPO	is	obliged	to	bear	any	 
unexpected	 costs	 which	might	 occur	 in	 the	production	 
and/or	 procurement	 of	 these	medicines.	 In	 2015,	 GPO	 
procured	 5	 items	 of	 CL	medicines,	 these	 comprised: 
an	 antiretroviral	 drug	 (Efavirenze)	 for	 basic	 treatment, 
an	antiretroviral	drug	(Lopinavir+Ritornavir)	for	patients	with	 
drug	resistance,	a	drug	for	the	treatment	of	cardiovascular	 
disease	(Clopidogrel),	an	anti-cancer	drug	(Docetaxel)	and	 
an	anti-cancer	drug	(Letrozole)	for	the	treatment	of	breast	 
cancer.	During	the	past	year,	GPO	assisted	the	government	 
in	 saving	 up	 to	 1,466	million	 baht	 in	 comparison	 with	 
the	 cost	 of	 the	purchasing	of	 drugs	 from	 their	originators.	 
Since	 2007,	 when	 CL	was	 �rst	 implemented,	 GPO	 has	 
assisted	the	government	in	saving	24,677	million	baht.	More	
importantly,	 patient’s	 accessibility	 to	 these	 essential	 
medicines	has	been	increased.
	 In	addition,	whenever	the	country	is	experiencing	a	
natural	disaster	engendered	crisis,	GPO	is	fully	primed	to	 
provide	 assistance	 through	 its	 reserves	 of	 drugs	 and	 
medical	 supplies.	 For	 example,	 during	 the	Great	 Flood 
of	2011	there	was	a	crisis	involving	the	shortage	of	Saline	 
Solution	within	the	health	system,	which	was	caused	by 
3	out	of	4	of	the	major	manufacturers	of	the	solution	in	 
the	country	sustaining	�ood	damage	to	their	factories.	GPO,	 
in	order	to	ease	this	crisis,	expedited	the	import	of	Saline	 
Solution	from	abroad,	to	a	degree	that,	once	the	crisis	had	 
been	 resolved,	GPO	was	 left	 in	 possession	of	 reserves	of	 
Saline	 Solution	 to	 a	 value	of	more	 than	 20	million	baht. 
Of	this	remaining	Saline	Solution,	 that	which	met	quality	 
requirements	was	quickly	distributed	whilst	the	rest	was	 
destroyed.	Moreover,	 the	�ooding	created	dif�culties	 in	 
regard	 to	 the	delivery	of	peritoneal	dialysis	�uid	 to	the	 
homes	of	patients	with	kidney	failure;	these	patients	have	 
to	 undertake	 renal	 dialysis	 four	 times	 a	 day,	 on	 a	 
continuous	 daily	 basis.	 GPO	 needed	 to	 deliver	 the	 
dialysis	 �uid	 to	 up	 to	 6,800	 patients	 and	 it	 took	 this	 
responsibly	 seriously,	 overcoming	many	 problems	 to	 
such	 a	degree	 that	 it	 received	 the	 following	 compliment:	 
“During	the	Great	�ood,	without	GPO,	hundreds	of	patients	
with	 kidney	 failure	would	 have	 died”.	 At	 present	 GPO 
delivers	peritoneal	dialysis	�uid	to	the	houses	of	16,000	 
patients	with	kidney	failure.

	 ในส�วนของยาต�านพษินัน้	ตลอดระยะเวลา	5	ป�ทีผ่�านมา	 
สามารถช�วยผู�ป�วยรอดชีวิตจากพิษไปแล�ว	กว�า	17,000	ราย 
ซึ่งเป�นการบริหารจัดการร�วมกันระหว�างองค์การเภสัชกรรม 
กับ	สปสช.	ศูนย์พษิวทิยา	โรงพยาบาลรามาธบิดี	และสถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	ซึ่งยาต�านพิษบางรายการมีมูลค�าสูงถึง	400,000	
บาท	ต�อ	1	โด๊ส	และยาจ�าเป�นบางชนิดราคาแพงมาก	ถึงเม็ดละ	 
3,000	 -	 4,000	 บาท	 ส�วนใหญ�เป �นยาในบัญชียา	 จ.2 
องค�การเภสัชกรรมต�องเป�นกลไกแสวงหาและส�ารองไว�	 เพราะ 
เชื่อได �ว �าไม�มีใครที่จะส�ารองยาราคาสูงๆ	 ไว�เช �นเดียวกับ 
องค�การเภสัชกรรมแน�นอน	เพราะไม�คุ�มค�าทางธุรกิจ
	 องค�การเภสัชกรรม	 ยังสนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข	 เรื่องสิทธิตามสิทธิบัตร	หรือ	CL:	 Compulsory	
Licensing	 ในการเป�นผู�ผลิตหรือจัดหายาที่มีคุณภาพในราคา
เหมาะสม	และเป�นยาที่ไม�มีก�าไร	องค�การเภสัชกรรมต�องแบกรับ
ภาระค�าใช�จ�ายต�างๆ	ที่เกิดขึ้นเอง	ในป�	2558	องค�การเภสัชกรรม	
จัดหายาในกลุ�ม	CL	จ�านวนทั้งสิ้น	5	รายการ	ได�แก�	ยาต�านไวรัส
เอดส์สูตรพื้นฐาน	(Efavirenz)	ยาต�านไวรัสเอดส์	สูตรส�าหรับ 
ผู�ป�วยดื้อยา	(Lopinavir+Ritornavir)	ยารักษาโรคหลอดเลือด 
สมองและหัวใจอุดตัน	 (Clopidogrel)	 ยารักษาโรคมะเร็ง	
(Docetaxel)	ยารักษามะเร็งเต�านม	 (Letrozole)	 ท�าให�ในป� 
ที่ผ�านมาช�วยรัฐประหยัดเงินได�ถึง	1,466	ล�านบาท	เม่ือเทียบกับ
การซื้อจากผู�ผลิตยาต�นแบบ	 โดยหากนับตั้งแต�ป�	 2550	 ที่เริ่ม
ประกาศ	CL	สามารถท�าให�รัฐประหยัดไปแล�ว	24,677	ล�านบาท	
ที่ส�าคัญผู�ป�วยได�เข�าถึงยาจ�าเป�นเหล�านี้มากขึ้น	
	 นอกจากนั้นในยามที่ประเทศประสบวิกฤตจาก 
ภัยธรรมชาติ	 องค�การเภสัชกรรมได�เตรียมพร�อมและส�ารองยา	
และเวชภัณฑ�อยู�เสมอ	เช�น	กรณีน�้าท�วมใหญ�ป�	2554	เกิดวิกฤต 
ป�ญหาน�้าเกลือขาดแคลนในระบบ	 เนื่องจากผู�ผลิต	 3	 ใน	 4 
รายใหญ�ของประเทศ	โรงงานถกูน�า้ท�วมเสยีหาย	องค�การเภสชักรรม 
ได�เร�งจัดหาจากต�างประเทศเข�ามา	ท�าให�สถานการณ�คลี่คลายลง	 
หลังจากทุกอย�างคลี่คลายยังคงมีน�้าเกลือตกค�างในการส�ารอง 
ขององค�การเภสัชกรรม	 มีมูลค�ากว�า	 20	 ล�านบาท	 ซึ่งส�วนที่ 
คุณภาพยังใช � ได �ก็ เร � งกระจายออก	 ที่ เหลือก็ ได �ท�าลาย 
กรณีน�้าท�วมใหญ�	ป�	2554	เช�นกัน	ผู�ป�วยไตวายที่ต�องล�างไต 
ผ�านช�องท�องทีต่�องล�างไตต�อเนือ่งทกุวนัๆ	ละ	4	ครัง้	ซึง่องค์การ 
เภสชักรรม	ต�องส�งน�า้ยาล�างไตถงึผู�ป�วยทกุบ�านกว�า	 6,800	ราย	 
เป�นไปด�วยความยากล�าบาก	และองค�การเภสัชกรรมได�ท�าหน�าที่ 
รับผิดชอบน้ันอย�างเข�มแข็ง	 แก�ป�ญหาต�างๆ	 จนได�รับค�าชื่นชม 
จากผู�ป�วยว�า	 “ถ�าน�้าท�วมครั้งนั้นไม�ได�องค์การเภสัชกรรม 
แล�วพวกผมผู�ป�วยไตวายต�องตายหลายร�อยคนอย�างแน�นนอน”	
และในป�จจุบันมีผู�ป�วยไตวายที่องค�การเภสัชกรรม	 ส�งน�้ายา 
ล�างไตถึงทุกบ�าน	จ�านวน	16,000	ราย	
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	 องค�การเภสัชกรรมยังท�าหน�าที่ตรึงรักษาระดับราคา 
ยาและเวชภัณฑ�ของประเทศ	ไม�ให�สูงจนเกินไป	ซึ่งยาที่มีราคาสูง 
ส�วนใหญ�เป�นยาต�นแบบที่น�าเข�าจากต�างประเทศ	และเป�นป�ญหา
ด�านค�าใช�จ�ายของประเทศและประชาชน	โดยป�	2558	องค์การ 
เภสัชกรรมได�ช�วยรัฐประหยัดค�าใช�จ�ายได�ถึง	5,340	ล�านบาท	
หากเมือ่คดิย�อนหลงัไป	5	ป�	ประหยดัไปแล�วกว�า	20,000	ล�านบาท	 
เช�น	 การตรึงราคายาต�านไวรัสเอดส�จากผลงานวิจัยและพัฒนา 
ขององค�การเภสัชกรรม	 ที่ประสบความส�าเร็จในการวิจัยและ 
พัฒนา	“ยาจีพีโอเวียร์”	 เมื่อป�	 2545	ซึ่งเป�นยาต�านไวรัสเอชไอวี 
ที่มียาต�านไวรัส	 3	 ชนิด	 รวมกันในเม็ดเดียว	 จากค�าใช�จ�ายกว�า	
20,000	 บาทต�อเดือน	 ลดเหลือ	 1,200	 บาทต�อเดือน	 ถูกลง 
จากเดิมมากกว�า	18	เท�าของราคาจ�าหน�ายของยาต�นแบบ	และ
เป�นส�วนส�าคัญที่ท�าให�รัฐตัดสินใจให�ยาต�านไวรัสเอดส�กับผู�ติดเช้ือ 
ฟรีในเวลาต�อมา	 ท�าให�สถานการณ�ของโรคเอดส�เปลี่ยนแปลง 
ในทางที่ดีขึ้นอย�างทันตาเห็น
	 การวิจัย	พัฒนาและผลิตยาเม็ด	Tenofovir	300	mg	
ท�าให�รัฐประหยัดงบประมาณได�ป�ละ	946	ล�านบาท	ยากลุ�มจิตเวช	 
Sertraline	 50	 mg	 ท�าให�รัฐประหยัดงบประมาณได�ป �ละ 
760	ล�านบาท	การวิจัยและผลิตวัตถุดิบทางยา	Deferipone	(L1)	 
เพ่ือผลิตยาขับเหล็กชนิดรับประทาน	 (GPO-L-ONE)	 ช�วยเหลือ 
ผู�ป�วยธาลัสซีเมียทั้งในประเทศ	และต�างประเทศ	สามารถลดราคา 
ยาจากยาต�นแบบราคาเมด็ละ	60	-	70	บาท	เหลอืเม็ดละ	3.50	บาท	 
ซึง่ลดการน�าเข�าวตัถดุบิและยาจากต�างประเทศ	และเป�นการพึง่พา 
ตนเองได�ตั้งแต�ต�นน�้าถึงปลายน�า้
	 อีกเรื่องคือการส�ารองยาจ�าเป�นกรณีเกิดโรคระบาด 
ต�างๆ	หรือโรคอุบัติใหม�ที่	เช�น	กรณีเหตุการณ์ไข�หวัดนกระบาด 
เมื่อป�	2009	องค์การฯ	สามารถจัดหาวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร ์
ท่ีใช�ผลติยารกัษาไข�หวดันก	และผลิตออกมากระจายสู�ประชาชน	 
รวมถึงการเป�ดโครงการผลิตวัคซีนป�องไข�หวัดนก/ไข�หวัดใหญ�	 
และผลิตวัคซีนได�ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม	 จึงท�าให�วิกฤตของ 
ประเทศด�านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ	 คลี่คลายลง	 ประชาชน 
ลดความตระหนก	ประเทศขับเคลื่อนต�อไปได�	
	 องค �ก าร เภสัชกรรมมีแผนด� า เนิ นการที่ ส� า คัญ 
หลายโครงการ	เพ่ือสร�างความมั่นคง	ยั่งยืน	ด�านยาและเวชภัณฑ�	 
ให�กับประเทศ	 เช�น	 การเดินหน�าขยายก�าลังการผลิตยาที่	
“โรงงานผลิตยารังสิต	1”	จากก�าลังการผลิต	3,406	ล�านเม็ด/
แคปซูลต�อป�	เพ่ิมเป�น	6,745	ล�านเม็ด/แคปซูลต�อป�	ซึ่งโรงงานน้ี
เป�นโรงงานที่มีศักยภาพการผลิตสูง	 ผลิตยาที่มีความจ�าเป�น 
ยาที่มีมูลค�าการใช�สูง	 โครงการก�อสร�างโรงงานผลิตวัคซีน

	 GPO	 is	 also	 responsible	 for	 freezing	 and 
maintaining	 the	price	of	 drugs	 and	medical	 supplies	 so	 
that	 the	price	of	 these	products	does	not	become	 too	 
expensive.	 The	most	 expensive	 drugs	 are	 original	 drugs	 
which	 are	 imported	 from	 abroad	 and	 their	 cost	 is	 a	 
burden	on	 the	country	and	 its	people.	Over	 the	past	5	
years,	GPO	has	helped	to	save	the	government	more	than	
20,000	million	baht,	including	5,340	million	baht	in	2015	
alone.	 For	 example,	 in	 2002,	 GPO	 froze	 the	 price	 of 
antiretroviral	 drugs	 via	 the	 successful	 research	 and 
development	of	GPO-Vir,	a	formulation	which	combines 
3	antiretroviral	drugs	in	one	tablet.	As	a	result,	the	treatment	
cost	of	more	than	20,000	baht	per	month	was	reduced	to	
1,200	baht	per	month	because	the	price	of	the	GPO	product	
was	over	18	times	cheaper	than	the	original	product.	This	
proved	 to	be	 an	 important	 factor	 in	 the	 government’s 
decision	to	provide	free	antiretroviral	treatment	to	people	
with	HIV.	Consequently,	the	situation	in	the	country	in	regard	
to	AIDS	immediately	changed	for	the	better.
	 The	 research,	 development	 and	 production	 of	 
Tenofovir,	 in	 the	 form	 of	 300	 mg	 tablets,	 resulted	 in	 
the	government	making	a	saving	on	their	budget	of	946	 
million	baht	per	year.	Sertraline,	a	psychiatric	drug,	in	the	
form	of	 50	mg	 tablets,	 similarly	 saved	 the	 government	 
760	million	 baht	 per	 year.	 Moreover,	 the	 research	 and	 
production	of	Deferipone	 (L1),	 an	 active	 pharmaceutical	 
ingredient	 for	 the	manufacturing	 of	 oral	 iron	 chelator	 
(GPO-L-ONE)	 helps	 thalassemia	 patients	 both	 in	 the	 
country	and	abroad	by	reducing	costs,	as	the	price	of	the	
originator	drug	is	60-70	baht	per	tablet	whilst	that	of	GPO’	
s	drug	is	3.50	baht	per	tablet.	The	research,	development	
and	production	of	these	drugs	also	results	in	a	decrease	
in	the	 importation	of	 raw	materials	and	medicines	from	
abroad	 and	 allows	 for	 self-suf�ciency	 in	 terms	of	 both	
upstream	and	downstream	production.
	 GPO	 is	 also	 responsible	 for	 the	 reservation	 of 
essential	medicines	for	use	in	the	event	of	outbreaks	of	
disease	or	to	combat	emerging	diseases.	For	example,	during	
the	bird	�u	epidemic	of	2009,	GPO	was	able	to	procure	
Oseltamivir,	an	active	pharmaceutical	ingredient	from	which	
it	was	able	to	manufacture	and	disseminate	to	the	public	 
a	 drug	 to	 treat	 avian	 in�uenza.	 In	 addition,	 GPO	 has	 a	 
project	for	the	production	of	vaccines	to	protect	against	
avian	�u/in�uenza;	 the	 production	 of	 these	 vaccines	 is	 
presently	on	a	pilot	scale.	This	helps	to	ease	public	health	
crises	 within	 the	 country,	 thereby	 decreasing	 levels	 of	 
public	panic,	reducing	risks	to	the	economy	and	helping	
the	country	to	advance.
	 GPO	 has	 several	 major	 ongoing	 projects	 to 
enable	 it	 to	 secure	and	 sustain	medicines	 and	medical	
supplies	 for	 the	 country,	 such	 as	 the	 expansion	of	 the	
production	capacity	at	“the	 Rangsit	 1	Manufacturing	Plant”	 
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ป�องกันโรคไข�หวัดใหญ�/ไข�หวัดนก	ตามมาตรฐาน	WHO-GMP 
คาดว�าต�นป�	2561	จะสามารถเริ่มผลิตวัคซีนและท�าการทดลอง 
ทางคลนิิกได�	 โรงงานนีจ้ะมกี�าลงัการผลติได�ไม�ต�า่กว�า	 60	ล�านโด๊ส	 
เมื่อเกิดการระบาดใหญ�	 โครงการก�อสร�างโรงงานผลิตเภสัช 
เคมีภัณฑ�แห�งใหม�	 เพื่อผลิตเคมีภัณฑ�	 ชุดทดสอบ	 ผลิตภัณฑ� 
จากธรรมชาติ	วัตถุดิบทางยา	ที่จะแล�วเสร็จในป�	2560	โครงการ
ก�อสร�างโรงงานผลิตยาแห�งใหม�ในเฟส	2	และ	3	เพ่ือผลิตยาน�้า	 
ครีม	ขี้ผึ้ง	ยาปราศจากเชื้อ	ยาเม็ด	ตลอดจนยารูปแบบอื่นๆ	ที่ใช�
งบประมาณขององค�การเภสชักรรมเอง	ประมาณ	4,000	ล�านบาท	
แผนการก�อสร�าง	 และพัฒนาระบบคลังและกระจายสินค�า 
เพือ่เป�นศูนย�กลางการกระจายยา	และเวชภัณฑ�ที่มีความทันสมัย	 
รวดเร็ว	และเป�นมาตรฐานยิง่ขึน้	และแผนการสร�างนคิมอตุสาหกรรม 
การผลติยาและเวชภณัฑ์	วสัดุทาง	การแพทย์	ตลอดจนผลิตภัณฑ์ 
เพือ่สขุภาพ	ในทีด่นิขององค์การเภสชักรรม	 ท่ีอ�าเภอหนองใหญ�	
จังหวัดชลบุรี	 ท่ีมีกว�า	 1,500	 ไร�	 ที่ต�องอาศัยความร�วมมือ 
จากทุกภาคส�วน	
	 ในป�	2559	ทีผ่�านมาองค�การเภสชักรรม	มยีอดจ�าหน�ายยา 
สูงขึ้นถึง	 15,154	 ล�านบาท	 แต�คิดเป�นเพียงร�อยละ	 9.30	 ของ 
ตลาดยารวมเท�านั้น	 ที่มีมูลค�าโดยรวมอยู�ที่	 162,914	 ล�านบาท	 
จะเห็นได�ว�าเป�นตัวเลขที่น�อยมาก	 ไม�มีผลกระทบต�อตลาดยา 
โดยรวมของประเทศ	 แต �หากมองย�อนในเชิงสังคมแล �ว 
องค�การเภสัชกรรม	 นับมีบทบาทมากในการสร�างความสมดุล 
ในธุรกิจยา	 เป�นกลไกสร�างการเข�าถึงยาจ�าเป�น	 ยาที่เป�นป�ญหา
สาธารณสุข	 เป�นกลไกทางจิตวิทยาสาธารณสุข	 และเศรษฐกิจ
สังคมเมื่อยามประเทศเกิดวิกฤตทางสาธารณสุข	
	 ตลอด	 50	 ป�ที่องค �การเภสัชกรรมได�ด�าเนินงาน 
ตามบทบาทหน�าที่	 ตามปณิธานการก�อตั้ง	 และความคาดหวัง 
สังคมและพันธกิจเชิงสังคม	 ที่เห็นว�ายาและเวชภัณฑ�คือสินค�า 
คุณธรรม	วันนี้	 องค์การเภสัชกรรม	 คือเสาหลักด�านยาและ 
เวชภัณฑ์ของประเทศอย�างแท�จริง	 และจะยังคงเดินหน�า 
สานต�อให�คนไทยได�เข�าถึงยาที่มีคุณภาพ	 อย�างเท�าเทียม 
ท่ัวถึง	มั่นคง	ย่ังยืน	สืบไป

from	 a	 capacity	 of	 3,406	million	 tablets/capsules	 per 
annum	to	one	of	6,745	million	tablets/capsules	per	annum.	
This	manufacturing	plant	 is	possessed	of	a	high	level	of	
production	 ef�ciency	 and	manufactures	 essential	 drugs	 
and	drugs	with	a	high	consumption	value.	In	addition,	the	 
project	 for	 the	 construction	 of	 an	 in�uenza/avian	 �u 
vaccine	manufacturing	plant,	in	accordance	with	WHO-GMP,	 
is	nearly	complete	and	it	is	expected	that	the	production	 
and	clinical	trials	of	the	vaccines	will	commence	in	early	 
2018.	This	plant	will	have	a	production	capacity	of	at	least	 
60	million	 doses	 in	 preparation	 for	 when	 an	 outbreak 
occurs.	The	project	for	the	construction	of	a	new	pharma-
ceutical-chemical	manufacturing	plant	for	the	production	 
of	 chemical	 products,	 testing	 kits,	natural	 products	 and	 
active	 pharmaceutical	 ingredients	will	 be	 completed	 in	 
2017.	GPO	has	provided	a	budget	of	approximately	4,000	 
million	baht	 for	 the	project	 for	 the	 construction	of	 the	 
Rangsit	 Manufacturing	 Plant	 Phase	 2	 and	 3,	which	will	 
produce	 tablets,	 solutions,	 creams,	 ointments,	 sterile	 
products,	etc.	GPO	also	has	a	plan	for	the	construction	of	 
a	new	warehouse	combined	with	the	development	of	its	 
distribution	system	in	order	for	it	to	become	a	medicine	 
distribution	center	which	is	faster,	more	modern	and	meets	 
required	 standards.	 In	 addition,	 there	 is	 a	 plan	 for	 the	 
creation	 of	 a	 pharmaceutical	 industrial	 estate	 for	 the 
production	of	medicines	and	medical	supplies,	as	well	as	 
other	medical	materials	and	health	products.	This	estate	 
will	be	constructed	on	GPO’s	premises	in	Nong	Yai	District,	 
Chonburi	 Province;	 an	 area	 of	 more	 than	 1,500	 rai. 
This	project	requires	cooperation	from	all	sectors.
	 In	2016,	GPO’	s	 sales	value	 rose	 to	 15,154	million 
baht,	however	this	only	accounted	for	9.30%	of	Thailand’s	 
total	drug	market	value	of	162,914	million	baht,	and	can	 
therefore	be	seen	as	a	very	small	amount	that	has	no	real	 
impact	 on	 the	 overall	 drug	 market	 of	 the	 country. 
However,	in	terms	of	the	social	aspect	of	GPO’s	duties,	the	 
organization	plays	a	crucial	role	in	the	creation	of	balance	 
within	 the	pharmaceutical	business	and	 the	enabling	of	 
ease	of	access	to	essential	medicines.	In	times	of	public	 
health	crisis,	GPO	acts	as	a	mechanism	to	prevent	panic	 
and	protect	economic	advancement.	
	 Throughout	the	50	years	of	its	existence,	GPO	has	 
performed	its	role	in	accordance	with	the	aspirations	of	its	 
establishment	and	its	social	mission,	under	which	medicines	 
and	medical	 supplies	are	considered	to	be	merit	goods	 
(public	goods).	Today,	GPO	is	the	backbone	for	medicines	 
and	medical	supplies	within	the	country;	it	continues	to	 
enable	Thai	people	to	have	thorough	and	easy	access	to	 
quality	medicines	 and	works	 towards	 Thailand	 attaining	 
self-suf�ciency	in	terms	of	pharmaceuticals.
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 “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” โรงงานผลิตยารังสิต	 1 
คลอง	 10	 ถนนรังสิต-นครนายก	 เป�นส�วนหนึ่งที่ ได �ร �วม
เฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	 5	 รอบ 
2	 เมษายน	 2558	 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ	 
พระราชทานชื่ออาคารผลิตยารังสิต 	 1	 ว �า 	 “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ”	 และพระราชทานพระราชานุญาตให�เชิญ 
ตราสัญลักษณ�งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
5	 รอบ	 2	 เมษายน	 2558	 ประดับที่ชื่ออาคารดังกล�าวด�วย 
พร�อมเสด็จพระราชด�าเนินทรงเป�ด	“อาคารเฉลิมพระเกียรติ”	 
เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2559	เวลา	14.00	น.
	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 	 โรงงานผลิตยารังสิต	 1 
ต้ังอยู�บนพื้นที่ขององค�การเภสัชกรรม	อ.ธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	
ก�อสร�างและตดิตัง้เคร่ืองจกัร	เป�นจ�านวนเงนิทัง้สิน้	1,274	ล�านบาท	
เพื่อตอบสนองความต�องการด�านยาของประเทศ	 ให�ประชาชน 
สามารถเข�าถึงยาได�อย�างทั่วถึง	ลดการน�าเข�ายาจากต�างประเทศ	 
เป�นการยกระดับมาตรฐานการผลิตให�เป�นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาติ	 เป�นศูนย�การเรียนรู �ด�านเภสัชอุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยีการผลิตยา	โรงงานแห�งนี้ได�ก�อสร�างแล�วเสร็จ	และเริ่ม
ด�าเนินการผลิตตั้งแต�เดือนมิถุนายน	2558	โดยผลิตยาต�านไวรัส 
เอดส�	และยาทั่วไป	ในหมวดยาแคปซูลและยาเม็ด	ป�จจุบันได�รับ 
การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา	
GMP	 PIC/S	 จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
กระทรวงสาธารณสุข 

	 The	opening	ceremony	for	the	“Chalerm	Phra	Kiet”	
Building	at	GPO’s	Rangsit	1	Manufacturing	Plant,	Klong	
10,	 Rangsit-Nakornnayok	 Street,	 formed	 part	 of	 the	
celebrations	 on	 the	 occasion	 of	 the	 60th	 Birthday 
Anniversary	of	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	on	 
2	April	2015.	Her	Royal	Highness	graciously	provided	 
the	name	“Chalerm	Phra	Kiet”	for	this	new	building	 
and	graciously	allowed	an	emblem	commemorating	 
the	 auspicious	 ceremony	 for	 the	 60th	 Birthday	 
Anniversary	to	adorn	the	building.	Her	Royal	Highness	 
opened	the	“Chalerm	Phra	Kiet”	Building	on	2nd	June	
2016	at	14.00	p.m.
	 The	“Chalerm	Phra	Kiet”	Building	is	situated	at	 
the	“Rangsit	1”	Manufacturing	Plant,	on	GPO	premises	
in	Thanyaburi	District,	Pathum	Thani	Province;	the	total	
cost	 for	 its	 construction	 and	 the	 installation	 of	 its	 
machines	was	1,274	million	baht.	The	plant’s	leading	 
aims	 are	 to	 respond	 to	 the	 high	 demand	 for	 drugs	 
within	the	country,	to	assist	patients	in	the	thorough	 
and	easy	access	to	medicines,	to	reduce	the	need	to	 
import	drugs	from	abroad,	to	raise	production	standards	 
in	order	that	they	might	be	recognized	internationally	 
and	 to	 become	 a	 learning	 center	 for	 production	 
technology	 within	 the	 pharmaceutical	 industry. 
The	 construction	 of	 this	 plant	 was	 completed	 and	 
production	operations	were	commenced	in	June	2015.	 
Antiretroviral	drugs	and	general	drugs,	in	both	tablet	 
and	 capsule	 form	 are	manufactured	 at	 the	 plant. 
This	 plant	 is	 currently	 certi�ed	with	 the	 GMP	 PIC/S	
standard	from	the	Thai	Food	and	Drug	Administration	
(FDA)	of	the	Ministry	of	Public	Health.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเป�ดอาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงงานผลิตยารังสิต	1
Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	opens	the	“Chalerm	Phra	Kiet”	Building	at		
the	Rangsit	1	Manufacturing	Plant
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	 ป�จจุบัน	อาคารเฉลิมพระเกียรต	ิ โรงงานผลิตยารังสิต	 1 
มีสายการผลิต	4	สาย	แบ�งเป�น	ยาแคปซูล	2	สาย	และยาเม็ด 
2	สาย	ในป�	2559	มีก�าลังการผลิต	1,136	ล�านเม็ด/แคปซูลต�อป�	
เมื่อด�าเนินการผลิตได�เต็มก�าลังทั้ง	 4	 สายการผลิต	 จะมีก�าลัง 
การผลิตถึง	3,406	ล�านเม็ด/แคปซูลต�อป�	และในระยะเวลา	5	ป�
ข�างหน�า	จะเพิ่มพื้นที่	Pilot	Plant	และสายการผลิตที	่5	รองรับ
การผลิตยาเม็ด	และการบรรจุยาลงแผงแบบความเร็วสูง	คาดว�า
ก�าลังการผลิตในอนาคตจะสามารถเพิ่มเป�น	 6,745	 ล�านเม็ด/
แคปซูลต�อป�

พระองค์เจ�าโสมสวล	ีประทานพระวโรกาสให�คณะผู�บริหาร
องค์การเภสัชกรรม	เข�าเฝ�าถวายยาเอดส์
GPO’s	 Executive	 Officers	 attend	 an	 audience	 with	 Her	 Royal	 Highness	 Princess	 Soamsavali	
in	order	to	provide	Antiretroviral	Drugs.

 พระเจ�าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ�าโสมสวลี	พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ	 ประทานพระวโรกาสให�คณะผู �บริหารองค�การ 
เภสัชกรรม	เข�าเฝ�าถวายยา	Teno-EM	จ�านวน	5,000	ขวด	มูลค�า	 
3,000,000	 บาท	 เพื่อโครงการ	 “เพร็พ”	 ลดการติดเอดส� 
ในผู�ได�รับผลกระทบหลักในผู�ด�อยโอกาส	ด�าเนินการโดยศูนย�วิจัย 
โรคเอดส�	 สภากาชาดไทย	 ณ	 พระต�าหนักวังสวนกุหลาบ	 
พระราชวังดุสิต	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2559

	 GPO’s	Executive	Of�cers	attended	an	audience	
with	 Her	 Royal	 Highness	 Princess	 Soamsavali	 at 
Suan	Kularb	Residential	Hall,	Dusit	Palace	on	10th	June	 
2016	 in	order	 to	 provide	5,000	bottles	of	 Teno-Em,	 
worth	 3,000,000	 baht,	 under	 the	 PrEP	 project. 
This	project	is	run	by	the	Thai	Red	Cross	AIDS	Research	 
Centre	and	is	aimed	at	reducing	the	risk	of	HIV	infection	 
in	people	who	are	at	high	risk	and	are	underprivileged.

	 At	present	the	“Chalerm	Phra	Kiet”	Building	of	
the	“Rangsit	1”	Manufacturing	Plant	manufactures	4 
production	lines	which	comprise	2	lines	of	hard	gelatin	 
capsules	 and	2	 lines	 of	 tablets.	 In	 2016	 production	 
capacity	 equaled	 1,136	million	 tablets/capsules	 per	 
annum.	When	the	full	capacity	of	the	four	production	 
lines	is	implemented,	the	production	capacity	will	rise	
to	up	 to	 3,406	million	 tablets/capsules	 per	 annum.	
Within	the	next	5	years,	a	pilot	plant	and	a	5th	production	 
line	 to	 support	 the	 production	 of	 tablets	 and	 high	 
speed	packing	will	be	implemented.	 It	 is	anticipated	 
that	 in	 the	 future	production	will	 increase	 to	up	 to	
6,745	million	tablets/capsules	per	annum.	
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จพีโีอ	เคอร์มนิลฟิท์	ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางสมนุไพรดเีด�นระดบัชาติ	ป�	59
GPO	Curmin	Lift	wins	the	National	Excellence	Award	2016	for	Herbal	Cosmetic	Products

 ผลิตภัณฑ์จีพีโอ	เคอร์มินลิฟท์	เดย์ครีม	และไนท์ครีม	
ขององค์การเภสัชกรรม	 ได�รับรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
สมุนไพรดีเด�นระดับชาติ	 Prime	Minister	 Herbal	 Awards	
(PMHA)	ประจ�าป�	2559	โดยเข�ารับรางวัลจาก	พลเรือเอกณรงค�	
รองนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2559	 ที่อิมแพค 
เมืองทองธานี
	 องค�การเภสัชกรรมได�ส�งผลิตภัณฑ�	จีพีโอ	เคอร�มิน	ลิฟท�	
ครีมบ�ารุงและยกกระชับผิวหน�า	ซึ่งประกอบด�วย	CURMIN	Lift	
Anti-aging	Day	Cream	SPF	15	และ	CURMIN	Lift	Anti-aging	
Night	 Cream	 เข�าร�วมการประกวดรางวัลผลิตภัณฑ�สมุนไพร 
ดีเด�นระดับชาติ	 Prime	Minister	 Herbal	 Awards	 (PMHA) 
ประจ�าป�	 2559	 ที่กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือกจัดขึ้น 	 เพื่อกระตุ �นให � เ กิดกระแสความตื่นตัว 
ด�านสมุนไพร	 และเพื่อเป�นการสนองต�อนโยบายของรัฐบาล 
ในด�านยุทธศาสตร�การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา	 ชีววัตถุ	 
และสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองได�อย�างมั่นคงและยั่งยืน 
รวมถึงเป�นการเป�ดโอกาสให�ผู �ประกอบการได �ใช �ความคิด
สร�างสรรค�ให�เกิดประโยชน�ในเชิงธุรกิจ	 ทั้งด�านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�และกระบวนการผลิต	 อีกทั้งยังเป�นการสร�างความ 
เข�มแข็งด�านสมุนไพร	 เพื่อเตรียมความพร�อมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให�ก�าวเข�าสู �การแข�งขันในตลาดเสร ี
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�อย�างยั่งยืน	 ซึ่งปรากฏว�า 
ผลิตภัณฑ�ขององค�การเภสัชกรรมได�รับการคัดเลือกให�เป�น 
ผลิตภัณฑ�เคร่ืองส�าอางสมุนไพรดีเด�นระดับชาติ	ประจ�าป�	2559

	 GPO’s	Curmin	Lift	Day	Cream	and	Night	Cream	
won	 the	 Prime	Minister’s	 Herbal	 Award	 (PMHA),	 a 
National	Excellence	Award,	in	2016.	GPO	received	the	
award	 from	Deputy	 Prime	Minister	 Admiral	 Narong	
Pipatanasai	on	1st	September	2017	at	 Impact	Muang	
Thong	Thani.	
	 GPO	entered	CURMIN	Lift	Anti-aging	Day	Cream	
SPF	15	and	CURMIN	Lift	Anti-aging	Night	Cream	into	the	
PMHA	contest	in	2016.	This	contest	was	organized	by	
the	 Department	 of	 Thai	 Traditional	 and	 Alternative	
Medicine	with	the	aim	of	stimulating	interest	in	the	use	
of	herbal	products	 in	response	to	the	government’s	
policy	on	the	strategic	development	of	the	medicine,	
biological	product	and	herbal	medicine	industries,	in	
order	to	engender	sustainability	and	self-suf�ciency,	as	
well	as	providing	an	opportunity	for	entrepreneurs	to	
apply	their	business	acumen	to	both	product	development	 
and	production	processes.	This	is	in	order	to	strengthen	
the	herbal	product	industry	so	that	it	is	able	to	compete	
satisfactorily	 within	 the	 free	market	 of	 the	 ASEAN	 
Economic	Community,	thereby	advancing	the	country’s	
economy.
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 องค์การเภสชักรรมได�รบัรางวลัเกยีรตยิศ	อย.	Quality	 
Award	 ประจ�าป�	 2559	 ด�านยาและวัตถุอันตรายที่ใช� 
ในบ�านเรือนหรือทางสาธารณสุข	
		 รางวัล	 อย.	 Quality	 Award	 เป�นรางวัลที่ตอกย�้าถึง 
การด�าเนินงานขององค�การเภสัชกรรมที่เป�นองค�กรที่ผลิตยา 
ที่มีคุณภาพมาอย�างต�อเนื่อง	 มีการรักษาคุณภาพมาตรฐาน 
การผลิตด �วยดีมาโดยตลอด	 มีการผลิตผลิตภัณฑ �สุขภาพ 
เพ่ือจ�าหน�ายในประเทศที่ได�คุณภาพ	และมีมาตรฐานในการผลิต	 
ภายใต�ระบบมาตรฐาน	 GMP	 PIC/S	 โรงงานผลิตยารังสิต	 1 
มีสถานที่ผลิตที่ได�มาตรฐานระบบอากาศมีการควบคุมดูแล 
เป�นอย�างดี	ห�องปฏิบัติการปฏิบัติตาม	ISO/IEC	17025	:	2005	 
มีการดูแลสิ่งแวดล�อมตาม	 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อม 
(ISO	 14001:2004)	 มีผลิตภัณฑ�ที่ผลิตเป�นที่รู�จักของผู�บริโภค 
มีการส�งเสริมการขายอย�างมีจริยธรรม	 ประกอบการด�วย 
ความรับผิดชอบต�อสังคม	 และมีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ 
ต�อสังคม	CSR	เช�น	การให�ความรู�แก�ผู�บริโภค	การดูแลสิ่งแวดล�อม	 
การส�งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด�านสังคม	 คุณธรรม	 วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล�อม	 ส�งผลต�อความปลอดภัยของผู�บริโภค	และเข�าถึงยา 
ที่มีคุณภาพอย�างทั่วถึงและเท�าเทียม

	 GPO	received	a	Quality	Award	in	2016	from	the	 
FDA	in	regard	to	medicines	and	hazardous	materials	 
which	are	for	household	or	public	health	use.	
	 The	Quality	Award	from	the	FDA	is	a	reward	 
which	emphasizes	GPO’s	operations	in	the	production	 
of	quality	medicines	and	in	continuously	maintaining	 
the	quality	standards	of	its	production.	The	production	
of	health	products	for	domestic	sale	meets	the	quality	 
and	production	standards	required	to	be	in	accordance	
with	GMP	PIC/S.	Furthermore,	the	Rangsit	1	Manufacturing	 
Plant’s	facilities	are	equipped	with	an	air	system	which	
meets	standards	and	is	welled	supervised,	its	laboratory	 
is	certi�ed	with	ISO/IEC	17025:2005	and	its	environment	 
management	 system	complies	with	 ISO	14001:2004.	 
In	addition,	GPO’s	products	are	well	known	to	consumers	 
and	its	sales	promotions	are	ethical.	GPO	performs	with	 
Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 and	 arranges	 
activities	 relating	 to	 CSR,	 such	 as	 disseminating	 
knowledge	to	consumers,	caring	for	the	environment	 
and	promoting	activities	which	improve	society,	morality,	 
culture	and	the	environment,	as	well	as	activities	which	 
have	 a	 bene�cial	 impact	 on	 consumer	 safety	 and	 
accessibility	to	quality	medicines.	

รับรางวัล	“อย.Quality	Award	2559”
Receipt	of	a	Quality	Award	in	2016	from	the	FDA
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 องค์การเภสัชกรรม	 วิจัยพัฒนาสารสกัดมะหาด 
ช�วยให�ผิวหน�าขาวกระจ�างใสเป�นธรรมชาติ	ทดสอบแล�วไม�พบ 
การระคายเคือง	 มุ�งผลิตต�อยอดจากกลุ�มผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ 
ขมิ้นชัน	ลดการน�าเข�าจากต�างประเทศ
	 ทีมนักวิจัยองค�การเภสัชกรรม	 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 
ด�านเวชส�าอางดูแลสุขภาพผิวครบวงจร	จึงท�าการพัฒนาต�อยอด 
สาร	Oxyresveratrol	ซึ่งเป�นสารสกัดจากแก�นมะหาด	มีฤทธิ์ต�าน 
การท�างานของเอนไซม�ไทโรซิเนส	มาผ�านกระบวนการสังเคราะห� 
ทีเ่รยีกว�าไฮโดรจเีนชนั	(Hydrogenation)	จนได�สาร	Dihydrooxy-
resveratrol	ซึ่งมีฤทธิ์ต�านเอนไซม�ไทโรซิเนสสูงกว�าสาร	Oxyres-
veratrol	 ถึง	 10	 เท�า	 ส�งผลให�สาร	 Dihydrooxyresveratol 
มีคุณสมบัติเป�น	Whitening	 agent	 ที่ดีกว�า	 ซึ่งสารนี้ถูกน�ามา 
เป�นส�วนผสมและผลิตเป�นผลิตภัณฑ�ชนิดใหม�ขึ้นมา	 ภายใต�ชื่อ	 
CURMIN	Extra	Whitening	Facial	Cream	ช�วยให�หน�าขาว 
กระจ�างใสยิ่งขึ้น
		 ผลิตภัณฑ�ดังกล�าว	ได�รับการทดสอบประสิทธิภาพ	และ 
ความปลอดภัย	 โดยสถาบัน	 SPINCONTROL	 ASIA	 ซึ่งเป�น 
สถาบันที่ท�าการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ�เครื่องส�าอางระดับสากลจากประเทศฝร่ังเศส 
พบว�าเมื่อให�อาสาสมัครทดลองใช�ผลิตภัณฑ�	 CURMIN	 Extra	
Whitening	 Facial	 Cream	 เป�นเวลา	 4	 สัปดาห�	 ผลิตภัณฑ� 
ไม�ก�อให�เกิดการระคายเคือง	ผิวขาวกระจ�างใสขึ้นอย�างเห็นได�ชัด	 
เมื่ อ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ �ในกลุ � ม เดี ยวกั นที่ มีขาย 
อยู�ในท�องตลาด	 และอาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ� 
เป�นอย�างมาก	
 

	 GPO	researched	and	developed	Mahaad	extract	 
which	is	used	to	naturally	whiten	the	skin	of	the	face;	 
when	this	product	was	tested	it	was	found	to	not	cause	 
any	 irritation	 to	 the	 skin.	 This	was	done	 in	order	 to	 
expand	 the	 production	 line	 of	 natural	 cosmetic 
products	 containing	 Tetrahydrocurcuminoid	 and	 to	 
reduce	the	importation	of	this	extract	from	abroad.
	 GPO’s	 researchers	 are	 specialized	 in	 the 
development	 of	 cosmeceutical	 products	 covering 
all	 aspects	 of	 skincare.	 Oxyresveratrol,	 which	 is 
extracted	from	kernels	obtained	from	the	Mahaad	tree,	
has	 an	 anti-tyrosinase	 activity.	 This	 substance	 is 
synthesized	 via	 the	 hydrogenation	 process	 until	 it 
becomes	 Dihydrooxyresveratrol,	 which	 has	 an 
anti-tyrosinase	activity	10	times	greater	than	Oxyresveratrol.	
Dihydrooxyresveratrol	is	therefore	a	superior	whitening	
agent	and	is	used	as	an	ingredient	in	a	new	product	
named	CURMIN	Extra	Whitening	Facial	Cream.
	 This	 new	product	was	 tested	 for	 its	 ef�cacy	
and	 safety	 by	 the	 SPINCONTROL	 ASIA	 Institute,	 an 
institute	originating	 in	France,	which	provides	testing	
for	 international	cosmetic	products.	Volunteers	used	
CURMIN	Extra	Whitening	Facial	Cream	for	4	weeks,	after	
which	it	was	found	that	the	product	was	non-irritating	
and	that	the	volunteer’s	skin	was	noticeably	whiter.	
Moreover,	the	volunteers	expressed	strong	satisfaction	
with	 GPO’s	 new	 product	 in	 comparison	with	 other	
products	on	the	market.

พัฒนาสารสกัดจากมะหาด	ช�วยหน�าขาวกระจ�างใสขึ้น
Mahaad	Extract	for	Facial	Whitening
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	 องค์การเภสัชกรรม	ร�วมมือกับส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห�งชาติ	 สมาคมพิษวิทยาคลินิก	 สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	 พัฒนาเครือข�ายยาต�านพิษ	 รองรับการดูแล 
ผู�ป�วยในภาวะฉุกเฉินที่มีความจ�าเป�นต�องใช�ยาก�าพร�า	กลุ�มยา
ต�านพิษ	 เพื่อบริหารจัดการยาก�าพร�า	 กลุ�มยาต�านพิษ	 หวังให� 
ผู�ป�วยได�เข�าถึงการรักษาอย�างรวดเร็ว	และครอบคลุมท่ัวทุกพื้นที่	
โดย	6	ป�ทีผ่�านมา	ช�วยคนรอดชวีติจากพษิไปแล�ว	กว�า	17,000	ราย	
เพ่ิมขึ้น	4,000	ราย
	 	 จากป�ญหาการเข�าถึงยาก�าพร�าของผู �ป�วยในกลุ �ม 
ยาต�านพิษ	 ซึ่งเป�นยาที่มีปริมาณการใช�น�อย	 อุบัติการณ�ที่มี 
เหตุจ�าเป�นต�องใช�ไม�สม�่าเสมอ	แต�ยายังคงมีความจ�าเป�นในการใช� 
รักษา	 ท�าให�บริษัทยาไม�มีการผลิตเพื่อส�ารองไว�ในประเทศ 
ถ�าส�ารองไว�จะมีค�าใช�จ�ายในการส�ารองที่สูง	 อาจจะท�าให�ยา 
หมดอายุ	จึงมีค�าใช�จ�ายสูงและสูญเปล�า	และเป�นกลุ�มยาที่ไม�ท�า
ก�าไร	 ท�าให�บริษัทไม�สนใจที่จะผลิตหรือน�าเข�าเพราะไม�คุ�มค�า 
จนส�งผลต�อการเข�าถึงยาของผู �ป�วย	 โดยมียาที่อยู �ในกลุ�มนี้
ประมาณ	 17	 รายการ	 เป�นยาที่ใช�ส�าหรับรักษาผู�ที่ได�รับพิษ 
ชนิดต�างๆ	 อาทิ	 พิษจากไซยาไนด�	 พิษจากสารเคมี	 พิษจาก
ธรรมชาติ	พิษจากอาหารและยา	พิษจากงู	เป�นต�น	ซึ่งผู�ป�วยที่ได�
รับพิษเหล�านี้จะต�องได�รับยาอย�างรวดเร็วที่สุด	จึงจะท�าให�ผู�ป�วย
รอดชีวิต	 ดังนั้นจึงต�องมีการบริหารจัดการเครือข�ายอย�างมี
ประสิทธิภาพ	 และประเทศไทยซึ่งเป�นประเทศเดียวในโลก 
ที่ให�บริการรักษาผู �ได�รับพิษฟรีตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
แห�งชาติ

	 GPO	 cooperated	 with	 the	 National	 Health 
Security	 Of�ce,	 the	 Society	 of	 Toxicology	 and	 the	 
Queen	Saovabha	Memorial	 Institute	of	the	Thai	Red	 
Cross	 Society	 to	 develop	 an	 antidote	 network	 to	 
support	emergency	patient	care;	this	network	provides	 
treatment	through	the	use	of	orphan	drugs.	The	network	 
manages	antidotes	with	the	aim	of	providing	patients	 
with	quick	access	 to	treatment	and	of	ensuring	that	 
antidotes	are	accessible	in	every	region	of	the	country.	 
Over	the	past	six	years,	more	than	17,000	patients	who	 
have	 been	 poisoned	 have	 survived,	 which	was	 an	 
increase	of	4,000	patients.
	 The	reason	patients	have	problems	accessing	 
orphan	drug	 antidotes	 is	 because	of	 the	drug’s	 low	 
consumption	volume,	i.e.	incidents	requiring	their	use	 
are	relatively	rare	and	because	of	this,	despite	the	need	 
for	 the	 antidotes	 for	 treatment,	 no	 pharmaceutical	 
company	in	the	country	either	produces	or	reserves	 
them.	If	antidotes	were	to	be	reserved	the	cost	would	 
be	high,	as	they	may	expire	before	use,	resulting	in	a	 
substantial	�nancial	loss.	The	antidotes	are	categorized	 
within	 a	 non-pro�t	 drug	 group,	 which	means	 that	 
companies	are	not	interested	in	producing	or	importing	 
them	as	 it	would	be	of	no	�nancial	bene�t	to	them	 
and	this	has	a	major	impact	on	patient	access	to	these	 
drugs.	 There	 are	 approximately	 17	 items	within	 this	 
drug	group	which	are	used	for	treating	various	types	of	 
poisoning,	such	as	cyanide,	chemical,	natural,	snakebite,	 
food,	medicine,	etc.	Patients	suffering	from	poisoning	 
need	to	receive	antidotes	as	soon	as	possible	in	order	 
to	survive.	Therefore	great	ef�ciency	in	the	management	 
of	 the	 antidotes	 network	 is	 required.	 In	 addition,	 
Thailand	is	the	only	country	in	the	world	that	provides	 
free	 antidotes	 to	patients	 under	 its	 National	 Health	
Insurance	Scheme.

เดินหน�าสานต�อเครือข�ายยาต�านพิษ	ครอบคลุมทุกภาค
Project	to	Network	Antidotes	to	all	Regions
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ร�วมมือกรมการแพทย์	หนุนวิจัยสมุนไพรรักษามะเร็ง
Cooperation	with	the	Department	of	Medical	Services	to	support	research	on	Herbal	Medicines
for	the	treatment	of	Cancer

	 องค์การเภสัชกรรม	 และสถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
กรมการแพทย์	 ร�วมลงนามบันทึกความร�วมมือทางวิชาการ 
เพื่อวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาจากสมุนไพรให�ได�มาตรฐาน 
มีคุณภาพและปลอดภัยส�าหรับผู �ป �วยโรคมะเร็ง	 เมื่อวันที่ 
19	พฤษภาคม	2559
 สถาบนัมะเรง็แห�งชาต	ิกรมการแพทย์	ได�จดัท�าแผนงาน 
วิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยเพื่อการป�องกัน	บ�าบัดรักษา 
และ/หรือผสมผสานการรักษาโรคมะเร็งในผู �ป�วย	 โดยวิจัย 
สมนุไพรไทย	พชืผกัผลไม�พืน้บ�าน	ทีม่ผีลในการป�องกนัและออกฤทธิ์ 
ยับยั้งการแพร�กระจายของเซลล�มะเร็ง	 เช�น	 สะเดา	 ขี้เหล็ก 
ยอ	 มะรุม	 ขมิ้น	 ขิง	 ฯลฯ	 โดยใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร�
อย�างครบวงจร	ทั้งทางด�านปรีคลินิกและคลินิก	ต้ังแต�ขบวนการ 
คัดเลือกสมุนไพรที่น�ามาวิจัย	 ทดสอบคุณสมบัติการออกฤทธิ์ 
ป�องกัน	 ยับยั้งการแพร�กระจายของเซลล�มะเร็ง	 ทั้งในหลอด 
ทดลองและสัตว�ทดลอง	 กลไกการออกฤทธิ์ของยา	 รวมถึง 
ความเป�นพิษของสมุนไพรที่ควรระวัง	 ขณะน้ีได�ต�อยอดไปสู� 
การวิจัยยาสมุนไพรทางคลินิก	 เพื่อการป�องกันและเสริมฤทธิ์ 
การบ�าบัดรักษา	 ลดอาการไม �พึงประสงค�และการดื้อยา 
จากการเคมีบ�าบัด	เพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให�กับผู�ป�วย
	 องค์การเภสัชกรรม	 เป�นหน�วยงานที่มีความพร�อม 
ในการผลิตเภสัชภัณฑ�ยาแผนป�จจุบันและผลิตภัณฑ�สมุนไพร 
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด�านการวิจัยพัฒนาสูตรต�ารับ 
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ	สารสกัด	และผลิตภัณฑ�สมุนไพร	 
พร�อมด�วยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยได�รับมาตรฐาน	 GMP 
ทั้งในระดับห�องปฏิบัติการและในระดับอุตสาหกรรม	 จึงนับว�า 
เป�นโอกาสอันดีระหว�างสถาบันมะเร็งแห�งชาติ	 กรมการแพทย�
และสถาบันวิจัยและพัฒนา	องค�การเภสัชกรรม	ได�ร�วมประสาน	
ความร�วมมือทางวิชาการและความพร�อมของแต�ละองค�กรด�าน
การวจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ�ยาจากสมนุไพรไทย	 เพือ่การป�องกนั	 
รักษาและ/หรือผสมผสานกับการรักษาโรคมะเร็งทางคลินิก 
เพื่อเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนา	 “ยาใหม�”	 จากสมุนไพรไทย 
ให�เป�นเภสัชภัณฑ�ยาที่มีประสิทธิผล	 มีมาตรฐาน	 และมีข�อมูล 
ทางวิทยาศาสตร�รองรับอย�างครบวงจร	 ส�าหรับใช�ในผู�ป�วยโรค 
มะเร็งต�อไป
 

	 On	19	May	2016,	GPO	and	the	National	Cancer	 
Institute	of	the	Department	of	Medical	Services	jointly	
signed	 a	Memorandum	of	 Understanding	 (MOU)	 on	
academic	cooperation	on	the	research	and	development	 
of	 herbal	 medicinal	 products,	 meeting	 quality	 and	
safety	standards,	for	the	treatment	of	cancer	patients.	
	 The	National	Cancer	Institute	of	the	Department	 
of	Medicine	has	created	a	plan	for	the	research	and	
development	of	medicines	derived	from	Thai	herbs,	
for	the	prevention	and	treatment	of	cancer,	to	be	used	
as	 alternative	 treatments	 or	 in	 combination	 with	 
conventional	cancer	treatments.	Thai	herbs	and	local	 
fruit	and	vegetables	which	have	a	protective	effect	and	
inhibit	 the	 spread	 of	 cancer	 cells,	 such	 as	 Neem,	 
Siamese	Senna,	Noni,	Moringa,	Turmeric,	Ginger,	etc.	 
are	researched	via	the	use	of	comprehensive	scienti�c	 
processes	on	both	a	pre-clinical	and	a	clinical	basis.	 
The	process	begins	with	the	selection	of	the	herbs	to	 
research;	this	is	followed	by	in-vitro	and	in-vivo	testing	 
for	 protective	 properties	 and	 inhibiting	 effects,	 the	 
study	of	the	drug	action	mechanisms	and	investigation	 
into	any	 toxicity	 the	herbs	may	possess.	At	present,	 
the	 following	 clinical	 trials	on	herbal	medicines	 are	 
being	 undertaken:	 preventative	 qualities	 and	 the	 
synergistic	 effect	 when	 used	 in	 combination	 with	 
chemotherapy,	the	reduction	of	adverse	reactions	and	 
resistance	to	chemotherapy	and	the	improvement	of	 
the	quality	of	life	of	cancer	patients.	
	 GPO	 manufactures	 both	 pharmaceutical	 
products	 and	 herbal	 medicinal	 products	 and	 is	 
possessed	of	personnel	with	expertise	in	the	research,	 
development	and	quality	control	of	formulations,	raw	 
materials,	 extracts	 and	 herbal	 products.	 GPO	 is	 
equipped	with	modern	 production	machines	 and	 is	
certi�ed	 with	 GMP	 at	 both	 a	 laboratory	 and	 an	 
industrial	 level.	 This	 is	 a	 good	 opportunity	 for	 the	 
National	Cancer	Institute	of	the	Department	of	Medicine	 
and	the	Research	and	Development	Institute	of	GPO	
to	cooperate	in	the	academic	research	and	development	 
of	pharmaceutical	products	from	Thai	herbs	for	protection	 
against	 and	 the	 treatment	 of	 cancer,	 as	 alternative	 
treatments	or	in	combination	with	conventional	cancer	 
treatments.	This	cooperation	allows	for	the	development	 
of	 “new	 drugs”	 from	 Thai	 herbs	 towards	 becoming	 
pharmaceutical	 products	which	 are	 effective,	meet	 
required	standards	 and	have	scienti�c	 validation	 for	
use	by	cancer	patients.
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ร�วมมือกับ	TCEL	พัฒนางานวิจัยครบวงจร
Cooperation	with	TCEL	to	develop	comprehensive	research

 องค์การเภสัชกรรมลงนามบันทึกความเข�าใจกับศูนย์ 
ความเป�นเลิศด�านชีววิทยาศาสตร	์(องค์การมหาชน)	(TCEL) 
ร�วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข�องกับยา	 ชีววัตถุ 
เครื่องส�าอางและอาหารเสริมจากสารสกัดธรรมชาติ	 เมื่อวันที่	 
20	เมษายน	2559	
		 การลงนามบันทึกความเข�าใจในครั้งนี้มีเป�าประสงค� 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่เกี่ยวข�องกับยา	 ชีววัตถุ	 
เครื่องส�าอาง	และอาหารเสริมจากสารสกัดธรรมชาติ	และสร�าง 
เครือข�ายวิจัยร �วมกับหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อผลักดันให�ผลิตภัณฑ�ออกสู�ตลาด	 และทดแทนการน�าเข�า 
ผลิตภัณฑ�จากต�างประเทศ	 โดยมีโครงการแรกที่จะด�าเนินงาน 
ร�วมกันคือ	 การวิจัยทางคลินิกยาต�านไวรัสเอชไอวี	 Elpivirine 
ซึ่งได�วิจัยพัฒนาโดยบริษัท	 Viriom	ประเทศรัสเซีย	 และบริษัท	 
Allachem	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยองค�การเภสัชกรรม 
และ	TCELS	 เหน็ว�ายาดังกล�าวมีศักยภาพทั้งในแง�ประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัย	 มีผลข�างเคียงน�อยกว�ายาในกลุ�มเดียวกัน 
จึงควรจะด�าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกในผู �ป �วยเพิ่มเติม 
ในประเทศไทย	เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย
	 “การร�วมมือทางการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองฝ�าย 
มุ�งหวังที่จะก�อให�เกิดการสร�างเครือข�ายการวิจัยและพัฒนา 
ยกระดับการวิจัยและพัฒนายาของประเทศให�เป�นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล	โดยมีข�อมูลทางวิชาการรองรับทั้งในด�านคุณภาพ	 
ประสิทธิผลและความปลอดภัย	 ซึ่งจะสร�างความเชื่อมั่นให�กับ 
บุคคลากรทางการแพทย�และผู�ป�วย	 รวมทั้งก�อให�เกิดประโยชน�
แก�ประชาชนและประเทศชาติเป�นอย�างมาก”	

	 On	20	April	2016,	GPO	signed	a	MOU	with	the	 
Thailand	Center	of	Excellence	for	Life	Sciences	(TCEL)	 
for	 cooperation	 on	 the	 research	 and	 development	 
of	medicines,	biological	products,	cosmetics	and	food	 
supplements	which	are	derived	from	natural	extracts.	 
This	MOU	aims	to	enable	the	research	and	development	
of	 the	 aforementioned	 products	 and	 to	establish	 a	
research	network	joining	together	the	government	and	
private	sectors	in	order	to	place	the	products	on	the	
market	and	replace	imported	products.	The	�rst	project	
to	be	undertaken	under	this	cooperation	involves	the	
clinical	trials	of	antiretroviral	drugs.	
	 GPO	and	TCELS	consider	that	Elpivirine,	which	
was	developed	by	Viriom	in	Russia	and	Allachem	 in	
the	USA,	has	potential	in	terms	of	both	ef�cacy	and	
safety	and	has	less	side	effects	than	other	drugs	in	the	
same	 drug	 group	 and	 therefore	 decided	 that 
additional	 clinical	 trials	 on	 this	 drug	 should	 be 
conducted	in	Thailand	in	order	to	con�rm	its	ef�cacy	
and	safety.	
	 “The	cooperation	in	research	and	development	
of	 both	 parties	 is	 aimed	 at	 creating	 a	 network	 of 
research	 and	 development,	 at	 raising	 the	 level	 
of	research	and	development	in	the	country	to	meet	
international	 standards	 and	 at	 having	 the	 academic	
support	to	ensure	quality,	ef�cacy	and	safety	standards.	
This	will	create	con�dence	in	both	medical	staff	and	
patients	 and	 bene�t	 the	 public	 and	 the	 country 
immensely”.
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วัคซีนหวัดนกเชื้อเป�น-สารสกัดขมิ้นชัน	ได�รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ	ในป�	2559
Live	Attenuated	Avian	Influenza	Vaccine	and	Curcumin	Extract	win	Research	Awards	from
the	National	Research	Council	in	2016

	 ผลงานวิจัยขององค�การเภสัชกรรม	เรื่อง	“งานพัฒนา
วัคซีนป�องกันไข�หวัดนกชนิดเชื้อเป�น	 เพื่อใช�ในกรณีเกิดการ
ระบาดใหญ�”	ได�รับรางวัลระดับดีมาก	และผลงานวิจัยที่ร�วมมือ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก�นจากการวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน	 เรื่อง 
“ผลของเคอร์คูมินและเทตราไอโดรเคอร์คูมินต�อภาวะหลอด
เลือดท�างานผิดปกติ	 และกลไกที่เกี่ยวข�องในภาวะความดัน 
เลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน”	 ได�รับรางวัลระดับดี 
ซึ่งเป�นรางวัลผลงานวิจัย	 ประจ�าป�	 2559	 จากส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห�งชาต	ิ โดยรับรางวัลจากพลอากาศเอกประจิน	
จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	ในงานวนันกัประดษิฐ์	ประจ�าป�	2559	
เมื่อวันที	่2	กุมภาพันธ�	2560
	 ส�าหรับรางวัลระดับดีมากนั้น	 เป�นผลงานการพัฒนา
วัคซีนป�องกันไข�หวัดนกชนิดเชื้อเป�น	 เพื่อใช�ในกรณีเกิด 
การระบาดใหญ�	สายพันธุ�	H5N2	(หรือ	ชื่อการค�า	“Fluvac	H5”) 
ซึ่งเป�น	“นวัตกรรมระดับโลก”	โดยองค�การเภสัชกรรมได�พัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนป�องกันไข�หวัดนกชนิดเชื้อเป�นอ�อนฤทธิ์
โดยใช�เทคโนโลยีไข�ไก�ฟ�ก	 ซึ่งผลิตภัณฑ�วัคซีนป�องกันไข�หวัดนก
สายพันธุ�	 H5N2	ที่ผลิตได�ผ�านมาตรฐานข�อก�าหนดขององค�การ
อนามัยโลก	 ทั้งด�านคุณภาพ	 ความปลอดภัยและประสิทธิผล 
จากผลการศึกษาพรีคลินิกและคลินิก	 โดยวัคซีนที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ได�รับใบอนุญาตผลิตเพื่อใช�ในกรณีมีการระบาด	จากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 เมื่อวันที	่ 11	มิถุนายน	2558	จึง 
นับได�ว�า	 วัคซีนที่ผลิตได�นี้เป�นวัคซีนชนิดเชื้อเป�นรายการแรก 
ของโลก	ที่ได�รับอนุญาตให�ใช�ในกรณีระบาดของโรคไข�หวัดนก	
	 	 ส�าหรับผลงานวิจัยที่ได�รับรางวัลระดับดีนั้น	
คณะแพทย�ศาสตร�	มหาวิทยาลัยขอนแก�น	ได�ร�วมมือกับองค�การ
เภสัชกรรมน�าสารสกัดขมิ้นชันที่องค�การฯ	ผลิตขึ้นมาท�าการวิจัย	
ซึ่งเป�นสารสกัดที่มีปริมาณเคอร�คูมินสูง	เม่ือรับประทานส�วนหนึ่ง

	 Research	undertaken	by	GPO	on	“The	development	 
of	 live	 attenuated	 avian	 in�uenza	 vaccine	 for	 use 
in	the	case	of	a	pandemic”	won	an	Excellent	Research	 
award	 and	 research	 done	 in	 collaboration	 between	 
GPO	 and	 Khon	 Kaen	 University	 on	 the	 “Effect	 of	 
curcumin	 and	 tetrahydrocurmin	 on	 blood	 vessel 
malfunction	 and	 the	mechanisms	 involved	 in	 high	 
blood	pressure	caused	by	oxidative	stress	conditions	 
“won	 a	 Good	 Research	 award	 in	 2016	 from	 the	 
National	Research	Council	of	Thailand.	GPO	received	
the	 awards	 from	 Air	 Chief	Marshal	 Prajin	 Juntong,	
Deputy	Prime	Minister	on	Inventors	Day	2016.
	 In	the	case	of	the	Excellent	Research	award, 
the	research	on	the	development	of	live	attenuated	 
avian	in�uenza	vaccine	for	use	in	a	pandemic	of	H5N2	 
(under	the	trade	name	“Fluvac	H5”)	is	also	considered	 
to	be	a	“Global	Innovation”.	GPO	developed	a	production	 
process	for	live	attenuated	avian	in�uenza	vaccine	by	 
using	 technology	 which	 employs	 chicken	 eggs. 
This	 vaccine	 is	 produced	 in	 accordance	 with	WHO	 
standards	and	the	 results	of	pre-clinical	and	clinical	 
studies	 demonstrated	 that	 it	 met	 all	 the	 required	 
standards	of	quality,	safety	and	ef�cacy.	The	vaccine	 
was	approved	by	the	Food	and	Drug	Administration	on	 
11	 June	 2015	 for	 production	 in	 the	 event	 of	 an	 
outbreak.	 It	 is	 considered	 that	 this	 live	 attenuated	 
avian	 in�uenza	 vaccine	was	 the	 �rst	 vaccine	 in	 the	 
world	 to	 be	 approved	 for	 use	 in	 the	 event	 of	 a	 
pandemic	of	avian	in�uenza.	
	 In	the	case	of	the	Good	Research	award,	the	 
Faculty	 of	 Medicine	 of 	 Khon	 Kaen	 University	 
collaborated	with	GPO	on	the	use	of	curcumin	extract,	 
which	was	produced	by	GPO	for	 research	purposes.	 
This	extract	is	high	in	the	active	ingredient,	which,	when	 
it	 is	 consumed	 is	 transformed	 by	 the	 body	 into	 
tetrahydrocurmin.	 The	 research	 found	 that	 both	 
curcumin	 and	 tetrahydrocurmin,	 through	 various	 
mechanisms,	can	prevent	and	treat	high	blood	pressure	 
and	 enhance	 the	 ef�ciency	 of	 the	 cardiovascular	 
system	in	rats.	These	mechanisms	comprise	vasodilatation,	
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รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที	่3	จากกระทรวงอุตสาหกรรม
Certification	with	Green	Industry	Level	3	from	the	Ministry	of	Industry

	 องค์การเภสัชกรรม	ได�รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	
(Green	 Industry)	 ระดับที่	 3	
ระบบสีเขียว	(Green	System)	
เมือ่วนัที	่ 	 23	ธนัวาคม	2559	ถงึ 
วันที	่ 22	 ธันวาคม	 2562	 โดย 
ใบรบัรองมอีาย	ุ3	ป�	จากกระทรวง	
อุตสาหกรรม

	 GPO	 has	 been	 certi�ed	with	 Green	 Industry	 
Level	3	of	the	Green	System	by	the	Ministry	of	Industry.	 
The	certi�cation	is	valid	for	a	period	of	3	years,	from	 
23	December	2016	to	22	December	2019.	
	 The	bene�ts	GPO	derives	from	its	development	 
in	 regard	 to	 Green	 Industry	 include	 a	 reduction	 of	 
negative	 impacts	 on	 the	 environment	 and	 local	 
communities,	 a	 reduction	 of	 complaints	 received	 
concerning	the	impact	of	plant	operations,	a	reduction	 
in	 risk	 apropos	 future	 liability,	 the	 enhancement	 
of	GPO’s	 reputation	and	the	adjustment	of	peoples	 
attitude	towards	environmentally	friendly	industries.	A	 
situation	 of	 better	 understanding	 and	 acceptance	 
between	 the	 industry	 and	 its	 adjacent	 communities	 
results	 from	 these	 communities	 being	 treated	 in	 a	 
respectful	 and	 equitable	manner.	Moreover,	 Green	 
Industry	provides	opportunities	for	a	better	quality	of	 
life	within	communities	through	economic	and	social	 
development	 via	 the	 creation	 of	 environmentally	 
friendly	jobs.	A	system	of	fair	labor	hiring	 is	pursued	 
and	workers	are	both	safe	and	happy	working	in	a	good	 
environment.	 In	 addition,	 the	 use	 of	 resources	 and	 
energy	is	reduced,	resulting	in	savings	on	the	cost	of	 
business	operations.	Furthermore,	competitive	marketing	 
opportunities	are	created	by	placing	an	emphasis	on	 
“Green	products	and	Green	manufacturing	processes”,	 
which	 are	 becoming	 not	 only	 acceptable	 but	 also	 
desirable	 to	 consumers	 worldwide.	 Green	 Industry	 
increases	the	economic	value	of	the	country	whilst	not	
adversely	 affecting	 society,	 communities	 and	 the 
environment.

จะถูกร�างกายเปลี่ยนเป�นเทตราไฮโดรเคอร�คูมิน	งานวิจัยค�นพบ
ว�าทั้งเคอร�คูมินและเทตราไฮโดรเคอร�คูมิน	สามารถป�องกันและ
รักษาโรคความดันเลือดสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดของหนูทดลองความดันเลือดสูง	โดย
ผ�านกลไกต�างๆ	 ได�แก�	 ขยายหลอดเลือด	 ลดความต�านทาน 
การไหลเวียนเลือด	ปรับโครงสร�างผนังหลอดเลือดให�ดีขึ้น	 เพิ่ม 
ความยืดหยุ�นของหลอดเลือด	 ลดการอักเสบและบาดเจ็บของ
หลอดเลือด	และลดภาวะเครียดออกซิเดชัน	เป�นต�น	งานวิจัยได�
รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติจ�านวนมาก	องค�ความรู� 
ที่ได�นี้ถูกน�าไปใช�อ�างอิงอย�างแพร�หลาย	 และสนับสนุนการวิจัย 
ขั้นคลินิกในการใช�แคปซูลสารสกัดขมิ้นชันในการป�องกันโรค
ความดันเลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด	ซึ่งเป�นป�ญหาด�าน 
สาธารณสขุส�าคญัของประเทศ	เพือ่น�าไปสู�สขุภาพทีด่ขีองประชาชน

the	reduction	of	vascular	resistance,	the	improvement	
of	the	structure	of	blood	vessel	walls,	the	enhancement	 
of	 the	 elasticity	 of	 blood	 vessels,	 the	 reduction	 of	 
in�ammation	of	blood	vessels,	the	reduction	of	injury	 
to	blood	vessels,	a	decrease	in	oxidative	stress,	etc.	 
This	 research	 has	 been	 published	 in	 numerous	 
international	 journals	and	 the	 knowledge	 gained	 from	 
it	has	been	widely	referenced.	In	addition,	this	knowledge	 
has	been	 supported	 by	 clinical	 trials	 on	 the	use	 of	 
curcumin	 extract	 capsules	 in	 preventing	high	 blood	 
pressure	and	cardiovascular	diseases,	which	are	major	 
public	health	problems	in	the	country,	with	the	aim	of	 
promoting	good	health	in	the	people	of	Thailand.

	 ส�าหรับประโยชน�ที่องค�การเภสัชกรรมจะได�รับจาก 
การพัฒนาสู�อุตสาหกรรมสีเขียวนั้น	จะเป�นการลดผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อมและชุมชน	 ลดข�อร�องเรียนจากผลกระทบจาก 
การประกอบกิจการโรงงาน	 ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบ 
ในอนาคต	 เกิดภาพลักษณ�และทัศนคติที่ดีต�ออุตสาหกรรม 
ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม	 ส�งผลให�เกิดความเข�าใจที่ดีและ 
การยอมรับระหว�างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู � โดยรอบ 
ได �รับความเป�นธรรม	 เข�าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นจาก 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	จากการเกิดอุตสาหกรรม 
สีเขียว	 เกิดการสร�างงานและการจ�างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม 
เพ่ิมขึ้น	มีการว�าจ�างแรงงานที่เป�นธรรม	คนงานมีความปลอดภัย 
และมีความสุขกับการท�างานในสภาพแวดล�อมที่ดี	 ลดการใช� 
ทรัพยากรและพลังงาน	 ประหยัดต �นทุนการด�าเนินธุรกิจ 
สร�างโอกาสในการแข�งขัน	 สร�างโอกาสทางการตลาด	 โดยเน�น
ประเด็น	“สีเขียว”	ของผลิตภัณฑ�	และกระบวนการผลิตซึ่งก�าลัง 
จะเป�นที่ยอมรับและต�องการของผู �บริโภคทั่วโลก	 และเป�น 
การสร�างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม�ส�งผลกระทบ 
ต�อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล�อม
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บุคลากรคุณภาพป�	2559
รางวัลนิสิตเก�าวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ	และเกษตรศาสตร์	ดีเด�น	ประจ�าป�	2559
Quality	Personnel	in	2016:
Awards	for	Outstanding	Alumni	of	Chulalongkorn	University	and	Kasetsart	University	2016

	 Mrs.	 Sirinuch	Cheewanpisalnukul,	Director	 of	 
the	Of�ce	of	the	Managing	Director	of	GPO,	received	 
an	award	for	Outstanding	Science	Alumni	of	Chulalongkorn	 
University	 in	2016,	from	Prof.	Pirom	Kamonratanakul	
M.D. , 	 President	 of	 Chulalongkorn	 University .	 
Mrs.	 Cheewanpisalnukul	 also	 received	 an	 award	 for	 
Outstanding	 Alumni	 of	 Kasetsart	 University	 in	 the	 
category	of	Executive	within	the	Government	and	State	 
Enterprise	Sector,	in	2016.	
	 The	�rst	mentioned	prize	was	awarded	by	the	 
Science	Alumni	Association	of	Chulalongkorn	University	 
and	is	given	to	those	who	are	successful	in	their	profession,	 
contribute	 to	 society	 and	undertake	activities	which	 
are	bene�cial	to	society	and	the	nation.	The	work	done	 
by	Mrs.	Cheewanpisalnukul	which	was	deemed	worthy	 
of	such	an	award	involved	the	successful	utilization	of	 
research	from	the	Department	of	Medical	Sciences	to	 
scale	up,	to	an	industrial	production	level,	test	kits	for	 
borax,	 formalin,	 bleaching	 agents	 and	 salicylic	 acid	 
(antifungal	 agent),	 in	 response	 to	 policies	 on	 food	
safety	and	narcotics	suppression.	In	addition,	she	is	also	
a	respected	lecturer	and	has	cooperated	with	both	the	
government	and	private	sectors	in	the	development	
of	a	system	to	monitor	pesticide	residues	in	fruit	and	
vegetables.	
	 The	second	mentioned	prize	was	awarded	by	 
the	Executive	MBA	Association	of	Kasetsart	University	 
and	is	given	to	those	who	are	successful	in	their	profession,	 
contribute	 to	 society	 and	undertake	activities	which	 
are	bene�cial	to	society	and	the	nation.	The	work	done	 
by	Mrs.	Cheewanpisalnukul	which	was	deemed	worthy	
of	this	award	involved	the	supervision	of	the	successful	 
utilization	 of	 research	 to	 scale	 up,	 to	 an	 industrial	 
production	level,	test	kit	products,	herbal	products	and	 
chemical	 products.	 These	 products	 are	 used	 in	 
response	 to	 the	 country’s	public	health	policies	on	 
food	safety	surveillance	in	regard	to	pesticide	residues	
and	narcotics	suppression.

 นางศรินิชุ	ชวีนัพศิาลนกุลู	ผู�อ�านวยการส�านกัอ�านวยการ	 
องค์การเภสชักรรม	เข�ารับโล�ประกาศเกยีรตคิณุ	จาก	ศ.นพ.ภริมย�	 
กมลรัตนกุล	อธิการบดีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย	ในโอกาสได�รับ 
รางวัลนิสิตเก�าวิทยาศาสตร	์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดีเด�น	
และรางวัลนิสิตเก � าดี เด �นประเภทนักบริหารภาครัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าป�	2559	
	 รางวัลดังกล �าวเป�นรางวัลที่ทางสมาคมนิสิตเก �า 
วิทยาศาสตร�	 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย	 มอบให�กับผู�ที่ประสบ 
ความส�าเร็จในวิชาชีพ	 และมีส�วนในการสร �างสรรค�สังคม 
ด�าเนินงานที่เป�นประโยชน�ต�อสังคมและประเทศชาติ	โดยผลงาน 
ที่นางศิรินุชได�ด�าเนินการจนเป�นผลงานที่ประจักษ�	 จนได�รับ 
รางวัลดังกล �าวนั้น	 ได �แก � 	 การต �อยอดผลงานวิจัยจาก 
กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�	 สู�การผลิตในระดับอุตสาหกรรม	 
ส�าหรับงานนโยบายด�านความปลอดภัยของอาหาร	และนโยบาย 
ปราบปรามยาเสพติด	 เช�น	 ชุดทดสอบบอแรกซ�	 ฟอร�มาลิน 
สารฟอกขาว	 สารกันราซาลิซิลิก	 นอกจากนี้ยังเป�นวิทยากร 
บรรยาย	 และร�วมพัฒนาระบบเฝ�าระวังการตรวจสอบสารเคม ี
ก�าจัดแมลงตกค�างในผักผลไม�	อาหารกับภาครัฐและเอกชน	
	 ส�วนรางวัลนิสิตเก�าดีเด�นของสมาคมปริญญาโทส�าหรับ 
ผู�บริหาร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�	 จะมอบให�กับผู�ที่ประสบ 
ความส�าเร็จในวิชาชีพ	 และมีส�วนในการสร �างสรรค�สังคม 
ด�าเนินงานที่เป�นประโยชน�ต�อสังคมและประเทศชาติ	โดยผลงาน 
ของคุณศิรินุชได�ด�าเนินการจนเป�นผลงานที่ประจักษ�	 ได�แก� 
การก�ากับดูแลการต�อยอดผลงานวิจัยสู �ระดับอุตสาหกรรม 
ในการผลติผลติภณัฑ�ทางด�านชดุทดสอบ	สมนุไพร	 เภสชัเคมภีณัฑ�	 
เพื่อใช�ในนโยบายด�านสาธารณสุขของประเทศ	 ตามนโยบาย 
ด�านการเฝ�าระวังความปลอดภัยของอาหาร	 สารตกค�างจาก 
ยาฆ�าแมลงและการปราบปรามยาเสพติด
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รางวัล	“เภสัชกรอุตสาหการรุ�นใหม�ดีเด�น	ประจ�าป�	2559”
Award	of	Excellence:	“The	Next-Generation	Industrial	Pharmacist	2016”

	 Dr.Niti	 Sunsandee,	 a	 pharmacist	 (Level	 5)	 of	 
the	Quality	System	Development	Division	of	the	Quality	 
Assurance	Department,	received	an	Award	of	Excellence:	 
“The	 Next-Generation	 Industrial	 Pharmacist	 2016” 
at	the	academic	conference	and	annual	general	meeting	 
of	the	Thai	Industrial	Pharmacist	Association	in	2016.
	 Dr.Sunsandee	 is	 fully	 quali�ed	 to	meet	 the	 
requirements	of	the	Thai	Industrial	Pharmacist	Association	 
as	he	is	a	pharmacist	with	comprehensive	knowledge	
in	the	�eld	of	the	pharmaceutical	industry	and	is	able	
to	apply	this	knowledge	to	both	industrial	and	chemical	
engineering.	In	addition,	he	has	published	his	research	 
in	 international	 journals,	won	an	 Excellent	Research	
Award	in	2013,	in	the	Doctoral	Student	category,	from	 
the	 Ratchadaphiseksomphot	 Endowment	 Fund	 and 
was	1st	runner	up	for	an	Outstanding	Project	Award,	7th 
Creative	 Science	 and	 Technology	 for	 Sustainable 
Development	 (2014).	Moreover,	 his	performance	within	 
the	pharmaceutical	 industry	makes	him	a	good	 role	 
model	as	he	comprehends	both	the	science	and	the	 
art	of	the	pharmaceutical	�eld.

	 เภสัชกร	ดร.นิติ	สันแสนดี	เภสัชกร	6	กองพัฒนาระบบ 
คุณภาพ	 ฝ�ายประกันคุณภาพ	 เข�ารับโล�รางวัลและประกาศ 
เกียรติคุณ	“เภสัชกรอุตสาหการรุ�นใหม�ดีเด�น	ประจ�าป�	2559”	 
ในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ�สามัญประจ�าป�	 2559	 
ของสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	(ประเทศไทย)
	 ภก.ดร.นิติ	 สันแสนดี	 เป�นผู�มีคุณสมบัติตามที่สมาคม 
เภสัชกรอุตสาหกรรม	 (ประเทศไทย)	 ได�ก�าหนดไว�	 โดยเป�น 
เภสัชกรที่มีความรู�ความเข�าใจในศาสตร�ด�านเภสัชอุตสาหการ 
และประยุกต�ใช�ความรู�ด�านเภสัชอุตสาหการกับวิศวกรรมศาสตร�	 
ทั้งวิศวกรรมอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคม	ี ดังมีบทความวิจัย 
ระดับนานาชาติท่ีใช�ความรู�ประยุกต�ความรู�ทั้งทางด�านวิศวกรรม 
ศาสตร�และเภสัชอุตสาหการ	 และผลงานที่ได�รับรางวัล	 เช�น	 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด�น	 ประเภทนิสิตดุษฎีบัณฑิต	 กองทุน 
รัชดาภิเษกสมโภช	 ประจ�าป�	 2556	 และรางวัลดีเด�นอันดับ	 2	 
โครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อ 
การพัฒนาอย�างยั่งยืน	 ครั้งที่	 7	 (พ.ศ.2557)	 อีกทั้งยังเป�น 
แบบอย�างที่ดีในการท�างานด�านเภสัชกรรม	 อุตสาหการ	มีความ 
เข�าใจทั้งศาสตร�และศิลป�ในวงการเภสัชกรรม
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 ภญ.เอกวรรณ	อยู�สกุล	นักวิจัย	5	กลุ�มศึกษาชีวสมมูล	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม	ได�รับรางวัล“Best	
Poster	Presentation	Award”	Title	:	Liquid	chromatography- 
tandem	mass	spectrometry	with	electrospray	ionization	 
method	 for	 quantitation	 of	 donepezil	 in	 human	
plasma	and	its	application	to	a	bioequivalence	study	จาก 
การเสนอผลงานในงานประชมุวชิาการนานาชาต	ิThe	4th	Current	 
Drug	 Development	 International	 Conference	 2016	 
ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร �	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�	 
ระหว�างวันที	่1-3	มิถุนายน	2559	ณ	โรงแรม	Phuket	Graceland	 
Resort	จ.ภูเก็ต
	 รางวัลดังกล�าวเป�นผลงานด�านการวิเคราะห�หาปริมาณ 
ของยาโดเนเปซิล	 ซึ่งใช�เพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร�หรืออาการของ 
โรคสมองเสื่อม	 ในตัวอย�างพลาสมาของอาสาสมัครโดยเทคนิค	 
liquid	chromatography-tandem	mass	spectrometry	และ
การประยุกต�ใช�ในการศึกษาชีวสมมูล

	 Ms.	Ekawan	Yoosakul,	a	pharmacist	(Level	5)	in	 
the	Bioequivalence	Study	Group	of	the	Research	and	
Development	 Institute	 received	 the	 “Best	 Poster	 
Presentation	Award”	 for	 her	 poster	 entitled	 “Liquid	 
chromatography-tandem	mass	spectrometry	using	the	 
electrospray	 ionization	method	 for	 quantitation	 of	 
donepezil	 in	human	plasma	and	 its	application	 in	a	 
bioequivalence	study”	at	the	4th	Current	Drug	Development	 
International	Conference	2016,	which	was	held	by	the	 
Faculty	of	Pharmaceutical	Sciences	of	Prince	of	Songkla	
University	on	1st-3rd	June	2016	at	the	Phuket	Graceland	
Resort	in	Phuket	Province.
	 Her	 research,	which	won	 the	 award,	was	on	 
the	quantitation	of	donepezil,	which	is	a	drug	for	the	 
treatment	 of	 Alzheimer’s	 disease,	 in	 the	 plasma 
of	volunteers	via	the	use	of	the	liquid	chromatography-
tandem	mass	spectrometry	technique	and	the	application	 
of	her	�ndings	in	a	bioequivalence	study.

	 Ms.Pranee	 Munkong,	 Professional	 level	 7,	 
Provident	Fund,	Compensation	and	Bene�t	Division	of	 
the	Human	Resources	Department,	received	an	Honorable	 
Mention	 Award	 for	 an	 Outstanding	 Female	 State 
Enterprise	Of�cer.	This	award	was	given	by	the	Department	 
of	 Labour	 Protection	 and	Welfare	 of	 the	 Ministry	 
of	Labour	on	the	occasion	of	International	Women’s	 
Day	2016,	in	order	to	promote	awareness	within	the	 
government	and	private	sectors	of	the	importance	of	 
the	female	workforce	and	its	need	to	be	protected,	 
supported	 and	 promoted	 and	 to	 have	 its	 potential	 
enhanced.	The	State	Enterprise	Worker’s	Federation	of	 
Thailand	 (SEWFOT)	nominated	Ms.	Munkong	 for	 this	
award.

	 คณุปราณี	มัน่คง	พนกังานช�านาญงาน	7	แผนกกองทนุ 
ส�ารองเลี้ยงชีพ	กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์	ฝ�ายทรัพยากร 
บคุคล	 ได�รบัรางวลัชมเชย	ประเภทสตรผีู�ปฏบิตักิารดเีด�น	 สาขา 
สตรผีู�ปฏบิติังานรฐัวสิาหกจิดเีด�น	จากกรมสวสัดกิารและคุ�มครอง 
แรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ที่ได�พิจารณาคัดเลือกรางวัลให�แก�สตรี	 
ในโอกาสวันสตรีสากล	 ประจ�าป�	 2559	 เพื่อรณรงค�ให�องค�กร 
ภาครัฐและภาคเอกชน	ตระหนักถึงความส�าคัญของแรงงานสตร ี
ที่จะต�องได�รับการคุ�มครอง	 ดูแล	 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ให�สูงขึ้น	 โดยสหพันธ�แรงงานรัฐวิสาหกิจแห�งประเทศไทย	
(สพร.ท.)	เสนอชื่อเข�ารับการคัดเลือก

รางวัล	“Best	Poster	Presentation	Award”
“Best	Poster	Presentation	Award”

รางวัลชมเชยสาขาสตรีผู�ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด�น
Honorable	Mention	Award	for	an	Outstanding	Female	State	Enterprise	Officer
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1.	บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสป�ตัล	โปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 General	Hospital	Products	Public	Co.,	Ltd.
สถานที่ตั้ง	:		101/99	ซอยนวนคร	7	ถนนพหลโยธิน
	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท	์:		0-2529-2560-6	โทรสาร	:	0-2529-2566	  
ธุรกิจหลัก	:		น�้าเกลือ,	น�้ายาล�างไต
ทุนจดทะเบียน	:		120	ล�านบาท		 	 	 	
สัดส�วนการถือหุ�นขององค์การเภสัชกรรม	:	ร�อยละ	40	(48	ล�านบาท)

2.	บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จ�ากัด
	 Thai	Herbal	Products	Company	Limited
สถานที่ตั้ง	: บริเวณ	แฟคตอรีแลนด�	วังน�อย
130/149	หมู�ที่	3	ต�าบลวังจุฬา	อ�าเภอวังน�อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170
โทรศัพท	์:	(035)	721	445-7	โทรสาร	:	(035)	721-743
ธุรกิจหลัก	:	ยาสมุนไพร
ทุนจดทะเบียน	: 80	ล�านบาท    

สัดส�วนการถือหุ�นขององค์การเภสัชกรรม	:	ร�อยละ	49	(39.2	ล�านบาท)

3.	บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์	ชีววัตถุ	จ�ากัด	
	 Government	Pharmaceutical	Organization	-	Merieux	Biological	Products	Company	Limited
สถานที่ตั้ง	: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย�ซิติ้	241	หมู�	7
ต�าบลหัวส�าโรง	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24190
โทรศัพท	์: (038)	575-200 โทรสาร	: (038)	575-428
ธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจ�าหน�ายวัคซีนป�องกันโรคในคน
ทุนจดทะเบียน	: 300	ล�านบาท
สัดส�วนการถือหุ�นขององค์การเภสัชกรรม	:	ร�อยละ	49	(147	ล�านบาท)

บร�ษัทร�วมทุนองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Joint Venture Companies

Address		:	101/99	Soi	Navanakorn	7,	Phaholyothin	Road,	
Khlong	Luang	District,	Pathum	Thani	12120
Tel.	:		0-2529-2560-6	Fax	:	0-2529-2566
Core	Business		:	Normal	Saline	Solution,	Dialysis	Solution
Authorized	Capital	:	THB	120	million
GPO’s	Shares	:	40%	(THB	48	million)

Address	:	Factory	Land	at	Wangnoi	130/149	Mu	3, 
	Wangnoi	District,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	13170
 Tel.	:	(035)	721-445-7	Fax	:	(035)	721-743
Core	Business	:	Herbal	Products
Authorized	Capital	:	THB	80	million
GPO’s	Shares	:	49%	(THB	39.2	million)

Address	:	Gateway	City	Industrial	Estate	241	Mu	7,	 
T.	Hua	Sam	Rong,	Plaeng	Yao	District,	Chachoengsao	24190
Tel.	:	(038)	575-200	Fax	:	(038)	575-428
Core	Business	:	Manufacture	and	sell	human	vaccine 
Authorized	Capital	:	THB	300	million
GPO’s	Shares	:	49%	(THB	147	million)
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเง�น

เสนอ	คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�ส�วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ขององค�การเภสัชกรรม	ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ 
กิจการ	ณ	วันที	่ 30	 กันยายน	2559	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เฉพาะกิจการ	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของทุนที่แสดงเงินทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของเฉพาะ 
กิจการ	 และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงิน
	 ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตราฐานการรายงาน
ทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหารพิจารณาว�าจ�าเป�น	เพ่ือให�สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระส�าคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป�นผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต�องบการเงินดังกล�าวจากผลการตรวจสอบของส�านัก
การตรวจเงินแผ�นดิน	ส�านักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให�ส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ�นดินปฏิบัติตามข�อก�าหนดด�านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให�ได�ความเชื่อมั่นอย�างมีเหตุผลว�า 
งบการเงินปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระส�าคัญหรือไม�
	 การตรวจสอบรวมถึงการใช�วิธีการตรวจสอบเพ่ือให�ได�มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเป�ดเผยข�อมูล
ในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช�ขึ้นอยู�กับดุลยพินิจของผู�สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูล 
ที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระส�าคัญของงบการเงินไม�ว�าจะเกิดการทุจริตหรือข�อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล�าว 
ผู �สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เ ก่ียวข�องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต�องตามที่ควรของ 
องค�การเภสัชกรรม	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ�	 แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็น 
ต�อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค�การเภสัชกรรม	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ที่ผู�บริหารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู�บริหาร	 รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงิน 
โดยรวม
	 ส�านักงานการตรวจสอบเงินแผ�นดินเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ�นดินได�รับเพียงพอและ 
เหมาะสมเพื่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ�นดิน

ความเห็น
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ�นดินเห็นว�า	งบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ขององค�การเภสัชกรรม	ณ	วันที	่30	กันยายน	2559	และผลการด�าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด	
ส�าหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางพัชรา	ลาภลือชัย)
ผู�อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่	17

(นายสมชาย	พิทยวรเจริญ)
ผู�อ�านวยการกลุ�ม
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งบแสดงฐานะการเงิน Balance Sheets
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

     หมายเหตุ Note 2559 / 2016 2558 / 2015
สินทรัพย์	/	Assets    
สินทรัพย์หมุนเว�ยน

Current	Assets     
 เง�นสดและรายการเทียบเท่าเง�นสด
 Cash and Cash Equivalents  3.2 , 5.1 2,948,025,786.01 2,130,969,193.44 

 เง�นลงทุนชั�วคราว
 Short-Term Invesment   5.2 254,438,577.27  1,000,311,254.99 

 ลูกหนี�การค้า-สุทธิ
 Trade Receivable-Net  3.4 , 5.3 7,447,538,087.80  5,859,885,805.50 

 เง�นให้กู้ยืมระยะสั�น
 Short-Term Loan    5.4 56,412,970.28  74,308,434.68 

 สินค้าคงเหลือ
 Inventories  3.3 , 5.5 3,516,969,966.56  3,241,800,690.72 

 สินทรัพย์หมุนเว�ยนอื�น
 Other Current Assets    5.6  33,693,562.21  86,249,233.19 

รวมสินทรัพย์หมุนเว�ยน

Total	Current	Assets   14,257,078,950.13  12,393,524,612.52 

สินทรัพย์ไม�หมุนเว�ยน     

Non-Current	Assets

 เง�นลงทุนในบร�ษัทร่วม
 Investment in Joint Venture  3.8 , 5.7 462,140,427.53  428,519,486.23 

 เง�นลงทุนระยะยาว
 Long-Term Investment   100,000,000.00 - 

 เง�นให้กู้ยืมระยะยาว
 Long-Term Borrowings  5.8  101,756,965.33   100,193,121.57 

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
 Property, Plant and Equipment - Net  3.5 , 5.9  2,895,476,613.30   2,911,293,505.48 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
 Intangible Assets - Net  3.6 , 5.10  177,416,991.28  107,760,109.29 

 สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ

 Asset In-Process   962,065,648.10  819,988,700.41 

รวมสินทรัพย์ไม�หมุนเว�ยน     
Total	Non-Current	Assets	   4,698,856,645.54  4,367,754,922.98 

รวมสินทรัพย์     
Total Assets    18,955,935,595.67  16,761,279,535.50 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี	้/	Note	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ) Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

     หมายเหตุ Note 2559 / 2016 2558 / 2015
หน��สินและส�วนทุน	/	Liabilities	and	Capital    

หน��สินหมุนเว�ยน	/	Current	Liabilities

 เจ้าหนี�การค้า
 Trade Accounts   3,055,396,901.08  1,636,869,989.80 

 หนี�สินหมุนเว�ยนอื�น
 Other Current Liabilities  5.11  1,794,264,725.46   1,829,526,983.63 

รวมหน��สินหมุนเว�ยน
Total	Current	Liabilities   4,849,661,626.54  3,466,396,973.43 

หน��สินไม�หมุนเว�ยน	/	Non	Current	Liabilities     
 ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน  3.9.2 , 5.12  1,192,580,553.00   1,187,212,222.00 
 หนี�สินกองทุนเง�นกู้องค์การเภสัชกรรม  3.9.1 , 5.13  74,500,000.00   74,500,000.00 

รวมหน��สินไม�หมุนเว�ยน
Total	Non-Current	Liabilities   1,267,080,553.00  1,261,712,222.00 
รวมหน��สิน	
Total	Liabilities	   6,116,742,179.54  4,728,109,195.43 

ส�วนทุน	/	Shareholder’s	Equity 
 ทุน      
 Capital
 ทุนประเดิม
 Paid-up Capital    48,041,467.48   48,041,467.48 
 ทุนรับจากงบประมาณ
 Capital from Budget Allocations   3,018,502.04 3,018,502.04  
 ทุนรับโอนจากเง�นทุนหมุนเว�ยน
 Transferred from Current Capital   3,526,548.46   3,526,548.46 

     54,586,517.98   54,586,517.98 
 ส่วนเกินทุนจากการบร�จาค
 Surplus Capital from Goodwill  3.5  13,660,305.03   14,675,458.92 
 สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์  
 Drugs and Medical Supplies Reserve  5.15  49,914,409.60  49,914,409.60 
 กำาไรสะสม
 Retained Earning   12,729,138,200.52  11,922,099,970.57 
 องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ   (8,106,017.00) (8,106,017.00)

รวมส�วนทุน	/	Capital   12,839,193,416.13  12,033,170,340.07 

รวมหน��สินและส�วนทุน
Total	Liabilities	and	Shareholders’Equity	   18,955,935,595.67  16,761,279,535.50 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

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

(นายนพพร	ชื่นกลิ่น)
ผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม

	(นางสาวร�าไพ	สมจิตรมูล)
ผู�อ�านวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ) Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

     หมายเหตุ Note 2559 / 2016 2558 / 2015
สินทรัพย์	/	Assets    
สินทรัพย์หมุนเว�ยน

Current	Assets     
 เง�นสดและรายการเทียบเท่าเง�นสด
 Cash and Cash Equivalents  3.2 , 5.1  2,948,025,786.01   2,130,969,193.44 
 เง�นลงทุนชั�วคราว
 Short-Term Invesment   5.2  254,438,577.27   1,000,311,254.99 
  ลูกหนี�การค้า-สุทธิ
 Trade Receivable-Net  3.4 , 5.3 7,447,538,087.80  5,859,885,805.50 

 เง�นให้กู้ยืมระยะสั�น
 Short-Term Loan    5.4 56,412,970.28  74,308,434.68 

 สินค้าคงเหลือ
 Inventories  3.3 , 5.5 3,516,969,966.56  3,241,800,690.72 

 สินทรัพย์หมุนเว�ยนอื�น
 Other Current Assets    5.6  33,693,562.21  86,249,233.19 

รวมสินทรัพย์หมุนเว�ยน

Total	Current	Assets   14,257,078,950.13  12,393,524,612.52 

สินทรัพย์ไม�หมุนเว�ยน     
Non-Current	Assets

 เง�นลงทุนในบร�ษัทร่วม
 Investment in Joint Venture  3.8 , 5.7  335,060,000.00   335,060,000.00 
  เง�นลงทุนระยะยาว
 Long-Term Investment   100,000,000.00 - 

 เง�นให้กู้ยืมระยะยาว
 Long-Term Borrowings  5.8  101,756,965.33   100,193,121.57 

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
 Property, Plant and Equipment - Net  3.5 , 5.9  2,895,476,613.30   2,911,293,505.48 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
 Intangible Assets - Net  3.6 , 5.10  177,416,991.28  107,760,109.29 

 สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ
 Asset In-Process   962,065,648.10  819,988,700.41 

รวมสินทรัพย์ไม�หมุนเว�ยน     
Total	Non-Current	Assets	    4,571,776,218.01   4,274,295,436.75 

รวมสินทรัพย์     
Total Assets     18,828,855,168.14  16,667,820,049.27
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ) Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายนพพร	ชื่นกลิ่น)
ผู�อ�านวยการองค�การเภสัชกรรม

	(นางสาวร�าไพ	สมจิตรมูล)
ผู�อ�านวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน

     หมายเหตุ Note 2559 / 2016 2558 / 2015
หน��สินและส�วนทุน	/	Liabilities	and	Capital     

หน��สินหมุนเว�ยน	/	Current	Liabilities

 เจ้าหนี�การค้า
 Trade Accounts   3,055,396,901.08  1,636,869,989.80 

 หนี�สินหมุนเว�ยนอื�น
 Other Current Liabilities  5.11  1,794,264,725.46   1,829,526,983.63 

รวมหน��สินหมุนเว�ยน
Total	Current	Liabilities   4,849,661,626.54  3,466,396,973.43 

หน��สินไม�หมุนเว�ยน	/	Non	Current	Liabilities     
ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน  3.9.2 , 5.12  1,192,580,553.00   1,187,212,222.00 
หนี�สินกองทุนเง�นกู้องค์การเภสัชกรรม  3.9.1 , 5.13  74,500,000.00   74,500,000.00 

รวมหน��สินไม�หมุนเว�ยน
Total	Non-Current	Liabilities   1,267,080,553.00  1,261,712,222.00 
รวมหน��สิน	
Total	Liabilities	   6,116,742,179.54  4,728,109,195.43 

ส�วนทุน	/	Shareholder’s	Equity 
 ทุน      
 Capital
 ทุนประเดิม
 Paid-up Capital    48,041,467.48   48,041,467.48 
 ทุนรับจากงบประมาณ
 Capital from Budget Allocations   3,018,502.04 3,018,502.04  
 ทุนรับโอนจากเง�นทุนหมุนเว�ยน
 Transferred from Current Capital   3,526,548.46   3,526,548.46 

     54,586,517.98   54,586,517.98 
 ส่วนเกินทุนจากการบร�จาค
 Surplus Capital from Goodwill  3.5  13,660,305.03   14,675,458.92 
 สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์  
 Drugs and Medical Supplies Reserve  5.15  49,914,409.60  49,914,409.60 
 กำาไรสะสม
 Retained Earning    12,602,057,772.99   11,828,640,484.34 
 องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ   (8,106,017.00) (8,106,017.00)

รวมส�วนทุน	/	Capital    12,712,112,988.60  11,939,710,853.84 

รวมหน��สินและส�วนทุน

Total	Liabilities	and	Shareholders’Equity   18,828,855,168.14   16,667,820,049.27
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

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

     หมายเหตุ Note 2559 / 2016 2558 / 2015
รำยได้	Income     
 ขายยาและเวชภัณฑ์
 Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies 5.16  15,134,316,805.31   13,428,445,294.68 

 ค่ารับจ้างทำาของ
 Income from Hive of Work    20,580,714.96   19,372,840.20 
 รายได้อื�น 
 Other Income  5.17  148,423,579.20  311,360,067.83

รวมรำยได้	
Total	Income   15,303,321,099.47  13,759,178,202.71 

ค�ำใช้จ�ำย	Expense     
 ต้นทุนขายและรับจ้างทำาของ     
 Cost of Sales and Hive of Work   11,846,811,785.45   10,317,966,659.97 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย
 Selling Expense  5.18  622,044,634.95   702,585,323.12 
 ค่าใช้จ่ายในการบร�หาร  5.19  1,327,005,732.41   1,294,479,849.48
 Administrative Expenses
 ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ
 Other Expense    37,348,373.23  72,122,720.31

รวมค�ำใช้จ�ำย
Total	Expenses   13,833,210,526.04  12,387,154,552.88 

 กำาไรจากการดำาเนินงาน    1,470,110,573.43   1,372,023,649.83 
 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในบร�ษัทร่วม   34,820,941.30 (39,549,868.34)

ก�ำไรสุทธิ
Net	Income   1,504,931,514.73  1,332,473,781.49
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ) Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

     หมายเหตุ Note 2559 / 2016 2558 / 2015
รำยได้	Income     
 ขายยาและเวชภัณฑ์
 Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies 5.16  15,134,316,805.31   13,428,445,294.68 

 ค่ารับจ้างทำาของ
 Income from Hive of Work    20,580,714.96   19,372,840.20 

 รายได้อื�น 
 Other Income  5.17  149,623,579.20   315,280,067.83 

รวมรำยได้
Total	Income    15,304,521,099.47   13,763,098,202.71 

ค�ำใช้จ�ำย	Expense     
 ต้นทุนขายและรับจ้างทำาของ     

 Cost of Sales and Hive of Work   11,846,811,785.45   10,317,966,659.97 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย
 Selling Expense  5.18  622,044,634.95   702,585,323.12 
 ค่าใช้จ่ายในการบร�หาร  
 Administrative Expenses  5.19  1,327,005,732.41   1,294,479,849.48
 ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ
 Other Expense    37,348,373.23  72,122,720.31 

รวมค�ำใช้จ�ำย
Total	Expenses   13,833,210,526.04  12,387,154,552.88 

ก�ำไรสุทธิ
Net	Income    1,471,310,573.43   1,375,943,649.83 
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งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที	่30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

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

     2559 / 2016 2558 / 2015
กระแสเง�นสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

Cash	Flow	from	Operating	Activities

 กำาไรสุทธิ Net Income   1,504,931,514.73 1,332,473,781.49
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเง�นสดสุทธิรับ	(จ�ำย)		จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	/	   
Adjustment	to	reconcile	net	income	to	net	cash	provided	by	(used	of) 

operating	activities

 ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
 Depreciation   377,095,785.23 312,689,593.08
 ขาดทุนจากการขายและตัดบัญช�สินทรัพย์
 Loss on Revements of Assets   3,522,020.77   1,307,652.47
 ขาดทุนจากการตัดบัญช�สินค้า
 Loss on Write-off of Inventories   15,187,702.12 31,935,239.90
 สินค้าเสื�อมสภาพ   16,232,883.57 13,550,726.79
 Damaged product
 หนี�สูญรับคืน
 Bad debt recovery   (135,745.86) (314,735.52)
 ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดทุนจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร่วม  (34,820,941.30) 39,549,868.34
 กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
 Gain on Disposal of Assets   (698,483.00) (28,288.00)
 ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี�ยน (Gain) Less on Foreign Exchange  (9,045,190.73) 15,427,701.10
 หนี�สงสัยจะสูญ
 Deubtful Debts   68,812.03 68,170.05
 รายได้จากการตัดบัญช�สินทรัพย์ที�ได้รับบร�จาค   (15,999.00)  - 

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน	ลดลง	(เพ��มข��น)	/	(Increase)	Decrease	in	Assets	In-Process	  
 ลูกหนี�การค้า
 Trade Receivable   (1,588,753,285.75) (2,180,994,485.67)
 เง�นให้กู้ยืมระยะสั�น
 Short-Term Borrowings   17,895,464.40 16,554,114.67
 สินค้าคงเหลือ
 Inventories   (306,589,861.53) (687,491,970.59)
 สินทรัพย์หมุนเว�ยนอื�น
 Other Current Assets   52,555,670.98 26,036,886.89

หน��สินด�ำเนินงำน	เพ��มข��น	(ลดลง)	/	Increase	(Decrease)	in	Liabilities	in-Process	  
 เจ้าหนี�การค้า 
 Trade Account   1,420,978,141.97 326,182,604.86
 หนี�สินหมุนเว�ยนอื�น
 Other Current Liabilities   (150,098,041.16) 336,758,337.97
 ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน   5,368,331.00 5,786,939.00

เง�นสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�ำเนินงำน
Net	Cash	Flow	Provided	by	(Used	for)	Operation	Activities	 	 1,323,678,778.47	 (410,507,863.17)
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งบกระแสเงินสด (ต�อ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

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

     2559 / 2016 2558 / 2015
กระแสเง�นสดจำกกิจกรรมลงทุน

Cash	Flow	from	Operating	Activities

 เง�นสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย ์     

 Proceeds from Disposal of Assets    912,587.00  28,288.00 

 เง�นสดรับ (เง�นสดจ่าย) จากเง�นลงทุนระยะยาว
 Proceeds (Additions) from Long Term Investment  (100,000,000.00) 200,000,000.00
 เง�นสดรับจากลงทุนในบร�ษัทร่วม
 Investment in joint Venture   1,200,000.00 (87,280,000.00)
 เง�นสดจ่ายจากเง�นให้กู้ยืมระยะยาว
 Addition from Long Term Borrowings   (1,563,843.76) (6,816,829.38)
 เง�นสดจ่ายซ��อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์     
 Addition to Property, Plant and Equipment  (347,345,355.02) (904,247,721.69)
 เง�นสดจ่ายซ��อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
 Addition to Intangible Assets   (90,702,176.02) (90,350,785.31)
 เง�นสดรับ (เง�นสดจ่าย) สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ    
 Proceeds (Additions) to Assets In-Process  (131,938,574.03) 622,178,234.94
 เง�นสดรับจากเง�นลงทุนชั�วคราว     
 Proceeds from Temporary Investment   745,872,677.72 1,795,792,671.12

เง�นสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	

Net	Cash	Provided	by	(Used	for)	Investing	Activities   76,435,315.89  1,529,303,857.68 

กระแสเง�นสดจำกกิจกรรมจัดหำเง�น	 	 	 	 	

Cash	Flows	from	Financing	Activities    
 เง�นสดรับเง�นอุดหนุน (เง�นงบประมาณ)     
 Support Budget   114,835,782.99 26,990,996.28
 เง�นรายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง     
 Contribution to State Income   (697,893,284.78) (1,605,461,272.92)

เง�นสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมจัดหำเง�น

Net	Cash	Provided	by	(Used	for)	from	Financing	Activities	 	 (583,057,501.79)	 	(1,578,470,276.64)

เง�นสดและรำยกำรเท�ยบเท�ำเง�นสด	(ลดลง)	สุทธิ

Cash	and	Cash	Equivalents	(Decrease)	Net   817,056,592.57  (459,674,282.13)

เง�นสดและรำยกำรเท�ยบเท�ำเง�นสด	ณ	วันต้นงวด		 	 	

Cash	and	Cash	Equivalents,	Beginning	of	Year  2,130,969,193.44 2,590,643,475.57

เง�นสดและรำยกำรเท�ยบเท�ำเง�นสด	ณ	วันสิ�นงวด		 	

Cash	and	Cash	Equivalents,	End	of	Year    2,948,025,786.01  2,130,969,193.44 
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งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที	่30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

     2559 / 2016 2558 / 2015
กระแสเง�นสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	

Cash	Flow	from	Operating	Activities

 กำาไรสุทธิ
 Net Income   1,471,310,573.43 1,375,943,649.83

รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเง�นสดสุทธิรับ	(จ�ำย)		จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	/	   
Adjustment	to	reconcile	net	income	to	net	cash	provided	by	(used	of) 
operating	activities

 ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
 Depreciation   377,095,785.23 312,689,593.08
 ขาดทุนจากการขายและตัดบัญช�สินทรัพย์
 Loss on Revements of Assets   3,522,020.77   1,307,652.47
 ขาดทุนจากการตัดบัญช�สินค้า
 Loss on Write-off of Inventories   15,187,702.12 31,935,239.90
 สินค้าเสื�อมสภาพ   16,232,883.57 13,550,726.79
 Damaged product
 หนี�สูญรับคืน
 Bad debt recovery   (135,745.86) (314,735.52)
 กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
 Gain on Disposal of Assets   (698,483.00) (28,288.00)
 ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี�ยน   (9,045,190.73) 15,427,701.10
 หนี�สงสัยจะสูญ
 Deubtful Debts   68,812.03 68,170.05
 รายได้จากการตัดบัญช�สินทรัพย์ที�ได้รับบร�จาค   (15,999.00)  - 

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน	ลดลง	(เพ��มข��น)	/	(Increase)	Decrease	in	Assets	In-Process  
 ลูกหนี�การค้า
 Trade Receivable   (1,588,753,285.75) (2,180,994,485.67)
 เง�นให้กู้ยืมระยะสั�น
 Short-Term Borrowings   17,895,464.40 16,554,114.67
 สินค้าคงเหลือ
 Inventories   (306,589,861.53) (687,491,970.59)
 สินทรัพย์หมุนเว�ยนอื�น

 Other Current Assets   52,555,670.98 26,036,886.89

หน��สินด�ำเนินงำน	เพ��มข��น	(ลดลง)	/	Increase	(Decrease)	in	Liabilities	in-Process  
 เจ้าหนี�การค้า 
 Trade Account   1,420,978,141.97 326,182,604.86
 หนี�สินหมุนเว�ยนอื�น
 Other Current Liabilities   (150,098,041.16) 336,758,337.97
 ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน   5,368,331.00 5,786,939.00

เง�นสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�ำเนินงำน

Net	Cash	Flow	Provided	by	(Used	for)	Operation	Activities  1,324,878,778.47	 (406,587,863.17)
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งบกระแสเงินสด (ต�อ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม	/	The	Government	Pharmaceutical	Organization	 	 	
ณ	วันที	่30	กันยายน	2559	/	As	September	30th,	2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

     2559 / 2016 2558 / 2015
กระแสเง�นสดจำกกิจกรรมลงทุน	/	Cash	Flow	from	Operating	Activities    
 เง�นสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์     
 Proceeds from Disposal of Assets    912,587.00  28,288.00 
 เง�นสดรับ (เง�นสดจ่าย) จากเง�นลงทุนระยะยาว
 Proceeds (Additions) from Long Term Investment  (100,000,000.00) 200,000,000.00
 เง�นสดรับจากลงทุนในบร�ษัทร่วม
 Investment in joint Venture   - (91,200,000.00)
 เง�นสดจ่ายจากเง�นให้กู้ยืมระยะยาว
 Addition from Long Term Borrowings   (1,563,843.76) (6,816,829.38)
 เง�นสดจ่ายซ��อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์     
 Addition to Property, Plant and Equipment  (347,345,355.02) (904,247,721.69)
 เง�นสดจ่ายซ��อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
 Addition to Intangible Assets   (90,702,176.02) (90,350,785.31)
 เง�นสดรับ (เง�นสดจ่าย) สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ    
 Proceeds (Additions) to Assets In-Process  (131,938,574.03) 622,178,234.94
 เง�นสดรับจากเง�นลงทุนชั�วคราว     
 Proceeds from Temporary Investment   745,872,677.72 1,795,792,671.12

เง�นสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	
Net	Cash	Provided	by	(Used	for)	Investing	Activities   75,235,315.89   1,525,383,857.68 

กระแสเง�นสดจำกกิจกรรมจัดหำเง�น	 	 	 	 	

Cash	Flows	from	Financing	Activities    
 เง�นสดรับเง�นอุดหนุน (เง�นงบประมาณ)     
 Support Budget   114,835,782.99 26,990,996.28
 เง�นรายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง     
 Contribution to State Income   (697,893,284.78) (1,605,461,272.92)

เง�นสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมจัดหำเง�น
Net	Cash	Provided	by	(Used	for)	from	Financing	Activities	 	 	(583,057,501.79)	 	(1,578,470,276.64)

เง�นสดและรำยกำรเท�ยบเท�ำเง�นสด	(ลดลง)	สุทธิ
Cash	and	Cash	Equivalents	(Decrease)	Net   817,056,592.57  (459,674,282.13)

เง�นสดและรำยกำรเท�ยบเท�ำเง�นสด	ณ	วันต้นงวด		
Cash	and	Cash	Equivalents,	Beginning	of	Year  2,130,969,193.44 2,590,643,475.57

เง�นสดและรำยกำรเท�ยบเท�ำเง�นสด	ณ	วันสิ�นงวด
Cash	and	Cash	Equivalents,	End	of	Year	    2,948,025,786.01  2,130,969,193.44 
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1.	การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
	 องค�การเภสัชกรรม	มีวัตถุประสงค�ตามมาตรา	6	แห�งพระราชบัญญัติองค�การเภสัชกรรม	พ.ศ.	2509	ดังนี้
	 (1)	 ผลิตยาและเวชภัณฑ�
	 (2)	 ส�งเสริมให�มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ�
	 (3)	 ส�งเสริมการวิเคราะห�ยาและเวชภัณฑ�	รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช�ในการผลิตยาและเวชภัณฑ�
	 (4)	 ซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยนและให�ซึ่งยาและเวชภัณฑ�
	 (5)	 ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ�
	 องค�การเภสัชกรรม	 มีอ�านาจกระท�าการต�างๆ	 ภายในขอบเขตแห�งวัตถุประสงค�ดังกล�าว	 รวมถึงร�วมการงาน	 หรือสมทบกับบุคคล 
หรือส�วนราชการอื่นเพื่อประโยชน�แห�งกิจการขององค�การเภสัชกรรม	 การเข�าเป�นหุ�นส�วนหรือถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือนิติบุคคลใดๆ	 และ 
กู�	ยืม	ให�กู�	ให�กู�ยืม	โดยมีหลักประกันด�วยบุคคลหรือด�วยทรัพย�

	 องค�การเภสัชกรรมด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน�ายยาและเวชภัณฑ�	 โดยมีส�านักงานใหญ�ตั้งอยู�ท่ีถนนพระรามที	่ 6	 สาขาภาค	 จ�านวน 
3	แห�ง	ได�แก�	
	 	 1.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อ.เมือง	จ.อุดรธาน	ี
	 	 2.	สาขาภาคเหนือ	อ.หางดง	จ.เชียงใหม�	
	 	 3.	สาขาภาคใต�	อ.หาดใหญ�	จ.สงขลา	

	 ร�านค�าปลีก	จ�านวน	8	แห�ง	ได�แก�	แผนกขายปลีก	1	(เขตราชเทวี)	แผนกขายปลีก	2	(เขตป�อมปราบฯ)	แผนกขายปลีก	3	(เขตบางกอกน�อย)	
แผนกขายปลีก	4	(เขตพระนคร)	แผนกขายปลีก	5	(อ.ล�าลูกกา)	แผนกขายปลีก	6	(กระทรวงสาธารณสุข)	ร�านขายยา	อภ.สาขาเวชศาสตร� 
เขตร�อน	และร�านขายยา	อภ.สาขาศูนย�ราชการ

2.	เกณฑ์การเสนองบการเงิน
 2.1	เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
	 	 งบการเงินได�จัดท�าข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต�พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 ซ่ึงหมายถึง	 มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต�พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	
	 	 งบการเงินได�จัดท�าข้ึนโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของงบการเงิน
	 	 การจัดท�างบการเงินให�สอดคล�องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�าหนดให�ฝ�ายบริหารประมาณการและก�าหนด 
สมมติฐานท่ีเกี่ยวข�องอันจะมีผลต�อตัวเลขของสินทรัพย�และหนี้สิน	 รวมทั้งการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย�และหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
ณ	วันท่ีในงบการเงิน	และข�อมูลรายได�และค�าใช�จ�าย	ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล�าว	
	 	 ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต�างจากตัวเลขประมาณการ	 ถึงแม�ว�าฝ�ายบริหารได�จัดท�าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข�าใจ 
ในเหตุการณ�และสิ่งที่ได�กระท�าไปในป�จจุบันอย�างดีที่สุดแล�ว

องค์การเภสัชกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเง�น สำาหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
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 2.2	มาตรฐานการบัญชี	และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ท่ีออกและปรับปรุงใหม�ที่ยังไม�มีผลบังคับใช�
	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได�ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐาน 
การบญัชี	และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ซ่ึงมผีลบงัคบัใช�ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรือหลงัวนัที	่1	มกราคม	2559	ดังนี้
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 สินค�าคงเหลือ
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบกระแสเงินสด
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	นโยบายการบัญชี	 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข�อผิดพลาด 
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ�
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สัญญาเช�า
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 รายได�
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ผลประโยชน�ของพนักงาน
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับ 
	 	 	 	 	 ความช�วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบบัที	่21	(ปรับปรุง	2558)	 เรือ่ง	 ผลกระทบจากการปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแปลงของอัตรา
	 	 	 	 	 แลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับบุคคล	หรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน�เมื่อออกจากงาน
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 เงินลงทุนในบริษัทร�วม	และการร�วมค�า
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	 งบการเงินระหว�างกาล
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การด�อยค�าของสินทรัพย�
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย�ท่ีอาจเกิดข้ึน
	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	งบการเงินรวม
	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับส�วนได�เสียในกิจการอื่น

		 องค�การเภสัชกรรมได�จัดให�มีการเตรียมความพร�อมในการน�ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐาน	การรายงานทางการเงินข�างต�นที่เกี่ยวข�อง
มาถือปฏิบัติ	ซ่ึงอยู�ระหว�างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต�องบการเงิน

3.	นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 
 3.1	การรับรู�รายได�	-	ค�าใช�จ�าย
	 	 -	รายได�จากการขายยาและเวชภัณฑ�	รับรู�เมื่อส�งมอบเสร็จสิ้นแล�ว
	 	 -	รายได�อื่น	รับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง
	 	 -	ดอกเบี้ย	รับรู�ตามเกณฑ�สัดส�วนของเวลา	โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จริงของสินทรัพย�
	 	 -	เงินป�นผล	รับรู�เมื่อประกาศจ�ายเงินป�นผล
	 	 -	ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร	รับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง
	 	 -	เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ	รับรู�ค�าใช�จ�ายพร�อมกับรายได�ที่เกิดข้ึนจากรายการเดียวกัน
 3.2	เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีก�าหนดจ�ายไม�เกิน	3	เดือน	 
ท้ังนี้	 ได�รวมส�วนของกองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงาน	 และกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมและกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค�การเภสัชกรรม 
ไว�ด�วย
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 3.3		สินค�าคงเหลือ
	 	 สินค�าคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลต�างแล�ว	 โดยวิธีเข�าก�อนออกก�อนหรือมูลค�าสุทธิ	 ท่ีจะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต�่ำกว�ำ 
ค�าใช�จ�ายของฝ�ายผลิตคิดเป�นต�นทุนของสินค�าท่ีผลิตท้ังจ�านวน	 การบันทึกบัญชีสินค�าใช�วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค�าคงเหลือต�อเนื่อง 
(Perpetual	Inventory	Method)	และตั้งส�ารองสินค�าเสื่อมสภาพตามความเป�นจริง
 3.4		ลูกหนี้การค�า
	 	 ลูกหนี้การค�ารับรู�เริ่มแรกด�วยมูลค�าตามใบส�งของ	 และจะวัดมูลค�าต�อมาด�วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู�	 หักด�วยค�าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นป�	ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	หมายถึงผลต�างระหว�างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค�า 
เปรียบเทียบกับมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับจากลูกหนี้การค�า	 หนี้สูญที่เกิดข้ึนจะรับรู�ไว�ในงบก�าไรขาดทุนโดยถือเป�นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�าย 
ในการบริหาร
	 	 องค�การเภสัชกรรมตั้งค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการบัญชี	และการเงินของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2548	
หมวด1	 การบัญชี	 ข�อ7	 ส�าหรับลูกหนี้ที่ไม�ใช�ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจค�างช�าระเกินกว�า	 1	 ป�	 ข้ึนไปนับจากวันท่ีหนี้ถึงก�าหนดช�าระ 
ในอัตราร�อยละ	100
	 3.5	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ�รับรู�เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน	โดยอาคารและอุปกรณ�แสดงด�วยราคาทุน	หักค�าเสื่อมราคาสะสม
	 	 ค�าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส�นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย�แต�ละชนิดตามอายุการใช�งาน	ท่ีประมาณการไว�ของสินทรัพย� 
แต�ละประเภท	ในอัตราร�อยละ	5	-	20	ต�อป�	ยกเว�นที่ดินซึ่งมีอายุการใช�งานไม�จ�ากัด
	 	 องค�การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช�งาน	มูลค�าคงเหลือ	และวิธีการคิดค�าเส่ือมราคา	อย�างน�อยที่สุดทุกสิ้นรอบป�บัญชี
	 	 ในกรณีที่มูลค�าตามบัญชีสูงกว�ามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืน	ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให�เท�ากับ	 มูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนทันที 
	 	 ต�นทุนที่เกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู�ในมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�หรือรับรู�แยกเป�นอีกสินทรัพย�หนึ่งตามความเหมาะสม	เมื่อต�นทุน
นั้นเกิดข้ึนและคาดว�าจะให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก�องค�การเภสัชกรรมและต�นทุนดังกล�าว	 สามารถวัดมูลค�าได�อย�างน�าเชื่อถือ 
และจะตัดมูลค�าตามบัญชีของชิ้นส�วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก	ส�าหรับค�าซ�อมแซมและบ�ารุงรักษาอ่ืนๆ	องค�การเภสัชกรรมจะรับรู�ต�นทุนดังกล�าว 
เป�นค�าใช�จ�ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน
	 	 ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�าหน�ายท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ�	 ค�านวณโดยเปรียบเทียบ	 จากสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได�รับจาก 
การจ�าหน�ายสินทรัพย�กับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�	และจะรับรู�ไว�ในงบก�าไรขาดทุน
	 	 สินทรัพย�ที่ได�รับบริจาคการค�านวณค�าเสื่อมราคาสินทรัพย�	แบ�งเป�น	2	ประเภท	ดังนี้	
	 	 1.	สินทรัพย�ท่ีใช�ในการด�าเนินงานเพื่อหารายได�โดยตรง	ค�าเสื่อมราคาถือเป�นค�าใช�จ�ายด�าเนินงานประจ�าป�
	 	 2.	สินทรัพย�ท่ีมิได�ใช�ในการด�าเนินงานเพื่อหารายได�โดยตรง	ค�าเสื่อมราคาจะน�าไปหักบัญชีส�วนเกินทุนจากการบริจาค
	 	 สินทรัพย�ที่ซื้อมาราคารวมหน�วยละไม�เกิน	30,000	บาท	และมีอายุการใช�งานไม�เกิน	2	ป�	ถือเป�นค�าใช�จ�ายทั้งจ�านวนในป�ที่ซื้อ
	 3.6	สินทรัพย์ไม�มีตัวตน	-	สุทธิ
	 	 3.6.1	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 	 	 สิทธิการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ท่ีซื้อมาบันทึกเป�นสินทรัพย�โดยค�านวณจากต�นทุนโดยตรงในการได�มาและการด�าเนินการ 
ให�โปรแกรมคอมพิวเตอร�นั้นสามารถน�ามาใช�งานได�ตามประสงค�	โดยจะตัดจ�าหน�ายตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุประมาณการให�ประโยชน�ภายใน
ระยะเวลา	5	ป�	ต�นทุนโดยตรงรวมถึงต�นทุนพนักงานที่ท�างานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�และค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องตามสัดส�วนที่เหมาะสม 
	 	 	 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร�ให�สูงขึ้นกว�าเมื่อได�มาครั้งแรกจะบันทึกรวมเป�นต�นทุน 
เมื่อได�มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร�นั้น	ค�าใช�จ�ายส�าหรับการดูแลและบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร�จะบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดข้ึน
  3.6.2		สินทรัพย์ระหว�างพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 	 	 องค�การเภสัชกรรมมีสินทรัพย�ที่อยู�ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�	และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนที่กิจการ 
จะได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะเกิดจากสินทรัพย�นั้น	กิจการต�องรับรู�รายจ�ายที่เกิดขึ้นส�าหรับข้ันตอนการผลิตเป�นสินทรัพย�ไม�มี 
ตัวตน	 ราคาทุนของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบด�วยรายจ�ายท่ีเกี่ยวข�องโดยตรงทุกรายการท่ีจ�าเป�นในการสร�างสรรค� 
เพื่อการผลิตและจัดเตรียมสินทรัพย�เพื่อให�สามารถน�ามาใช�ประโยชน�ตามประสงค�ของผู�บริหาร	 ซ่ึงจะรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงินด�วยมูลค�า
ป�จจุบัน	เพื่อให�เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	เรื่อง	สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
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 3.7		การด�อยค�าของสินทรัพย์	
	 	 สินทรัพย�และสินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีมีอายุการใช�งานจ�ากัด	จะมีการทบทวนการด�อยค�า	เมื่อมีเหตุการณ�หรือสถานการณ�บ�งชี้ว�าราคา 
ตามบัญชีอาจสูงกว�ามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืน	รายการขาดทุนจากการด�อยค�า	จะรับรู�เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย�สูงกว�ามูลค�าท่ีคาดว�า 
จะได�รับคืน	ซ่ึงหมายถึงจ�านวนที่สูงกว�าระหว�างมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขายเทียบกับมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�	สินทรัพย�จะถูกจัดเป�น 
กลุ�มที่เล็กท่ีสุด	ท่ีสามารถแยกออกมาได�เพื่อวัตถุประสงค�ของการประเมินการด�อยค�า	สินทรัพย�ซึ่งรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าไปแล�ว 
จะถูกประเมินความเป�นไปได�ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด�อยค�า	ณ	วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
	 3.8	เงินลงทุนในบริษัทร�วม
	 	 บริษัทร�วมเป�นกิจการที่องค�การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย�างเป�นสาระส�าคัญแต�ไม�ถึงกับควบคุม	 ซ่ึงโดยทั่วไปคือ	 การที่องค�การ 
เภสัชกรรมถือหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงอยู�ระหว�างร�อยละ	 20	 ถึงร�อยละ	 50	 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 โดยเงินลงทุนในบริษัทร�วมรับรู�เริ่มแรก 
ด�วยราคาทุนและใช�วิธีส�วนได�เสียในงบการเงิน	ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย
	 	 ส�วนแบ�งก�าไรหรือขาดทุนในบริษัทร�วมที่เกิดข้ึนภายหลังการได�มาจะรวมไว�ในงบก�าไรขาดทุน	และความเคลื่อนไหว
	 	 ในบัญชีส�วนเกินจากการตีมูลค�ายุติธรรมภายหลังการได�มาจะรวมไว�เป�นส�วนหนึ่งของบัญชีส�วนเกินจากการตีมูลค�ายุติธรรม 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลังการได�มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี	 ของเงินลงทุน	 เมื่อส�วนแบ�งขาดทุนขององค�การเภสัชกรรมใน
บริษัทร�วมมีมูลค�าเท�ากับหรือเกินกว�ามูลค�าส�วนได�เสียขององค�การเภสัชกรรมในบริษัทร�วม	 องค�การเภสัชกรรมจะไม�รับรู�ส�วนแบ�งขาดทุนอีก
ต�อไป	เว�นแต�องค�การเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร�วมหรือต�องจ�ายช�าระหนี้แทนบริษัทร�วม
	 	 รายการก�าไรที่ยังไม�ได�เกิดข้ึนจริงระหว�างองค�การเภสัชกรรมกับบริษัทร�วมจะตัดบัญชีเท�าที่องค�การเภสัชกรรมมีส�วนได�เสียในบริษัท 
ร�วมนั้น
	 	 รายการขาดทุนที่ยังไม�ได�เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�านองเดียวกัน	 เว�นแต�เป�นรายการที่มีหลักฐานว�าสินทรัพย�ที่โอน 
ระหว�างกันนั้นเกิดการด�อยค�า	
	 	 นโยบายการบัญชีของบริษัทร�วม	จะเปลี่ยนเท�าท่ีจ�าเป�นเพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายการบัญชีขององค�การเภสัชกรรม
	 	 เงินลงทุนในบริษัทร�วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช�วิธีราคาทุน
	 	 รายชื่อบริษัทร�วมของบริษัทได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุฯ	ข�อ	5.7
	 3.9	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ผลประโยชน�ของพนักงานขององค�การเภสัชกรรม	ประกอบด�วยผลประโยชน�หลังออกจากงานทั้งที่เป�นโครงการสมทบเงิน	 และ
โครงการผลประโยชน�	โครงการสมทบเงินเป�นโครงการที่องค�การเภสัชกรรม	จ�ายเงินสมทบให�กับกองทุนที่แยกต�างหากในจ�านวนเงินที่คงที่
	 	 องค�การเภสัชกรรม	ไม�มีภาระผูกพันตามกฎหมาย	หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต�องจ�ายเงินเพิ่ม	ถึงแม�กองทุนไม�มีสินทรัพย� 
เพียงพอที่จะจ�ายช�าระให�พนักงานทั้งหมดส�าหรับการให�บริการของพนักงาน	ท้ังในอดีตและป�จจุบัน	โครงการผลประโยชน�เป�นโครงการที่ไม�ใช� 
โครงการสมทบเงิน	 ซ่ึงจะก�าหนดจ�านวนเงินผลประโยชน�ที่พนักงานจะได�รับเมื่อเกษียณอายุ	 ซ่ึงจะข้ึนอยู�กับหลายป�จจัย	 เช�น	อายุ	จ�านวนป� 
ท่ีให�บริการ	และค�าตอบแทน	เป�นต�น
	 	 3.9.1	 กองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงาน	กองทุนเงินกู�องค์การเภสัชกรรม	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 	 องค�การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค�การเภสัชกรรม	 พ.ศ.	 2509 
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให�วางข�อบังคับองค�การเภสัชกรรมว�าด�วยเงินบ�าเหน็จ	เงินชดเชย	และ 
เงินทดแทน	พ.ศ.	2513	 โดยองค�การฯ	จ�ายสมทบให�กองทุนในอัตราร�อยละ	 10	ของเงินเดือนพนักงาน	 ท้ังนี้ได�รวมรายการบัญชีต�างๆ	ของ 
กองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานไว�ในงบการเงินขององค�การเภสัชกรรมด�วย
	 	 	 องค�การเภสัชกรรมได�จัดต้ังกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมขึ้น	ตามข�อบังคับองค�การเภสัชกรรมว�าด�วยการให�ผู�ปฏิบัติงาน 
กู�เงิน	 พ.ศ.	 2520	 ให�ใช�บังคับนี้ตั้งแต�	 1	 มกราคม	2521	 โดยให�จัดสรรเงินกองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุนเงินกู�ฯ	 ตามจ�านวน 
ท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม	 และคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่	 
11/2547	เมื่อวันที	่31	สิงหาคม	2547	เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	16	กันยายน	2546	ให�องค�การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณ
เข�ากองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมป�ละ	5	ล�านบาท	โดยเริ่มตั้งแต�ป�งบประมาณ	2548	เพื่อจ�ายคืนเงินยืมกองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานจนกว�า 
จะครบจ�านวน	44.50	ล�านบาท	ท้ังนี้ได�รวมรายการบัญชีต�างๆ	ของกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม	ไว�ในงบการเงินขององค�การเภสัชกรรม 
ด�วย	 และมติที่ประชุมคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม	 ครั้งที่	 12/2554	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2554	 ได�มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงิน 
ขององค�การเภสัชกรรม	จ�านวน	30.00	ล�านบาท	เพิ่มเติม	เพื่อสมทบเข�ากองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม
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	 	 	 องค�การเภสัชกรรมได�จัดให�มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองค�การเภสัชกรรม	 ซ่ึงจดทะเบียนแล�ว	
เมื่อวันที่	 1	พฤศจิกายน	2538	 ผู�ที่เข�าปฏิบัติงานหลังวันที่	 1	พฤศจิกายน	 2538	ต�องเป�นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ส�าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานก�อนวันที่ดังกล�าวเลือกเป�นสมาชิกตามความสมัครใจโดยองค�การเภสัชกรรมจ�ายสมทบให�อัตราร�อยละ	 9	 ของเงินเดือน	 ส�าหรับ
พนักงานที่มีอายุการท�างานไม�เกิน	20	ป�	และร�อยละ	10	ของเงินเดือนส�าหรับพนักงานที่มีอายุการท�างานเกิน	20	ป�	ต�อมาเมื่อวันท่ี	29	มิถุนายน	
2549	คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีมติที่ประชุมครั้งที่	8/2549	ให�จ�ายเงินสมทบเข�ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เพิ่มอีกร�อยละ	2	ส�าหรับ
พนักงานท่ีมีอายุงานไม�เกิน	 20	 ป�	 ให�ได�รับเงินสมทบร�อยละ	 11	 ของเงินเดือน	 ส�วนพนักงานที่มีอายุงานเกิน	 20	 ป�	 ให�ได�รับเงินสมทบ 
ร�อยละ	12	ของเงินเดือนทั้งนี้ตั้งแต�เดือนกรกฎาคม	2549	เป�นต�นไป
	 	 	 เงินสมทบท่ีจ�ายให�กองทุนบ�าเหน็จฯ	กองทุนเงินกู�ฯ	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรับรู�	เป�นค�าใช�จ�ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 	 3.9.2	 โครงการผลประโยชน์
   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	 	 	 องค�การเภสัชกรรม	 จัดให�มีโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานเพื่อจ�ายเงินให�แก�พนักงานเป�นไปตามกฎหมายแรงงาน 
ไทย	จ�านวนเงินดังกล�าวข้ึนอยู�กับฐานเงินเดือนและจ�านวนป�ที่พนักงาน	ท�างานให�องค�การเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�างานที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคตหนี้สินส�าหรับโครงการผลประโยชน�จะรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงินด�วยมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพัน	ณ	 วันที่สิ้นรอบระยะเวลา 
รายงานหักด�วยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�โครงการ	และปรับปรุงด�วยต�นทุนบริการในอดีตที่ยังไม�รับรู�	ภาระผูกพันนี้ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร� 
ประกันภัยอิสระ	ด�วยวิธีคิดลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว�	ซ่ึงมูลค�าป�จจุบันของโครงการผลประโยชน�จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด 
ท่ีต�องจ�ายในอนาคต	 โดยใช�อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป�นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ�ายภาระผูกพันให�แก�พนักงาน	 และวัน 
ครบก�าหนดใกล�เคียงกับระยะเวลาท่ีต�องช�าระภาระผูกพัน
	 	 	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน�พนักงานเกิดข้ึน 
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข�อสมมติฐานจะรับรู�ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
 3.10	ประมาณการหน้ีสิน
	 	 	องค�การเภสัชกรรม	จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป�นภาระผูกพันในป�จจุบันตามกฎหมายหรือตามข�อตกลงที่จัดท�าไว�	อันเป�น 
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ�ในอดีต	 ซ่ึงการช�าระหนี้ตามภาระผูกพันนั้นมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าจะส�งผลให�องค�การเภสัชกรรม 
ต�องสูญเสียทรัพยากรออกไป	 และตามประมาณการที่น�าเชื่อถือของจ�านวนที่ต �องจ�าย	 ในกรณีท่ีองค�การเภสัชกรรมคาดว�าประมาณการ 
หนี้สินดังกล�าวเป�นรายจ�ายที่จะได�รับคืน	 องค�การเภสัชกรรมจะบันทึกเป�นสินทรัพย�แยกต�างหากเมื่อคาดว�าน�าจะได�รับรายจ�ายนั้นคืน 
อย�างแน�นอน

4.	ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ	ข�อสมมติฐาน	และการใช�ดุลยพินิจ
	 การประมาณการ	ข�อสมมติฐาน	และการใช�ดุลยพินิจ	ได�มีการประเมินทบทวนอย�างต�อเนื่องและอยู�บนพ้ืนฐานของประสบการณ�ในอดีต 
และป�จจัยอื่นๆ	ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ�ถึงเหตุการณ�ในอนาคตที่เชื่อว�ามีเหตุผล	ในสถานการณ�ขณะนั้น	ในระหว�างป�สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	 
พ.ศ.	2558	การประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญขององค�การเภสัชกรรม	มีดังนี้
 4.1		อาคาร	อุปกรณ์	และสินทรัพย์ ไม�มีตัวตน 
	 	 ฝ�ายบริหารเป�นผู�ประมาณการอายุการใช�งานและมูลค�าซากส�าหรับ	อาคาร	อุปกรณ�	และสินทรัพย�ไม�มีตัวตนขององค�การเภสัชกรรม 
โดยส�วนใหญ�อ�างอิงจากข�อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย�นั้น	และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�าหน�ายสินทรัพย�ที่เสื่อมสภาพหรือไม�ได�ใช�งานโดย 
การขายหรือเลิกใช�
 4.2		ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณอายุ
	 	 องค�การเภสัชกรรมจัดให�มีผลประโยชน�พนักงานภายหลังการเลิกจ�างหรือเกษียณอายุเพื่อจ�ายให�แก�พนักงานตามกฎหมายแรงงาน 
ไทย	 มูลค�าป�จจุบันของประมาณการหนี้สินค�าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค�านวณโดยใช�สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตรา 
คิดลด	อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน	และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล�านี้มีผลต�อประมาณ 
การค�าใช�จ�าย	และหนี้สินค�าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ
	 4.3		การด�อยค�าของสินทรัพย์
	 	 องค�การเภสัชกรรมมีการทบทวนการด�อยค�าของเงินลงทุนในบริษัทร�วม	เมื่อพบข�อบ�งชี้ของการด�อยค�า	ตามท่ีได�กล�าวในหมายเหตุ
ข�อ	3.7	โดยพิจารณาจากมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสด
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 5.1	เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด	ประกอบด�วย
หน่วย : ล้านบาท

    2559	 	 	2558

เงินสดคงเหลือท่ีส�านักงาน	 0.58		 	 0.38	
เงินฝากธนาคาร	-	กระแสรายวัน		 4.07		 	 	2.04	
เงินฝากธนาคาร	-	ออมทรัพย�	 2,833.91	 	 1,994.81	
 รวม	 	2,838.56		 	 	1,997.23 
เงินฝากธนาคารประจ�า	3	เดือน	 109.47		 	 	133.74	
 รวม	 2,948.03		 	 	2,130.97

	 เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า	 จ�านวน	 254.44	 ล�านบาท	 เป�นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าของกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ 
องค�การเภสัชกรรม	ประเภทประจ�า	12	เดือน	

	 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย�	 2,833.91	 ล�านบาท	 ท่ีองค�การเภสัชกรรมส�ารองไว�ส�าหรับโครงการส�ารองยาและเวชภัณฑ�ตามที่ 
กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ	5.15	เป�นเงิน	11.44	ล�านบาท	เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงาน	20.04	ล�านบาท	 
กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม	7.10	ล�านบาท	และกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค�การเภสัชกรรม	33.07	ล�านบาท	รวมอยู�ด�วย	
	 องค�การเภสัชกรรมได�มีการน�าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย�ไปท�าข�อตกลงกับธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ�านวน	 4	บัญชี 
ดังนี้	บัญชีเลขท่ี	050-06637-3,	050-1-37858-8,	072-1-04764-5	และ	002-1-38117-8	วงเงินตามข�อตกลงจ�านวน	200	ล�านบาท	และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห�	บัญชีเลขท่ี	001-11-087244-7	วงเงินตามข�อตกลงจ�านวน	200	ล�านบาท	วัตถุประสงค�การท�าบันทึกข�อตกลงว�า	
เพื่อด�ารงเงินฝากธนาคาร	เพื่อให�พนักงานและลูกจ�างประจ�าขององค�การเภสัชกรรมกู�เพื่อที่อยู�อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

5.	ข�อมูลเพิ่มเติม

 5.2	เง�นลงทุนชั่วคราว	ประกอบด�วย	 	
 หน่วย : ล้านบาท

    2559	 	2558

เงินฝากธนาคาร	-	ประจ�า	6	เดือน	 	-		 	 	689.61	
เงินฝากธนาคาร	-	ประจ�า	12	เดือน	 	254.44		 	 	310.70	
	 รวม	 	254.44		 	 	1,000.31	

 5.3	ลูกหนี้การค�า	-	สุทธิ	ประกอบด�วย	 	 	 	
   หน่วย : ล้านบาท

   2559	 2558	

   ล�านบาท	 ร�อยละ	 ล�านบาท	 ร�อยละ
ลูกหนี้ส�วนราชการ	-	ส�วนกลาง	 4,722.50		 63.39		 3,594.68		 	61.32	

ลูกหนี้ส�วนราชการ	-	ส�วนภูมิภาค	 2,616.64		 35.13		 2,178.74		 	37.17	

ลูกหนี้เอกชน	และอื่นๆ	 110.32		 1.48		 88.45		 	1.51	

 รวม		 7,449.46		 100.00		 5,861.87		 	100.00 

หัก	 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 1.92		 0.03		 1.98		 	0.03	

 คงเหลือ 7,447.54		 99.97		 5,859.89		 	99.97
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	 ในป�	2559	มีลูกหนี้ส�วนราชการ	-	ส�วนกลาง	จ�านวน	4,722.50	ล�านบาท	ส�วนใหญ�เป�นลูกหนี้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห�งชาติ	จ�านวน	2,751.88	ล�านบาท	และ	ส�านักงานประกันสังคม	จ�านวน	1,838.28	ล�านบาท

	 ลกูหนีอ้ืน่ๆ	จ�านวน	53.14	ล�านบาท	เป�นลกูหน้ีรอการชดใช�ของบรษิทั	ผลติภณัฑ�สมนุไพรไทย	จ�ากัด	จ�านวน	47.10	ล�านบาท 
ต้ังเป�นลูกหนี้	 เนื่องจากชดเชยสินค�าจากการส�งเสริมการขายให�กับองค�การเภสัชกรรมของป�	 2553	 –	 2555	 จ�านวน	 30	 รายการ 
ซึ่งบริษัทผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย	จ�ากัด	จะทยอยจ�ายเป�นสินค�า	จ�านวน	60	งวด	และได�ทยอยจ�ายแล�ว	16	งวด	

 5.4	เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น ประกอบด�วย	 	 	 	
 หน่วย : ล้านบาท

   2559	 	 2558
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ�าย	 3.27		 	 	8.45	
ลูกหนี้อื่นๆ		 53.14		 	 	65.86	
 รวม		 56.41		 	 	74.31	

	 5.5	สินค�าคงเหลือ	ประกอบด�วย	 	 	 	
  หน่วย : ล้านบาท

   2559	 	 2558
วัตถุดิบ	 	 1,054.24		 	 	788.98	
ผลิตภัณฑ�ส�าเร็จรูป	-	ผลิตภัณฑ�ขององค�การเภสัชกรรม	 1,256.87		 	 	618.76	
ผลิตภัณฑ�ส�าเร็จรูป	-	ผลิตภัณฑ�ของบริษัทอื่น	 429.80		 	 	511.16	
ผลิตภัณฑ�ระหว�างท�า	 627.74		 	 	1,202.99
ภาชนะและอุปกรณ�การบรรจุ	 145.25		 	 	126.59	
พัสดุและอุปกรณ�	 5.10		 	 	4.97	
เวชภัณฑ�โครงการส�ารองยา	 19.44		 	 	23.81	
	 	 	 3,538.44		 	 	3,277.26	
หัก	ส�ารองสินค�าเสื่อมสภาพ	 21.47		 	 	35.46	
 รวม		 3,516.97		 	 	3,241.80

 5.6	สินทรัพย์หมุนเว�ยนอื่น	ประกอบด�วย	 	 	
 หน่วย : ล้านบาท

   2559	 	 2558
เงินจ�ายล�วงหน�าค�าเวชภัณฑ�	และอื่นๆ	 21.98		 	 	60.15	
เงินค�างรับอื่น	 4.70		 	 	19.56	
ภาษีที่ยังไม�ถึงก�าหนดช�าระ	 7.01		 	 	6.54	
 รวม		 33.69		 	 	86.25
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	 5.7	เงินลงทุนในบริษัทร�วม	องค�การเภสัชกรรม	ได�ลงทุนในบริษัท	ดังน้ี

หน่วย : ล้านบาท

	 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย
  	 2559	 2558

   เงินลงทุน อัตราการถือหุ�น เงินลงทุน  อัตราการถือหุ�น
   ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

1.	บริษัท	เยเนอรัลฮอสป�ตัลโปรดัคส�	จ�ากัด	(มหาชน)	 312.92		 40.00	 252.44		 40.00
2.	บริษัท	ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส	จ�ากัด		 135.00		 30.00	 	135.00		 30.00
3.	บริษัท	ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย	จ�ากัด		 51.14		 49.00	 	71.12		 49.00
4.	บริษัท	องค�การเภสัชกรรม-เมอร�ริเออร�ชีววัตถุ	จ�ากัด		 98.08		 49.00	 104.96		 49.00
5.	บริษัท	เมดิคัล	ดีไวซ�	แมนูแฟคเจอเรอร�	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 93.60		 13.00	 93.60		 13.00
	 	 	 690.74		 		 657.12		 	
 หัก	 	 ค�าเผื่อการด�อยค�า	:-
	 	 บริษัท	เมดิคัล	ดีไวซ�	แมนูแฟคเจอฯ	 93.60		 	 93.60		 	
	 	 บริษัท	ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลฯ	 135.00		 	 135.00		 	
   462.14		 	 428.52	  

หน่วย : ล้านบาท

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 2559	 2558

   เงินลงทุน อัตราการถือหุ�น เงินลงทุน  อัตราการถือหุ�น
   ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ
1.	บริษัท	เยเนอรัลฮอสป�ตัลโปรดัคส�	จ�ากัด	(มหาชน)	 148.86		 40.00	 148.86		 40.00
2.	บริษัท	ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส	จ�ากัด		 135.00		 30.00	 135.00		 30.00
3.	บริษัท	ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย	จ�ากัด		 39.20		 49.00	 39.20	 49.00
4.	บริษัท	องค�การเภสัชกรรม-เมอร�ริเออร�ชีววัตถุ	จ�ากัด		 147.00		 49.00	 147.00		 49.00
5.	บริษัท	เมดิคัล	ดีไวซ�	แมนูแฟคเจอเรอร�	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 93.60		 13.00	 93.60		 13.00
	 	 	 563.66		 	 563.66		 	
 หัก 	 ค�าเผื่อการด�อยค�า	:-	 	 	 	 	 	
	 	 บริษัท	เมดิคัล	ดีไวซ�	แมนูแฟคเจอฯ	 93.60		 	 93.60		 	
	 	 บริษัท	ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลฯ	 135.00		 	 135.00		 	
   335.06		 	 335.06



119

	 ในป�	 2559	 ได�รับเงินป�นผล	 บริษัท	 เยเนอรัลฮอสป�ตัลโปรดัคส�	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ�านวน	 1.20	 ล�านบาท	 และเข�าไป 
มีส�วนร�วมเป�นกรรมการ	ทั้ง	5	แห�ง

	 บริษัท	 ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส	 จ�ากัด	 ถูกธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ฟ�องล�มละลายเป�นคดีหมายเลขด�าที ่
ล	2273/2549	ต�อมา	บริษัท	เนชั่นแนล	ฟูด	คอร�ปอเรชั่น	จ�ากัด	ได�ยื่นค�าร�องต�อศาลล�มละลายกลางขอให�ฟ��นฟูกิจการของบริษัทฯ	 
ซึ่งศาลได�มีค�าสั่งเมื่อวันที	่23	มิถุนายน	2551	ให�ฟ��นฟูกิจการของบริษัท	ตามพระราชบัญญัติล�มละลาย	(คดีหมายเลขด�าที	่ฟ.49/2550	 
หมายเลขคดีแดงที่	 ฟ.31/2551)	 และเมื่อวันที่	 19	 มกราคม	2552	ศาลล�มละลายกลางได�มีค�าสั่งตั้งบริษัทเป�นผู�ท�าแผน	 โดยได�ลง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2552	ซึ่งหลังจากนี้เจ�าหน้ีทั้งหลายของบริษัทจะต�องยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในการ 
ฟ��นฟูกิจการต�อเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ภายในก�าหนด	1	เดือน	นับแต�วันโฆษณาค�าสั่งนี้และผู�ท�าแผนจะต�องจัดท�าแผนฟ��นฟูตามที่ 
กฎหมายก�าหนดและส�งแผนให�เจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ภายในก�าหนดเวลา	 3	 เดือน	 นับแต�วันโฆษณาค�าสั่งแต�งตั้งผู�ท�าแผน 
ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2552	ผู�ท�าแผนได�น�าส�งแผนฟ��นฟูกิจการต�อเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�	และเจ�าพนักงาน 
พิทักษ�ทรัพย�ได�นัดประชุมเจ�าหน้ีเพื่อพิจารณาว�าจะยอมรับแผนหรือไม�	และได�มีการเลื่อนประชุมเจ�าหนี้	เป�นวันที	่15	ตุลาคม	2552	
ซึ่งท่ีประชุมเจ�าหนี้ได�มีมติพิเศษยอมรับแผนฟ��นฟูกิจการ	และเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ได�น�าเสนอศาลล�มละลายกลางพิจารณาแผน
ซึ่งศาลล�มละลายกลางได�มีค�าสั่งเห็นชอบแผนฟ��นฟู	 เมื่อวันที่	25	มกราคม	2553	ป�จจุบันอยู�ระหว�างบริษัทบริหารจัดการให�เป�นไป
ตามแผนฟ��นฟูกิจการ	ซึ่งตามกฎหมายจะต�องด�าเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาไม�เกิน	5	ป�	และผู�บริหารแผนจะต�องรายงาน	
การปฏิบัติงานต�อเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ทุก	3	เดือน	ตามที่เจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ก�าหนด

	 ตามหนังสือส�านักฟ��นฟูกิจการลูกหน้ี	 กรมบังคับคดี	 ที	่ ยธ	 0510/11055	 ลงวันที่	 25	 กันยายน	 2555	 แจ�งว�า	 จากการ 
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ผู�บริหารแผนน�าส�ง	ปรากฏว�า	ไม�เป�นไปตามสาระส�าคัญตามแผน	เนื่องจากไม�สามารถ 
ช�าระหนี้เงินต�นและดอกเบี้ยให�กับเจ�าหนี้กลุ�มที่	1	ถึงกลุ�มที่	7	ได�ตามข�อก�าหนดของแผน	องค�การเภสัชกรรมได�ติดตามและประสาน 
กับเจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�	 เพื่อหารือถึงแนวทางด�าเนินการต�อบริษัท	 ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส	 จ�ากัด	 ได�รับแจ�ง 
ในเบื้องต�นว�า	จะยื่นเรื่องเพื่อให�	บริษัท	ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส	จ�ากัด	ล�มละลาย	เนื่องจากไม�มีการด�าเนินการตามแผน 
ฟ��นฟูที่ก�าหนด
	 เมื่อวันที	่26	พฤศจิกายน	2555	คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีมติที่ประชุมครั้งที	่2	ป�งบประมาณ	2556	ให�ตั้งค�า 
เผ่ือด�อยค�าเงินลงทุนในบริษัท	ไทยวัฒนาฟาร�มาซูติคัลเด็กซ�โทรส	จ�ากัด	เป�นจ�านวนเงิน	135.00	ล�านบาท	โดยให�ปรับปรุงย�อนหลัง 
กับก�าไรสะสมต�นป�งบประมาณ	 2554	 เพ่ือให�สามารถจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 28	 (ปรับปรุงป�	 2552)	 เรื่อง 
เงินลงทุนในบริษัทร�วม	ก�าหนดวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร�วมตามวิธีส�วนได�เสีย

	 บริษัท	 เมดิคัล	 ดีไวซ�	 แมนูแฟคเจอเรอร�	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 หยุดด�าเนินกิจการ	 เนื่องจากบริษัทประสบป�ญหา 
ขาดสภาพคล�องอย�างหนัก	 เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 2551	 ผู�บริหารของบริษัทได�มีหนังสือแจ�งความประสงค�ที่จะให�มีการด�าเนินการ 
ช�าระบัญชีบริษัท	(Voluntary	Liquidation)	เมื่อวันที	่12	พฤศจิกายน	2552	คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให�รับรู�การด�อยค�า 
ของเงินลงทุนและคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที	่3	ป�งบประมาณ	2553	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2552	มีมติ 
เห็นชอบให�ตั้งด�อยค�า	จ�านวน	93.60	ล�านบาทเต็มจ�านวน	องค�การเภสัชกรรมในฐานะผู�ถือหุ�นไม�ต�องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท 
เน่ืองจากได�ช�าระค�าหุ�นครบถ�วนแล�ว	(ตามกฎหมายผู�ถือหุ�นจะรับผิดจ�ากัดเพียงไม�เกินจ�านวนเงินที่ยังส�งไม�ครบมูลค�าของหุ�นที่ตนถือ)

	 บริษัท	 เยเนอรัล	 ฮอสป�ตัล	 โปรดัคส�	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม	 60.00	 ล�านบาท	 เป�นทุนจดทะเบียน	
120.00	ล�านบาท	 โดยออกหุ�นสามัญใหม�	 จ�านวน	6,000,000	หุ�น	 มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ	 10.00	 บาท	 ได�จัดสรรหุ�นสามัญ	จ�านวน	
3,000,000	หุ�น	มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ	10.00	บาท	ให�จัดสรรและเสนอขายแก�บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	จ�านวน	1	ราย	
คือ	บริษัท	รอยัล	บางกอกเฮ็ลธ�แคร�	จ�ากัด	ในราคาเสนอขายหุ�นละ	50.00	บาท	หุ�นสามัญ	จ�านวน	3,000,000	หุ�น	มูลค�าท่ีตราไว� 
หุ�นละ	 10.00	 บาท	 ให�จัดสรรและเสนอขายแก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทฯ	 ตามสัดส�วนจ�านวนหุ �นที่ผู �ถือหุ �นแต�ละรายถืออยู � 
(Right	 Offering)	 ในอัตราส�วน	 2	 หุ�นเดิมต�อ	 1	 หุ�นใหม�	 ในราคาเสนอขายหุ�นละ	 50.00	 บาท	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2558 
องค�การเภสัชกรรมได�ซื้อหุ�นเพิ่ม	1,824,000	หุ�น	เป�นเงิน	91.20	ล�านบาท	ตามมติคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมในการประชุม	 
คร้ังที	่7/58	เมื่อวันที	่29	มีนาคม	2558
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 5.9	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ ประกอบด�วย
หน่วย:ล้านบาท

ที่ดิน	 	 	 	 341.60		 	-		 	-		 	341.60		 	-		 	-		 	-		 	-		 	341.60		 341.60	

อาคารโรงเรือนและสิ่งก�อสร�าง	 	1,697.87		 	30.65		 	2.60		 	1,725.92		 	648.12		 	71.31		 	1.62		 	717.81		 	1,008.11		 1,049.75	

เครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ�การผลิต	 	3,729.10		 	289.86		 	82.37		 	3,936.59		 	2,392.06		 	245.09		 	79.96		 	2,557.19		 	1,379.40		 1,337.04	

ครุภัณฑ�	เครื่องใช�ส�านักงาน	 	579.42		 	31.62		 	8.85		 	602.19		 	411.55		 	41.46		 	8.54		 	444.47		 	157.72		 167.87	

ยานพาหนะ	 	 	 100.72		 	-		 	0.72		 	100.00		 	85.69		 	6.35		 	0.68		 	91.36		 	8.64		 15.03	

	 รวม	 		 	 6,448.71		 	352.13		 	94.54		 	6,706.30			3,537.42		 	364.21		 	90.80		 	3,810.83		 	2,895.47		 2,911.29 

 30 ก.ย. 2559

มูลค่าทรัพย์สิน ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาทุน ยอดยกมา

1 ต.ค. 58
เพ��มขึ�น

ลดลง/
จำาหน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 59

ยอดยกมา
1 ต.ค. 58

เพ��มขึ�น จำาหน่าย
ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 59

ราคาสุทธิ
ราคาสุทธิ

 30 ก.ย. 2558

	 5.10	สินทรัพย์ไม�มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด�วย
หน่วย:ล้านบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร�	 	72.02		 	13.04		 	0.46		 	84.60		 	23.85		 	13.88		 	0.46		 	37.27		 	47.33		 48.17	

สินทรัพย�ระหว�างพัฒนา	 	59.59		 	70.50		 	-		 	130.09		 	-		 	-		 	-		 	-		 	130.09		 59.59	

รวม	 		 	 	 131.61		 	83.54		 	0.46		 	214.69		 	23.85		 	13.88		 	0.46		 	37.27		 	177.42		 107.76	

 30 ก.ย. 2559

มูลค่าทรัพย์สิน ตัดจำาหน่าย
ราคาทุน ยอดยกมา

1 ต.ค. 58
เพ��มขึ�น

ลดลง/
จำาหน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 59

ยอดยกมา
1 ต.ค. 58

เพ��มขึ�น จำาหน่าย
ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 59

ราคาสุทธิ
ราคาสุทธิ

 30 ก.ย. 2558

	 5.8	 เงินให�กู�ยืมระยะยาว	 จ�านวน	 101.76	 ล�านบาท	 เกิดจากกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม	 ให�พนักงานกู�ยืมเงินเพื่อเป�น
สวัสดิการ	โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าของธนาคารที่เป�นรัฐวิสาหกิจ

	 5.11	หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น	ประกอบด�วย
หน่วย : ล้านบาท

   2559 2558

	 โบนัสค�างจ�าย	 	 143.61		 125.75	
	 ค�าใช�จ�ายค�างจ�ายอื่นๆ	 	 549.18		 550.95	
	 ภาษีเงินได�หัก	ณ	ท่ีจ�าย	 	 11.77		 12.87	
	 เงินประกันสัญญา	 	 62.81		 78.76	
	 บัญชีพักรอตั้งหนี้เป�นสินค�าคงคลัง	 	 (1.43)	 4.94	
	 รายได�รอการรับรู�	 	 45.60		 63.82	
	 อื่นๆ	 	 93.86		 108.75	
	 รายได�เงินอุดหนุนรอการรับรู�	 	 781.02		 674.70	
	 เงินรับช�าระเกินจากลูกหนี้	 	 36.50		 103.89	
	 ยาค�างส�ง	 	 28.87		 21.69	
	 ภาษีมูลค�าเพิ่มรอน�าส�ง	 	 42.47		 83.41	
	 	 รวม	 	 1,794.26		 	1,829.53	
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    หน่วย : ล้านบาท

   2559 2558

	 ผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงาน	 	 	
	 	 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 812.40		 	800.22	
	 	 เงินบ�าเหน็จ	 323.20		 	331.50	
	 ผลประโยชน�อื่นๆ	 56.98		 	55.49	
	 รวม		 1,192.58		 	1,187.21	

การเปลี่ยนแปลงมูลค�าในป�จจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงานในงวดป�	ส้ินสุดวันที่	30	กันยายน	2559	มีดังนี้

     หน่วย : ล้านบาท

   2559  2558

	 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน�	ณ	วันท่ี	1	ตุลาคม	2558	 1,187.21		 	1,181.43	
	 ผลประโยชน�จ�าย	 (95.12)	 	(93.98)
	 ต�นทุนบริการป�จจุบัน	 57.63		 57.05	
	 ต�นทุนดอกเบี้ย	 42.86		 	42.71	
	 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน�	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2559	 1,192.58		 	1,187.21	

 5.12	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 

	 	 องค�การเภสัชกรรมจ�ายค�าชดเชยผลประโยชน�หลังออกจากงานและบ�าเหน็จตามข�อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ�มครอง 
แรงงาน	 พ.ศ.	 2541	 ในการให�ผลประโยชน�เมื่อเกษียณหรือออกจากงาน	 และผลประโยชน�อื่นแก�พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

ค�าใช�จ�ายทั้งหมดที่รับรู�ในงบก�าไรขาดทุน	แต�ละรายการมีดังนี้
	 ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน�ของพนักงานที่องค�การเภสัชกรรม	รับรู�ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส�วน	
ค�าใช�จ�ายด�าเนินงานของงวดป�สิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2559	ประกอบด�วย

ข�อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	มีดังนี้
	 อัตราคิดลด	 	 	 	 ร�อยละ	3.90	ต�อป�
	 อัตราขึ้นเงินเดือน			 	 	 ร�อยละ	7.00	-	8.00	ต�อป�
	 อัตราเงินเฟ�อ	 	 	 	 ร�อยละ	3.00	ต�อป�

    หน่วย : ล้านบาท

   2559 2558

	 ต�นทุนบริการป�จจุบัน	 57.63		 57.05	
	 ต�นทุนดอกเบี้ย	 42.86		 	42.71	
 	 รวม	 	100.49		 	99.76
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	 ยอดหนีส้นิกองทนุบ�าเหน็จ	ณ	วนัที	่30	กันยายน	พ.ศ.	2559	จ�านวน	323.20	ล�านบาท	ได�แสดงเป�นส�วนหนึง่ในประมาณการ 
หน้ีสินผลประโยชน�พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

	 5.13	 หนี้สินกองทุนเงินกู�องค์การเภสัชกรรม
	 องค�การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมขึ้นตามข�อบังคับองค�การเภสัชกรรม	 ว�าด�วยการให�ผู�ปฏิบัติงาน 
กู�เงิน	 พ.ศ.	 2520	 มีผลบังคับตั้งแต�วันที่ 	 1	 มกราคม	 2521	 โดยกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมได�กู �ยืมเงินจากกองทุน 
บ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานไปจัดตั้งกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมตั้งแต�งวดป�	2520	-	2547	จ�านวนเงิน	44.50	ล�านบาท

	 ในงวดป�	 2548	 คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่	 11/2547	 วันที่	 31	 สิงหาคม	 
2547	ให�จัดสรรเงินงบประมาณจากงบท�าการขององค�การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ�ายให�กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรมน�าไปจ�ายคืนเงิน 
กองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานป�ละ	 5	 ล�านบาท	 จนกว�าจะครบจ�านวนเงิน	 44.50	 ล�านบาท	 ตามที่กู�ยืมโดยจ�ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที	่ 
20	พฤษภาคม	2548	ซึ่งคณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมได�ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่16	กันยายน	2546	ให�รัฐวิสาหกิจ 
น�าเงินจากงบท�าการไปให�พนักงานกู�ยืม	เพ่ือเป�นสวัสดิการกองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม	มีสินทรัพย�และหนี้สินสรุปได�ดังนี้	

	 องค�การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค�การ	 เภสัชกรรม	 พ.ศ.	 2509	 ซึ่ง 
คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให�วางข�อบังคับองค�การเภสัชกรรมว�าด�วยเงินบ�าเหน็จ 
เงินชดเชย	 และเงินทดแทน	พ.ศ.	 2513	 ไว�ว�า	 ให�องค�การเภสัชกรรมจ�ายเงินสมทบเข�ากองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานเป�นรายเดือน 
ในอัตราร�อยละ	 10	 ของเงินเดือนหรือค�าจ�างของผู�ปฏิบัติงาน	 ซึ่งจะจ�าย	 ให�พนักงานและลูกจ�างในกรณีเกษียณอายุ	 ลาออก	 และ 
ถึงแก�กรรม	กองทุนบ�าเหน็จผู�ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง	สรุปได�ดังนี้

	 5.14		กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
		 องค�การเภสัชกรรมได�จัดให�มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองค�การเภสัชกรรม	 ซึ่งจดทะเบียนแล�ว 
เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2538	 ในงวดป�	 2549	 องค�การเภสัชกรรมได�โอนเงินบ�าเหน็จฯ	 ของพนักงานที่สมัครเข�าเป�นสมาชิก 
ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 จ�านวน	176	คน	จากเงินกองทุนบ�าเหน็จฯเป�นเงิน	 98.78	ล�านบาท	 ในป�	 2554	 ได�โอนเงินบ�าเหน็จฯ 
ของพนักงานที่สมัครเข�าเป�นสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	จ�านวน	9	คน	เป�นเงิน	13.41	ล�านบาท

      หน่วย : ล้านบาท

    2559	 2558
	 เงินฝากธนาคาร	 7.10		 	6.67	
	 ลูกหนี้เงินกู�	 	101.76		 	100.19	
	 ดอกเบี้ยค�างจ�ายองค�การเภสัชกรรม	 (34.36)	 	(32.36)
	 กองทุนเงินกู�องค�การเภสัชกรรม	 74.50		 	74.50

หน่วย : ล้านบาท

   2559	 2558
	 ยอดยกมา	1	ต.ค.	58	 331.51		 	334.97	
	 เงินสมทบกองทุนฯ	รับ	 17.28		 22.64	
	 เงินสมทบกองทุนฯ	จ�าย	 (25.59)	 (26.10)
	 เงินกองทุนบ�าเหน็จฯ	คงเหลือ	 323.20		 331.51	
	 ภาระผูกพัน	 323.20		 331.51	
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   หน่วย : ล้านบาท

    2559	 2558

ขายยาและเวชภัณฑ�องค�การผลิต	 6,634.77		 6,401.50	
ขายยาและเวชภัณฑ�ผู�ผลิตอื่น	 8,315.52		 	6,876.82	
ขายยาและเวชภัณฑ�จ�างผลิต	 184.03		 150.13	
  รวม		 15,134.32		 	13,428.45	

	 5.16	 ขายยาและเวชภัณฑ์	ส�าหรับป�สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	ประกอบด�วย

	 5.15	 โครงการส�ารองยาและเวชภัณฑ์
	 	 คณะรัฐมนตรีได�มีมติอนุมัติให�องค�การเภสัชกรรมกันเงินรายได�ที่จะต�องน�าส�งกระทรวงการคลัง	 ต้ังแต�ป�	 2515	 ถึง	 
2529	 รวมเป�นเงินทั้งหมด	 50	 ล�านบาท	 เพื่อด�าเนินการส�ารองยาและเวชภัณฑ�ที่จ�าเป�น	 ส�าหรับใช�ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยา 
ภายในประเทศหรือยามฉุกเฉิน	 และให�น�ายาและเวชภัณฑ�ดังกล�าวออกหมุนเวียนใช�โดยจัดหาของใหม�เข�ามาแทนที่	 เพื่อป�องกัน 
การเสื่อมคุณภาพ	 ในป�	 2529	 เกิดน�้าท�วมบริเวณองค�การเภสัชกรรม	 ท�าให�เวชภัณฑ�โครงการส�ารองยาฯ	ขององค�การเภสัชกรรม 
เสียหายคิดเป�นมูลค�า	0.09	ล�านบาท	เงินส�ารองโครงการส�ารองยาจึงมียอดคงเหลือ	49.91	ล�านบาท	ซึ่งองค�การเภสัชกรรมได�น�าเงิน 
ส�ารองโครงการส�ารองยาดังกล�าวไปด�าเนินกิจกรรมต�างๆ	แล�ว	 38.47	ล�านบาท	คงเหลือฝากไว�ที่ธนาคาร	 11.44	 ล�านบาท	ตามที่ 
กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข�อ	5.1	มีรายละเอียดดังนี้

	 ยาและเวชภัณฑ�จ�างผลิต	 องค�การเภสัชกรรมได�จ�างบริษัทผลิตยาที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน	 การผลิตจากส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาภายใต�การก�ากับดูแลขององค�การเภสัชกรรม

หน่วย : ล้านบาท

   2559	 	2558
1.	 จัดสร�างอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ�	-	1	ขนาด	24X32	เมตร   
	 เป�นอาคาร	ค.ส.ล.	ช้ันครึ่ง	เนื้อที่	468	ตารางเมตร	1	หลัง	 1.99		 	1.99	

2.		 จัดสร�างอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ�	-	2	ขนาด	22X38	เมตร   
	 เป�นอาคาร	ค.ส.ล.	ช้ันเดียว	เนื้อที่	847	ตารางเมตร	1	หลัง	 4.00		 	4.00	

3.		 ต�อเติมอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ�	-	2	อีก	2	ช้ัน	ขนาด	22X38	เมตร   
	 เนื้อท่ีรวม	1,694	ตารางเมตร		 13.04		 13.04	

4.		 จัดส�ารองยาและเวชภัณฑ�	30	กันยายน	2559	และ	30	กันยายน	2558	 19.44		 23.81	
	 	 	 	 38.47		 	42.84	
5.		 ค�ายาและเวชภัณฑ�ซึ่งอยู�ระหว�างด�าเนินการจัดหาเพื่อส�ารองให�ครบ   
	 โครงการฯ	รวมอยู�ในเงินฝากออมทรัพย�ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหต	ุ5.1	 11.44		 7.07	
	 รวม	 	 49.91		 49.91 
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	 5.17	 รายได�อื่น	ส�าหรับป�สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	ประกอบด�วย

	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	 ส�าหรับงวดป�	 จ�านวน	 28.29	 ล�านบาท	 เป�นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ขององค�การเภสัชกรรม	จ�านวน	3.73	ล�านบาท	และรายได�อื่นๆ	ส�าหรับงวดป�	จ�านวน	60.27	ล�านบาท	เป�นรายได�เบ็ดเตล็ดกองทุน 
สนับสนุนการวิจัยขององค�การเภสัชกรรม	ส�าหรับงวดป�	จ�านวน	0.99	ล�านบาท	รวมอยู�ด�วย

หน่วย : ล้านบาท

	 	 	 	 2559	 2558
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	 	28.29		 102.67
	 ดอกเบี้ยเงินให�กู�ยืม	 1.99		 2.24
		 ค�าปรับและชดใช�ค�าเสียหาย	 	31.14		 	86.58
		 รายได�จากการรับบริจาค	 	18.22		 	7.06
		 รายได�เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 8.51		 	14.30
		 รายได�อื่นๆ	 60.27		 	98.51
   รวม		 	148.42		 311.36	

หน่วย : ล้านบาท

    2559	 2558
	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	 28.29		 	102.67		
	 ดอกเบี้ยเงินให�กู�ยืม	 1.99		 	2.24		
	 เงินป�นผล	 1.20		 	3.92		
	 ค�าปรับและชดใช�ค�าเสียหาย	 	31.14		 	86.58		
	 รายได�จากการรับบริจาค	 	18.22		 	7.06		
	 รายได�เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 8.51		 	14.30		
	 รายได�อื่นๆ	 60.27		 	98.51		
 	 รวม		 	149.62		 	315.28

  5.18	 ค�าใช�จ�ายในการขาย	ส�าหรับป�สิ้นสุดวันท่ี	30	กันยายน	2559	ประกอบด�วย	 	 	 	 	
  หน่วย : ล้านบาท

 	 	 	 	 	 2559	 2558
	 ค�าขนส�ง	 327.99		 	337.78		
	 ค�าโฆษณา	 38.73		 	51.35		
	 ค�าใช�จ�ายโครงการ	VMI	 0.30		 	0.25		
	 ค�าใช�จ�ายโครงการรับผิดชอบสังคม	 11.28		 	20.29		
	 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ	 214.57		 	242.91		
	 ค�าพาหนะเดินตลาด	 1.83		 	1.97		
	 ค�าพาหนะเก็บเงิน	 0.33		 	0.30	
	 เงินรางวัลการขาย	 4.81		 	7.91		
	 เงินรางวัลการเก็บเงิน	 0.13		 	0.08		
	 เบี้ยเลี้ยงพนักงานส�งยา	 	0.02		 	0.01	
	 ค�าใช�จ�ายในการบรรจุหีบห�อ	 	14.01		 	13.50		
	 ค�าปรับส�งของล�าช�า	 	0.27		 	16.88	
	 ค�าภาษีเรียกคืนไม�ได�	 0.02		 	0.07		
	 ค�าใช�จ�ายแลกเปล่ียนคืนยา	 0.02		 	0.01		
	 เงินสนับสนุนโครงการ	 7.73		 	9.28		
	 	 รวม		 622.04		 	702.59

งบการเง�นที�แสดงเง�นลงทุนตามว�ธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 	 5.19	ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร	ส�าหรับป�สิ้นสุดวันท่ี	30	กันยายน	2559	ประกอบด�วย
หน่วย : ล้านบาท

    2559	 2558
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
	 	 เงินเดือน	 438.50	 436.37	
	 	 เงินเพิ่มพิเศษ	 2.65	 2.27	
	 	 ค�าจ�างลูกจ�างประจ�า	 24.71		 	30.54	
	 	 ค�าจ�างชั่วคราวและอื่นๆ	 1.22		 	0.05	
	 	 ค�าแรงล�วงเวลา	 43.09		 	42.98	
	 	 ค�าครองชีพ	 1.93		 	2.66	
	 	 โบนัสกรรมการ	 1.61		 	1.18	
	 	 โบนัสพนักงาน	 158.68		 	126.01	
	 	 ค�าตอบแทนพิเศษ	 2.05		 	2.26	
	 	 ค�าเบี้ยประชุมกรรมการ	 4.90		 	5.19	
	 	 ค�าเล�าเรียนบุตร	 2.86		 	2.90	
	 	 ค�ารักษาพยาบาล	 35.90		 	34.28	
	 	 เงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน	 5.92		 	7.74	
	 	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 49.44		 	49.86	
	 	 เงินช�วยเหลือบุตร	 0.58		 	0.64	
	 	 เงินช�วยเหลือเลี้ยงดูบุตร	 0.01		 	0.01	
	 	 เงินชดเชยและเงินทดแทน	 29.89		 33.06	
	 	 สวัสดิการอื่นๆ	 0.60		 	0.76	
	 	 ค�าที่พัก	และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	 6.72		 	6.38	
	 	 ค�าพาหนะไปราชการ	 6.28		 	4.71	
	 	 ค�าใช�จ�ายในการศึกษา	ฝ�กอบรม	และดูงาน	 20.93		 	20.02	
	 	 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการต�างประเทศ	 2.23		 	2.03	
	 	 เงินช�วยเหลือค�าท�าศพ	 0.20		 	0.20	
	 	 รวมค�าใช�จ�ายส�วนบุคคล	 840.90		 	812.10

ค่าใช้จ่ายสำานักงาน   
	 	 ค�าเช�าที่ดิน	 49.46		 	51.92		
	 	 ค�าใช�จ�ายการกุศล	 	4.09		 	6.36		
	 	 ค�าธรรมเนียมต�างๆ	 12.64		 	5.09	
	 	 ค�าสื่อสารอื่น	 2.27		 	2.10		
	 	 ค�าเบี้ยประกันภัย	 6.27		 	5.50		
	 	 ค�าซ�อมแซมโรงเรือน	 1.70		 	0.71		
	 	 ค�าปรับปรุงบริเวณส�านักงาน	 	0.39		 	0.28		
	 	 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ�	 15.89		 	16.06		
	 	 ค�าใช�จ�ายยานพาหนะ	 	0.45		 	0.40		
	 	 ค�าซ�อมจักรกล	 10.65		 	10.24
	 	 ค�าซักฟอก	 0.04		 0.03
	 	 ค�าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 5.67		 	4.62		
	 	 ค�ารับรอง	 4.01		 	1.74		
	 	 ค�าจ�างเหมาบริการ	 	61.79		 	48.82		
	 	 เงินรางวัล	 4.00		 	2.94		
	 	 ค�าไปรษณีย�โทรเลข	 2.00		 	1.97		
	 	 ค�าโทรศัพท�	 3.80		 	3.40		
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	 5.19	ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร (ต�อ)
หน่วย : ล้านบาท

    2559	 2558
	 	 ค�าน�้าประปา	 2.45		 	2.38		
	 	 ค�าไฟฟ�า	 	41.62		 	50.97		
	 	 ค�าเครื่องเขียนแบบพิมพ�	 7.49		 	7.27	
	 	 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น	 	1.14		 	1.58		
	 	 ค�าหนังสือห�องสมุด	 0.43		 	0.53		
	 	 ค�าวัสดุไฟฟ�าและวิทยุ	 	0.16		 	0.32		
	 	 วัสดุการช�าง	 	0.23		 	0.04		
	 	 วัสดุเครื่องแต�งกาย	 	0.11		 	1.73		
	 	 อุปกรณ�การผลิตเพื่อการวิจัย	 13.87		 	28.80		
	 	 ค�าวัสดุงานบ�าน	 1.17		 	1.38		
	 	 ค�าใช�จ�ายทรัพย�สินที่ราคาไม�เกิน	30,000.-	บาท	 0.12		 	0.20
	 	 ค�าเสื่อมราคาสินทรัพย�	 	80.22		 	88.22	
	 	 ค�าใช�จ�ายในการตรวจวิเคราะห�เพื่อการวิจัย	 5.31		 	7.63		
	 	 ค�าบริการงานซ�อมแซมสินทรัพย�	 	26.15		 	24.65		
	 	 ค�าธรรมเนียมสอบบัญชี	 1.20		 	1.05	
	 	 ค�าตอบแทน	 22.34		 	11.57		
	 	 ค�าจ�างที่ปรึกษา	 4.73		 	7.42		
	 	 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�	 0.05		 	2.58		
	 	 ค�าใช�จ�ายโครงการไข�หวัดใหญ�	 14.64		 	2.24		
	 	 ค�ารถรับ	-	ส�งพนักงาน	 7.27		 	7.57		
	 	 ค�าตัดจ�าหน�ายซอฟแวร�	 6.93		 	3.69		
	 	 ค�าธรรมเนียมซื้อเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า	 	0.01		 	0.27		
	 	 ค�าเช�าสินทรัพย�	 15.24		 	13.30		
	 	 ค�าใช�จ�ายรับรองการถ�ายทอดจากต�างประเทศ	 	-		 	6.35		
	 	 ค�าใช�จ�ายพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�	 29.65		 	30.37		
	 	 ค�าใช�จ�ายกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค�การเภสัชกรรม	 	18.46		 	18.09		
 	 รวมค�าใช�จ�ายส�านักงาน	 486.11		 	482.38		
 	 รวมค�าใช�จ�ายในการบริหาร 1,327.01		 	1,294.48

ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการว�จัยขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด�วย	 	 	
หน่วย : ล้านบาท

    	2559		 2558

	 	 ค�าโครงการวิจัย	 17.53		 17.05	
	 	 ค�าเบี้ยประชุม	 0.28		 	0.38	
	 	 ค�ารับรอง	 0.03		 	0.07	
	 	 ค�าตรวจสอบบัญชี	 -		 	0.02	
	 	 ค�าพิจารณาโครงการวิจัย	 0.06		 	0.11	
	 	 ค�าใช�จ�ายการประชุมสัมมนา	 0.56		 	0.32	
	 	 ค�าใช�จ�ายเดินทาง	 	-		 	0.14	
	 	 	 รวม	 18.46		 	18.09
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6.	หนี้สินที่อาจเกิดข�้นภายหน�า
  6.1	คดีที่องค์การเภสัชกรรมฟ�อง	คดีแพ�ง	(ฟ�องขับไล�)
 	 	 6.1.1	 คดีแพ�ง	(ฟ�องขับไล�)

	 	 	 	 	 คดีแพ�ง	 (ฟ�องขับไล�)	 ระหว�างองค�การเภสัชกรรม	 โจทก�	 กับผู�บุกรุกรายหนึ่ง	 กับพวก	จ�าเลย	ข�อพิพาทหมายเลขด�าที่ 
1078/2555	และหมายเลขแดงที่	1322/2557	องค�การเภสัชกรรม	ฟ�องว�า	จ�าเลยบุกรุกที่ดินองค�การเภสัชกรรม	อ�าเภอหนองใหญ�	 
จังหวัดชลบุรี	ศาลจังหวัดชลบุรีและศาลอุทธรณ�ภาค	2	มีค�าพิพากษาให�จ�าเลยออกจากที่ดิน	จ�าเลยยื่นฎีกา	ขณะนี้คดีอยู�ในระหว�าง 
การพิจารณาของศาลฎีกา

	 	 6.2	คดีท่ีองค์การเภสัชกรรมถูกฟ�องเรียกค�าเสียหาย	รวมทั้งสิ้น	4	คดี
 	 	 6.2.1	 คดีปกครอง

	 	 	 	 	 คดีปกครอง	ระหว�าง	อดีตผู�บริหารรายหนึ่ง	โจทก�	กับองค�การเภสัชกรรม	จ�าเลย	ข�อพิพาทหมายเลขด�าที	่1421/2556	 
โดยโจทก�ฟ�องว�าจ�าเลยเลิกจ�างไม�เป�นธรรม	 เรียกค�าเสียหาย	 49.65	 ล�านบาท	 และขอให�กลับด�ารงต�าแหน�งผู�อ�านวยการองค�การ 
เภสัชกรรม	ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให�ยกฟ�องแต�โจทก�อุทธรณ�	ขณะนี้คดีอยู�ในระหว�างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
  	 6.2.2	 คดีแรงงาน

	 	 	 	 	 คดแีรงงาน	 ระหว�าง	พนกังานองค�การเภสชักรรมรายหน่ึง	 โจทก�	 กับองค�การเภสชักรรม	จ�าเลยข�อพพิาทหมายเลขด�าที	่ 
3150/2558	 โจทก�ฟ�องเรื่องแต�งตั้งโยกย�ายไม�เป�นธรรม	 โดยฟ�องเรียกค�าเสียหายจากการกระท�าละเมิด	 เป�นเงิน	 5	 ล�านบาท	และ 
ให�จ�าเลยช�าระดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ	7.5	ต�อป�	ของเงินต�น	นับตั้งแต�	วันที่	3	ธันวาคม	2557	เป�นต�นไป	จนกว�าจะช�าระเสร็จสิ้น	 
ศาลนัดสืบพยานในวันที่	16	และ	17	พฤศจิกายน	2559
 	 	 6.2.3	 คดีแพ�ง	(คดีผู�บริโภค)

	 	 	 	 	 คดีแพ�ง	 (คดีผู�บริโภค)	 ระหว�าง	 ผู�รับจ�างแห�งหนึ่ง	 โจทก�	 กับองค�การเภสัชกรรม	 จ�าเลย	 ข�อพิพาทหมายเลขด�าที่	 
ผบ.017/2559	 โจทก�ฟ�องเรื่องจ�าเลยยกเลิกสัญญาไม�ชอบท�าให�สัญญาจ�างสิ้นสุดลงก�อนก�าหนดสัญญา	 ท�าให�โจทก�ได�รับความเสียหาย 
ขอให�จ�าเลยรับผิด	ช�าระค�าจ�างที่ค�างช�าระ	ขณะน้ีศาลแพ�งวินิจฉัยว�า	โจทก�เป�นฝ�ายผิดสัญญา	และการที่จ�าเลยใช�สิทธิบอกเลิกสัญญา 
เป�นการกระท�าโดยชอบแล�วโดยพิพากษาให�จ�าเลยช�าระเงิน	 0.33	 ล�านบาท	 พร�อมดอกเบี้ยร�อยละ	 7.5	 ต�อป�	 ของต�นเงิน 
นับแต�วันฟ�อง	 (ฟ�องวันที่	 12	 กุมภาพันธ�	 2559)	 เป�นต�นไปจนกว�าจะช�าระเสร็จแก�โจทก�	 และให�คืนหนังสือค�้าประกันสัญญา 
จ�านวน	1.29	ล�านบาท
 	 	 6.2.4	 คดีแรงงาน

	 	 	 	 	 คดีแรงงาน	ระหว�าง	อดีตผู�บริหารรายหนึ่ง	โจทก�	กับองค�การเภสัชกรรม	จ�าเลย	ข�อพิพาทหมายเลขด�าที	่3189/2558	 
โจทก�ฟ�องขอให�เพิกถอนค�าสั่งลงโทษให�ออกจากงาน	ตามค�าสั่งองค�การเภสัชกรรม	ที่	อภ.(2)	134/2558	ลงวันที่	30	เมษายน	2558	
ศาลนัดฟ�งค�าพิพากษาวันที่	9	ธันวาคม	2559
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อัตรากำาลัง Manpower

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา Categorized by Education Background

ผู�อ�านวยการ	/	Supervision	of	the	Director	 33	 10	 -	 43

ส�านักตรวจสอบภายใน	/	Internal	Audit	Of�ce	 16	 -	 -	 16

ส�านักอ�านวยการ	/	Of�ce	of	the	Managing	Director	 137	 9	 1	 147

ส�านักบริหารยุทธศาสตร�	/	Of�ce	of	Strategy	Management	 19	 -	 -	 19

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล	/	Human	Resources	Department	 57	 3	 -	 60

ฝ�ายบัญชีและการเงิน	/	Finance	and	Accounting	Department	 81	 1	 -	 82

ฝ�ายผลิตยา	/	Pharmaceutical	Production	Department	 408	 273	 48	 	729

โรงงานผลิตยารังสิต	1	/	Rangsit	Pharmaceutical	Production	Plant	1	 109	 52	 	83	 244

โรงงานผลติยาปฏิชวีนะกลุ�มเบตา-แลคแตม	/	Beta-lactam	Antibiotics	Plant	 	37	 16	 2	 	55

ฝ�ายชีววัตถ	ุ/	Biological	Product	Department	 158	 16	 -	 174

ฝ�ายเภสัชเคมีภัณฑ�	/	Chemicals	Department	 74	 4	 2	 80

ฝ�ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม	/	Engineering	and	Technology	Department	 144	 39	 -	 183

ฝ�ายการตลาดและการขาย	/	Marketing	and	sale	Department	 172	 31	 2	 205

ฝ�ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ�	/	Package	and	Product	Management	Department	 333	 111	 18	 462

ฝ�ายประกันคุณภาพ	/	Quality	Assurance	Deparment	 204	 10	 6	 220

การประกันคุณภาพ	โรงงานผลิตยารังสิต	1
Quality	Assurance	Rangsit	Pharmaceutical	Production	Plant	1	 	78	 -	 1	 79

สถาบันวิจัยและพัฒนา	/	Research	and	Development	Institute	 128	 16	 3	 147

	รวม/Total	 2,188	 	591	 166	 	2,945

ต�่ากว�าประกาศนียบัตรวิชาชีพ	/	Under-Diploma	 891	 483	 144	 1518

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	/	Vocational-Diploma	 300	 70	 12	 382

อนุปริญญา	/	Diploma	 142	 12	 7	 161

ปริญญาตรี	/	Bachelor’s	Degree	 674	 25	 3	 702

ปริญญาโท	/	Master’s	Degree	 148	 1	 -	 149

ปริญญาเอก	/	Doctorate	 33	 -	 -	 33

 รวม/Total	 2,188	 591	 166	 2,945
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