มนคง ยงยืน ด้านยาและเวชภณฑ์
เพราะยาคื อ หนึงในปัจ จยสำ า คญยิ งสำ า หรบการดำ า รงชวตของมนุษ ย์
ตลอดการเดินทางทีผ่านมา นบจากวนเรมต้น 5 สิงหาคม 2509 จนถึงปัจจุบน
องค์การเภสชกรรมดำาเนินงานด้วยความมุ่งมนและรบผิดชอบต่อภารกิจสำาคญ
ทงทุ่ ม เทพฒนาบุ ค ลากรและเทคโนโลยีใ นการวจยเพอผลิ ต และพฒนายา
และเวชภณฑ์ ในมาตรฐานระดบสากล GMP PIC/S เพอให้คนไทยเข้าถึง ยา
ได้อย่างทวถึงและเท่าเทียม ในฐานะ “เสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ”
องค์การเภสชกรรมพร้อมก้าวต่อไปด้วยความมงคงและยงยืนในฐานะ
องค์กรทีรบผิดชอบในความมนคงด้านยาและเวชภณฑ์ เพอสร้างสรรค์คุณภาพ
ชวตทีดีแก่คนไทยทุกคนสืบต่อไป
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องค์การเภสัชกรรม

The Government Pharmaceutical Organization (GPO)
องค์ ก ารเภสัชกรรมเปนรั ฐวิสาหกิ จในก� า กับ ของกระทรวงสาธารณสุข กอตั้ งขึ้ นโดยสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
ผูส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย ตราพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พุทธศักราช 2509
ใหไว ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2509 องค์การเภสัชกรรมอยูในกลุมรัฐวิสาหกิจสาขาบริการสังคมและเทคโนโลยี จึงไมใชรัฐวิสาหกิจเพื่อการคา
หาก�าไร แตเปนรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อใหผูปวยสามารถเขาถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเปนไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม
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.

วสัยทัศน์

Vision

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

พันธกิจ

Mission
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิต จ�าหนาย และบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล
ด�าเนินธุรกิจใหมีศักยภาพในการแขงขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได
รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเปนตอสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเขาถึงได
วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ ใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความจ�าเปนตอสังคม
ส�ารองยาและเวชภัณฑ์ ไวยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ

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.
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คานิยม

Core Value

Good Product
Good Service
Good Governance

ผลิตภัณฑ์ดี
มีจิตบริการ
ธรรมภิบาลมุงมั่น

People Trust
People Happiness
People Knowledge

ใหเกียรติตอกัน
ท�างานสุขใจ
ใฝหาความรู

Ownership
Optimist
Open-minded

รวมเปนเจาของ
มองโลกในแงดี
มีใจเปดกวาง

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ

Statement of Directions : SODs
แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศบนพื้นฐานการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยี

มุงสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรูของประชาชน สรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐและเอกชน
รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ

แนวนโยบายส�าหรับองค์การเภสัชกรรม

มุงพัฒนาองค์กรไปสูมาตรฐานสากลและรับผิดชอบดูแลความมั่นคงดานยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

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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ข้อมูลสำาคัญทางการเงนในรอบป 2559

Financial Highlights of the Year 2016
ปี 2559
(2016)

อัตราการ
เปลยนแปลง %
Change Rate (%)

ปี 2558
(2015)

อัตราการ
เปลยนแปลง %
Change Rate (%)

ปี 2557
(2014)

15,134.32

12.70%

13,428.44

17.00%

11,477.25

20.58

6.24%

19.37

132.11%

8.35

148.42

-52.33%

311.36

27.26%

244.67

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

กำาไรสุทธิ
Net Profit

1,504.93

12.94%

1,332.50

32.55%

1,005.29

697.89

-56.53%

1,605.46

225.77%

492.81

18,955.94

13.09%

16,761.31

4.66%

16,015.43

6,116.74

29.37%

4,728.11

19.15%

3,968.06

12,839.19

6.70%

12,033.20

-0.12%

12,047.37

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวยน
ต่อหนสินหมุนเวยน (เท่า)
Current Ratio (Times)

2.94

-17.84%

3.58

-16.19%

4.27

อัตราหมุนเวยนของสินทรัพย์ (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%

ผลการดำาเนินงาน
Performance
รายได้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies
ค่าจ้างทำาของ
Revenue from Contract
รายได้อืน
Other Revenues

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)
Total Expenses (Million Baht)
ต้นทุนขาย
Cost of Sales

เงนรายได้นำาส่งรัฐ
State on Profit Contribution

สถานะการเงน (ล้านบาท)
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนสินรวม
Total Liabilities
ส่วนของทุน
Capital
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ฐานะทางการเงนขององค์การเภสัชกรรม 2555 - 2559

Financial Highlights of the Year 2012 - 2016
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พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร

ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม

General Supakorn Sa-Nguanchartsornkrai

Chairman of the board
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สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman of the Board
ป 2559 เปนปที่ครบรอบการสถาปนา 50 ป ขององค์การเภสัชกรรม
ที่ไดด�าเนินงานมาดวยความมุงมั่นและรับผิดชอบตอภารกิจดานการวิจัยและ
พัฒนายาและเวชภัณฑ์ จนไดรับการรับรองในมาตรฐาน GMP PIC/S
ตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ไดมาด�ารงต� าแหนงเปนประธานกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม ไดมอบนโยบายและรวมผลักดันโครงการตางๆ รวมกับ
คณะกรรมการและผูบริหาร สงผลใหโรงงานผลิตยาที่ ถ.พระรามที่ 6 สามารถ
เปดด�าเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ และไดรับการรับรองตามมาตรฐาน GMP
PIC/S ในทุกหมวดการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 สามารถเปดสายการผลิต
อยางเปนทางการไดในเดือนมิถุนายน 2559 สวนการกอสรางโรงงานผลิตวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก คืบหนาไปมากกวารอยละ 94 นอกจากนี้
ยังมีผ ลประกอบการที่แสดงถึงการเขาถึง ยาไดมากขึ้ น เห็ นไดวาองค์ การ
เภสัชกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด สรางความมั่นใจ
ใหแกสังคมในการเปนเสาหลักดานยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
จากยอดผลประกอบการ 15,154 ลานบาท ในป 2559 นั้น เปนยอด
กระจายยาเชิ ง สั ง คมถึ ง 10,374 ลานบาท คิ ด เปนสั ด ส วนร อยละ 69
ของผลประกอบการทั้งหมด ประกอบดวย ยาก�าพรา ยาขาดแคลน ยาเชิง
นโยบาย ยาที่มีมูลคาการใชสูง ยาในบัญชี ยา จ.2 ซึ่งเปนยาที่มีความจ�าเปน
ในระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยที่องค์การเภสัชกรรมเขาไปเปนกลไกในการ
จัดหาและส�ารอง เพื่อ รักษาสมดุล และตรึ งราคาใหอยู ในราคาที่เ หมาะสม
รวมทั้งสรางการเขาถึงใหมากขึ้น
ในป 2559 องค์การเภสัชกรรมยังชวยประหยัดงบประมาณจัดหายา
ของภาครัฐไดถึง 4,981 ลานบาท โดยเปนยาในกลุมยาตานไวรัสเอดส์ ประหยัด
ไดถึง 1,500 ลานบาท พรอมทั้งไดมีการส�ารองยาขาดแคลนและยาก�าพรา
กวา 30 รายการ สวนการจ�าหนายยาในตลาดตางประเทศมียอดจ� าหนาย
39.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 36.51 โดยจ�าหนายใหกับกลุม
ประเทศ AEC
ในป 2559 องค์การเภสัชกรรมไดออกผลิตภัณฑ์ ใหม จ�านวน 13
รายการ อาทิ ยาลดความดันโลหิต (Amlodipine) ยาน�้าเสริมธาตุเหล็กในเด็ก
(Ferrous Fumarate) ยาน�้ าขั บเหล็กส� า หรั บเด็ กผู ที่ ป วยเปนธาลัส ซีเ มีย
(Deferiprone) ยาปลูกผม (Minoxidil) เปนตน พรอมกันนี้ไดยื่นขอการรับรอง
WHO Prequalification จากองค์การอนามัยโลก ในสวนของยาตานไวรัสเอดส์
Efavirenz 600 มิลลิกรัม โดยขณะนี้ผานการประเมินเบื้องตนแลว และกลางป
2560 เจาหนาที่จาก WHO จะเขาตรวจโรงงานผลิตยารังสิต 1 คาดวาจะได
การรั บ รองในชวงปลายป 2560 ซึ่ ง จะนั บ เป นโรงงานผลิ ต ยาแหงแรก
ของประเทศไทยที่ไดการรับรอง WHO Prequalification ในรายการ Efavirenz
และสามารถจ�าหนายไดทั่วโลก
สวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกั นไขหวัด ใหญชนิด เชื้อตาย
แบบสามสายพันธุ์ ขณะนี้การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 เสร็จสิ้นแลว พบวาวัคซีน
มีความปลอดภัย สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดี และพรอมส�าหรับการศึกษา
ในระยะที่ 3 ซึ่งจะทราบผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกไดในป 2562 จากนั้นจะขอ
ขึ้นทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และถายโอนการผลิต
ไปยังโรงงานผลิตวัคซีนฯ ตอไป ส�าหรับวัคซีนปองกันไขหวัดนกชนิดเชื้อเปน
เพื่อใชในกรณีเกิดการระบาดใหญซึ่งเปน “นวัตกรรมระดับโลก” ขณะนี้ไดรับ
การขึ้นทะเบียนแลว
สวนแผนงานในอนาคตจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
ที่ตองการยกระดับขีดความสามารถสูความไดเปรียบเชิงแขงขันดวยนวัตกรรม
และความคิ ด สรางสรรค์ ภายใต ความรวมมื อ จากเครื อ ขายประชารั ฐ

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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ทุกภาคสวน องค์การเภสัชกรรมไดก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยน
องค์ กรสู การเปน “องค์ก ารเภสั ชกรรม 4.0” เปนองค์ กรเชิ งนวั ตกรรม
ใหสอดคลองกั บ บริบ ทสภาพของธุ ร กิจ ยาและสภาพแวดลอมของสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมุงด�าเนินการในมิติตางๆ อาทิ การคิดคน วิจัยและ
พัฒนาสรางสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหมๆ ออกสูระบบยาของประเทศ
อยางตอเนื่อง เชน ยาจ� าเปน ยารักษามะเร็ง ยาที่มีมูลคาการใชสูง เปนตน
พรอมทั้ ง น� า เทคโนโลยี ร ะบบอั จ ฉริ ย ะและระบบดิ จิ ต อลมาใชปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิตตลอดจนกระบวนการท�างานดานตางๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในดานการตลาดจะน� าระบบ Digital Marketing มาใชเพื่อสราง
การเขาถึ งยาของทั้ง ภาครั ฐ และประชาชน อี กทั้ งจะเรงด�า เนิ นการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ใหมีความสอดคลองการกาวสู “องค์การเภสัชกรรม 4.0”
ดานการสรางเครือขายประชารัฐจะรวมมือกับหนวยงาน องค์กรทุกระดับ ทั้งใน
และตางประเทศ โดยแสวงหาความรวมมือ เพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยี
นวัต กรรม มายกระดับ กระบวนการคิ ด คน วิ จั ย พัฒ นาเปนผลิ ต ภัณ ฑ์
เชิงนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางความมั่นคง ยั่งยืน ทางดานยาใหแก
ประเทศชาติ
ส�าหรับในอนาคตอันใกล องค์การเภสัชกรรมมีแผนสรางการเขาถึง
และสรางความมั่นคง ยั่งยืน ใหกับ ระบบยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ อาทิ
การกอสรางโรงงานผลิ ตยารัง สิ ตระยะ 2 เพื่อ ผลิ ต ยาน�้ า ยาครี ม ขี้ ผึ้ ง
ยาปราศจากเชื้อ และยาเม็ด โดยจะเริ่มการกอสรางในเดือนมกราคม 2561
การกอสรางโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แหงใหม เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ จากธรรมชาติ เวชส� าอาง การกอสรางและพั ฒ นาระบบคลัง
ตลอดจนกระจายสินคาใหมีความรวดเร็ว ทันสมัย และเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น
สวนการสรางการเขาถึงยาในภาคประชาชนใหครอบคลุมทุกภาคสวนนั้น
จะมุงเนนการสรางพันธมิตรรานสะดวกซื้อ รานขายยาทั่วไป เพื่อใหประชาชน
สามารถหาซื้ อยาและเวชภั ณฑ์ ขององค์ การเภสัชกรรมไดมากขึ้ น โดยตั้ ง
เปาหมายใหครอบคลุมระดับอ�าเภอทั่วประเทศอยางนอยรอยละ 60 ในป 2563
องค์การเภสัชกรรมไดก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานสูการเปน
“องค์กรคุณธรรม” เพื่อยกระดับใหเปนองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย์สุจริต โปรงใส และเปนธรรม ใหเปนที่ยอมรับ
ในทุกๆ ดาน ดวยการปฏิบัติตามขอก�าหนดอยางจริงจัง ตอเนื่อง เปนรูปธรรม
และเปนระบบที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรวจสอบได รวมกั นตอตานการทุ จ ริ ต
ในทุกรูปแบบ เพื่อใหการด�าเนินงานเปนไปอยางสุจริต เปนบรรทัดฐานที่ดี
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะองค์กรภาครัฐดานการสาธารณสุข
ตลอด 50 ป ขององค์การเภสัชกรรมไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น
ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขทางดานยาและเวชภัณฑ์ และพรอมกาวตอไป
ในฐานะเสาหลักของความมั่นคง ยั่งยืน ทางดานยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย
เพื่อสรางความเชื่อมั่นควบคูกับคุณภาพยา พรอมระบบการเขาถึงยาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม เพื่อรวมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกคนไทยทุกคน ดังค�าขวัญ
ที่ยึดมั่น “รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ”

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”.

พลเอก

(ศุภกร สงวนชาติศรไกร)
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

General Supakorn Sa-nguanchartsornkrai
Chairman of the Board of Directors
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร

ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 61 ป
ด�ารงต�าแหนง 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 รุนที่ 15
- โรงเรียนนายรอย จปร. รุนที่ 26 (วทบ.ทบ.)
- ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (แขนงวิชาการสรางทางและการขนสง)
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�าแหนงราชการที่ส�าคัญ
- ผูชวยทูตทหารบกไทยประจ�ากรุงลอนดอน
- ผูอ�านวยการกอง กรมสงก�าลังบ�ารุงทหารบก
- รองผูบัญชาการโรงเรียนสงก�าลังบ�ารุงทหารบก
- รองเจากรมสงก�าลังบ�ารุงทหารบก
- เจากรมสงก�าลังบ�ารุงทหารบก
- ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายสงก�าลังบ�ารุง
- รองเสนาธิการทหารบก
- ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ต�าแหนงในปจจุบัน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- กรรมการบริษัท องคการเภสัชกรรมเมอรริเออร ชีววัตถุ จ�ากัด
- กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 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.
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นพ.โสภณ เมฆธน

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 60 ป
ด�ารงต�าแหนง 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
Education
- Doctor of Medicine (Dermatology), Chulalongkorn
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Board of Dermatology, Chulalongkorn University
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Bachelor of Public Health (B.P.H.), Sukhothai
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Thammathirat Open University
- หลัก สูต รนัก บริหารระดั บสู ง รุ นที่ 13 ส� านักงานกระทรวง
- Master of Public Administration (M.P.A.) National
สาธารณสุข
Institute of Development Administration (NIDA) Training
- หลั กสู ต รนัก บริหารระดั บสูง : ผู น� าที่ มีวิ สัยทัศน รุ นที่ 43
- Senior Medical and Public Health Executive Program
ส�านักงาน ก.พ.
Batch 13
- หลักสู ตร Executive Development Program สถาบัน
- Chief Information Of cer (CIO)
Kellogg School, USA
- The Civil Service Executive Development Program :
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Visionary and Moral Leadership Batch 43
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- Executive Development Program (EDP), Kellogg School
(วปอ. รุนที่ 53)
of Management, Northwestern University, Illinois, USA
- หลั ก สู ต รโครงการพั ฒ นาผู บริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
- Certi cate in Public Law, Thammasat University
- National Defence Course Batch 53
ณ ส�านักงาน กพ.
Professional Experience
ประวัติการท�างาน
- Medical Physician, Borploy Hospital Kanchanaburi Province
- ป 2524 นายแพทย 4 โรงพยาบาลบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- Medical Physician, Expert Level, Kanchanaburi
- ป 2539 นายแพทย 9 วช. (เวชกรรมปองกัน) จังหวัดกาญจนบุรี
Provincial Health Of ce
- ป 2540 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
- Chief Medical Of cer, Ranong Provincial Health Of ce
- ป 2543 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
- Chief Medical Of cer, Nonthaburi Provincial Health Of ce
- ป 2547 รองอธิบดีกรมอนามัย
- Deputy Director General, Department of Health
- ป 2552 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- Inspector General, Ministry of Public Health, Area 18
- ป 2554 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health
- ป 2556 อธิบดีกรมควบคุมโรค
- Director General, Department of Disease Control (Present)
ต�าแหนงในปจจุบัน
Current Position
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- Permanent Secretary, Ministry of Public Health
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นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 61 ป
ด�ารงต�าแหนง 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
- อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทยและสาธารณสุข
ระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
- Graduate Studies in Development Administration
(Human Resource Management) The Australian
National University, Canberra ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.กพ.)
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา
- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 2550
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การสรางความเขมแข็ง
ผูตรวจราชการ” สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ประวัติการท�างาน
- แพทยประจ�าโรงพยาบาลปาย จังหวัดแมฮองสอน
- ผูอ�านวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
- ผูอ�านวยการโรงพยาบาลแจหม จังหวัดล�าปาง
- ผูอ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเวชกรรมปองกัน ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�าภู
- ผูอ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
- รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
- รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
- เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ต�าแหนงในปจจุบัน
- กรรมการบริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย 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 แฉฉาย

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 57 ป
ด�ารงต�าแหนง 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
- ปริ ญ ญาเอก ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต สาขานวั ต กรรมการจัด การ
(นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ และทองถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
- มหาบั ณ ฑิ ต ทางดานเศรษฐศาสตรเชิ ง นโยบาย มหาวิ ท ยาลั ย
อิลินอยส วิทยาเขตเออรบานา-แชมเปญ สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง ทางดานเศรษฐศาสตร (เกี ย รติ นิ ย มดี )
สถาบั น เศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย โคโรลาโด สหรั ฐ อเมริ ก า
โดยทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนี ย บัต รกฎหมายปกครอง รุ นที่ 2 ส� า นั กอบรมศึก ษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนี ย บั ต รกฎหมายมหาชน รุ นที่ 22 คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Public Sector Reform ณ ประเทศ
นิวซีแลนด
ประวัติการท�างาน
- เจาหนาที่ วิเ ทศสหการ กรมวิเ ทศสหการ ส� านักนายกรั ฐ มนตรี
- เจาหนาที่ตรวจสอบเรื่องรองเรียน ฝายตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ส�านักงานผูตรวจการแผนดิน
- ผูอ�านวยการสวนตรวจสอบ ฝายตรวจสอบเรื่องรองเรียน ส�านักงาน
ผูตรวจการแผนดิน
- นักวิชาการผูช�านาญการ ส�านักงานผูตรวจการแผนดิน
- ผูอ�านวยการศูนยศึก ษาผู ตรวจการแผนดิน ส�านักงานผู ตรวจการ
แผนดิน
- เลขานุ การคณะกรรมการอ� านวยการจัด การประชุ ม ใหญสามั ญ
สมาคมผู ตรวจการแผนดิ น แหงเอเชีย (Asian Ombudsman
Association - AOA) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- รักษาการในต� าแหนงรองเลขาธิก ารส� านักงานผูตรวจการแผนดิน
- รองเลขาธิการส�านักงานผูตรวจการแผนดิน
- โฆษกส�านักงานผูตรวจการแผนดิน
- รักษาการในต�าแหนงเลขาธิการส�านักงานผูตรวจการแผนดิน
ต�าแหนงในปจจุบัน
- เลขาธิ ก ารส� า นั ก งานผู ตรวจการแผนดิ น และโฆษกส� า นั ก งาน
ผูตรวจการแผนดิน

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 11 th 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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นางญาใจ พัฒนสุขวสันต

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 58 ป
ด�ารงต�าแหนง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Mrs. Yajai Pattanasukwasun

Member, Board of Directors
Age 58 Years old
Tenure 19 August 2014 - 18 August 2017
ประวัติการศึกษา
- ปริญาญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผูน�าที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม” รุนที่ 60 ส�านักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน 4 ส�านักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.) รุนที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลัก สู ตรผูบริหารระดับ สูง ดานการคาและการพาณิ ช ย (TEPCoT) รุ นที่ 8 สถาบันวิท ยาการ
การคา
- หลั กสูตรประกาศนีย บัตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส�าหรับผู บริหารระดับ สูง รุนที่ 4 สถาบัน
พระปกเกลา
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 23
- Diploma in Advance Business Management King’s College ประเทศสหราชอาณาจักร
- 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 กระทรวงการคลั งรวมกับ Cambridge University
ประเทศสหราชอาณาจักร
- Public Director Certi cation Program, Public Director Institute (PDI 6) สถาบัน
พระปกเกลา
- Directors Certi cate Program รุนที่ 43 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
- Audit Committee Program รุนที่ 4 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
- Advance Audit Committee รุน 22 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการท�างาน
- ผูอ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ผู อ�านวยการส� านัก กฎหมายและผู อ� า นวยการส� านัก สงเสริ ม การรวมการงานระหวางภาครั ฐ
และเอกชน
- เลขานุการกรม ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการก�ากับดูแลกิจการ/กรรมการกลั่น กรอง
งานบริหาร/กรรมการติดตามการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพ ยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
- อนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ
- ผู น�า การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงส� า นัก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ในคณะกรรมการบริ หาร
การเปลี่ ย นแปลงส� า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง /กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร/กรรมการ
การปฏิรูประบบราชการกระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
ต�าแหนงในปจจุบัน
- ผูชวยปลัด กระทรวงการคลัง
- กรรมการพิจารณาอุทธรณค�า สั่ งทางการปกครอง กลุ มภารกิจดานรายได กลุ มภารกิจดาน
ทรัพ ยสิน กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน และกรณีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปนผูมีอ�านาจ
พิจารณาอุทธรณ
- กรรมการบริ ห าร, กรรมการที่ ป รึ ก ษาดานกฎหมาย, กรรมการการก� า กั บ ดูแ ลกิจ การที่ ดี
องคการเภสัชกรรม
- ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผูบริหารระดับสูงขององคการเภสัชกรรม
- ประธานกรรมการติด ตามและก�ากับโครงการกอสรางโรงงานผลิต ยารังสิตระยะที่สอง
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัค ส จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (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
- Public Director Certi cation Program, Public Director Institute (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.
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ภก.สุนทร วรกุล

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 64 ป
ด�ารงต�าแหนง 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
- เภสัชกรฝายผลิต โรงงาน พี พี ลาบอราทอรี่ จ�ากัด
- ผูชวยผูจัดการโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จ�ากัด
- หัวหนาแผนกพัฒนาและวิจัยสมุนไพร องคการเภสัชกรรม
- หัวหนาแผนกยาปราศจากเชื้อ 1
- หัวหนาแผนกยาเม็ด 2
- ผูอ�านวยการกองเภสัชกรรม 3
- ผูอ�านวยการกองเภสัชกรรม 2
- รองผูอ�านวยการฝายผลิตยา
- ผูอ�านวยการฝายผลิตยา
- รองผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม
ต�าแหนงในปจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล 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

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 59 ป
ด�ารงต�าแหนง 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
- อนุมัติบัตรความรูความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- สาขาเวชศาสตรปองกันแขนงสาธารณสุขศาสตร แพทยสภา
- ปริญญาโทดานนโยบาย, การวางแผนและการคลังสาธารณสุข
มหาวิ ทยาลั ยลอนดอน 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 รุนที่ 50
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ นที่ 2 สถาบัน การปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
- หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุน 24
- หลักสูตร Columbia Senior Executive Program มหาวิทยาลัย
Columbia รัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Leaders in Governance Program, Civil Service
College, สิงคโปร
ประวัติการท�างาน
- ผูอ�านวยการโรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย
- ผูอ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย
- ผู อ� า นวยการกองการสาธารณสุ ข ตางประเทศ ส� า นั กงานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- รองอธิบดีกรมการแพทย
- รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
- ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ต�าแหนงในปจจุบัน
- 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 8 th 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

16

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 57 ป
ด�ารงต�าแหนง 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

ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาโท-เอก ดานกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น สถาบัน IIAP ประเทศ
ฝรั่งเศส
ประวัติการท�างาน
- ประธานศูนยศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการวินิจฉัยรองทุกข คณะกรรมการกฤษฎีกา
- สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ประเภทผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายมหาชน
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
- ผูอ�านวยการสถาบันวิจัยและใหค� าปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการปฏิรูประบบราชการ
- ที่ปรึกษาพิเศษส�านักงานศาลปกครอง
- คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สาขาสังคม
การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย
- หัวหนาภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการสภาสถาบันพระปกเกลาผูทรงคุณวุฒิ
- อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ส�า นักงาน ก.พ.
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ�านาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สองวาระ)
- ผูทรงคุณวุฒิประจ�าศาลรัฐธรรมนูญและผูเชี่ยวชาญประจ�าตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
- สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2550 และเลขานุการกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- กรรมการบัญญัติศัพทนิติศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน
- สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
- อกพร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาระบบโครงสรางราชการ
- อกพร. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
ส�านักงาน ก.พ.ร.
ต�าแหนงในปจจุบัน
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- กรรมการกฤษฎีกา
- ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน ส�านักธรรมศาสตรและการเมือง
- ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
- คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติ

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 Institute 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
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ศาสตราจารย ดร.อัญญา ขันธวิทย

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 55 ป
ด�ารงต�าแหนง 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 สาขาการบริหารการขนสง
ระหวางประเทศ State University of New York Maritime
College, USA
- ปริญญาโท (M.Phil.) เกีย รตินิยม Alpha Gamma Sigma
สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ New York
University, USA
- ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ New York University, USA
- Directors Certi cation Program รุน 99/2007, Advance
Audit Committee รุน 19/2014 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประวัติการท�างาน
- รองผู อ�านวยการ โครงการรวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- รองศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ต�าแหนงในปจจุบัน
- ศาสตราจารยในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 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

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 64 ป
ด�ารงต�าแหนง 19 สิงหาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2560

Miss Sopawadee Lertmanaschai

Member, Board of Directors
Age 64 Years old
Tenure 19 August 2014 - 18 August 2017

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

- เลขาธิการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขาราชการ
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและกรรมการตรวจสอบ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีเอ็มบี ไทย จ�ากัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลพอรซเลน จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไอ อาร พี ซี จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห
- กรรมการผูจัดการ บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จ�ากัด
- รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย MAI
- ผูอ�านวยการ ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
- กรรมการ บริหารโครงการปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (MBA)
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นายกสมาคมศิษยเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ต�าแหนงในปจจุบัน
- รักษาการในต�าแหนงเลขาธิการกองทุนเงินออมแหงชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนเงินออมแหงชาติ
- กรรมการบริษัท ออโธเซีย จ�ากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จ�ากัด
(มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงค
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแหงชาติ
- กรรมการกองทุนทดแทน ส�านักงานประกันสังคม
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัททิพยประกันภัยจ�ากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- กรรมการ การไฟฟานครหลวง

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
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พลเรือตรีหญิง พิมพใจ ไชยเมืองราช

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 60 ป
ด�ารงต�าแหนง 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
- วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา
- อบรมหลักสูตร Mini MBA in Health จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
- อนุบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
- Directors Accreditation Program รุน 11/2014 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee รุ น 17/2014 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Director รุน 27/2015 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certi cation Program รุน 200/2015 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับกรรมการและ
ผู บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI)
สถาบันพระปกเกลา
- อบรมหลั ก สู ต ร Driving Company Success with IT
Governance รุนที่ 3/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประวัติการท�างาน
- รรก. ประจ�าแผนกศัลยกรรมกระดูก กองศัลยกรรม
รพ. สมเด็จพระปนเกลา พร.
- หน. วิสัญญีกรรม กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร.
- รอง ผอ. กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร.
- แพทยผูช�านาญการ กอ.รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
- ผอ. กองวิทยากร พร.
- ผอ. กองรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
- รอง ผอ. รพ. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
- แพทยผูช�านาญการ บก.พร.
ต�าแหนงในปจจุบัน
- ผูช�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
- Chief of Anesthesiology, Surgical Division,
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
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นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

กรรมการองคการเภสัชกรรม
อายุ 58 ป
ด�ารงต�าแหนง 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
Education
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Prince of
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
Songkla University
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Certi cate, Clinical Science Medicine, Mahidol University
- ปริญญาโท วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร
- Thai Board of Orthopaedic
ออรโธปดิกส แพทยสภา
- Thai Board of Family Medicine of Thai Medical Council
- อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรปองกัน
- Thai Board of Preventive Medicine
(แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก) แพทยสภา
- Master in Public Health Methodology University
- Master in public health methodology University Libre
of Brussels
De Bruxelles (ประเทศเบลเยียม)
- Master of Public Administration, National Institute of
- อนุมตั บิ ตั รวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรครอบครัว
Development Administration (NIDA)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร Professional Experience
- Provincial Chief Medical Of cer of Yala
ประวัติการท�างาน
- Provincial Chief Medical Of cer of Pranakornsri Ayuttaya
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยะลา
- Provincial Chief Medical Of cer of Krabi
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- Provincial Chief Medical Of cer of Chumporn
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
- Provincial Chief Medical Of cer of Nakhorn Si Thammarat
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
- Deputy Director General, Department of Disease
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
Control, Ministry of Public Health
- รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ต�าแหนงในปจจุบัน
- ผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม

Current Position
- Managing Director, The Government Pharmaceutical
Organization
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คณะผู้บรหารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

2

3

1

4

1. นพ.นพพร ชื่นกลิน
ผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม
Dr. Nopporn Cheanklin M.D., MPHM.
Managing Director

4. ภก.จักกฤษณ ประไพพทยาคุณ
รองผูอ�านวยการ
Mr. Chakkrit Prapaipittayakhun
Deputy Managing Director

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

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

3. ภก.พพัฒน นิยมการ
รองผูอ�านวยการ
Mr. Pipat Niyomkarn
Deputy Managing Director

5
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คณะผู้บรหารองค์การเภสัชกรรม

GPO’s Executive Officers

8

9

6. นายกิตติศักดิ์ ภูพพัฒนผล
ผูเชี่ยวชาญพเศษ
Mr. Kittisak Poopipatpol
Acting Senior Expert
7. ภญ.อภิชชา โยธาประเสรฐ
ผูเชี่ยวชาญพเศษ
Mrs. Apitcah Yothaprasert
Acting Senior Expert
8. ภญ.วระมล มหาตมวดี
ผูชวยผูอ�านวยการ
Mrs. Veeramol Mahatamavadee
Assistant Managing Director

6

7
9. ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล
ผูชวยผูอ�านวยการ
Miss Subhaporn Tippamongkol
Assistant Managing Director
10. ภญ.ศิรวรรณ ป้อมจักรศิลป
ผูเชี่ยวชาญ 10
Mrs. Sirivan Pomchaksin
Expert 10

10
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11

12

13

14

15

11. ภญ.จรารัตน ตรรัตนพันธ
ผูอ�านวยการฝายทรัพยากรบุคคล
Miss Chirarat Treerattanapun
Director of Human Resources Department

14. ภญ.ศิรกุล เมธีวรังสรรค
ผูอ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
Mrs. Sirikul Matevelungsun
Director of Office of Internal Audit

12. นางศิรนุช ชีวันพศาลนุกูล
ผูอ�านวยการส�านักอ�านวยการ
Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul
Director of Office of the Managing Director

15. นางสาวร�าไพ สมจตรมูล
ผูอ�านวยการฝายบัญชีและการเงน
Miss Rampai Somchitmul
Director of Finance and Accounting Department

13. นายนวรัตน วาจานนท
ผูอ�านวยการส�านักบรหารยุทธศาสตร
Mr. Navaratt Vachananda
Director of Office of Strategic Management
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คณะผู้บรหารองค์การเภสัชกรรม

GPO’s Executive Officers

16

17

18

19

20

16. ภญ.ดนตร เกษสุวรรณสิงห
ผูอ�านวยการฝายผลิตยา
Miss Dontree Katesuwanasing
Director of Pharmaceutical Production Department

19. นายรังษี ปดลี
ผูอ�านวยการฝายเทคโนโลยีและวศวกรรม
Mr. Rangsee Patlee
Director of Engineering and Technology Department

17. ภญ.ปราณี จาตุนิตานนท
ผูอ�านวยการฝายชีววัตถุ
Mrs. Pranee Jatunitanonte
Director of Biological Production Department

20. ภญ.อมรรัตน สืบบุญเชิญวงศ
ผูอ�านวยการฝายการตลาดและการขาย
Mrs. Amonrat Suepbunchoenwong
Director of Marketing and Sales Department

18. ภก.พทยะ จันทรขาว
ผูอ�านวยการฝายเภสัชเคมีภัณฑ
Mr. Pittaya Chankhow
Acting Director of Chemicals Department
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21. ภก.พศาล อัสนี
ผูอ�านวยการฝายบรหารพัสดุและผลิตภัณฑ
Mr. Pisan Asanee
Director of Logistics Department
22. ภญ.บุปผาชาติ จันทรสูง
ผูอ�านวยการฝายประกันคุณภาพ
Mrs. Bubpachat Chansung
Director of Quality Assurance Department
23. ดร.ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฏกกุล
ผูอ�านวยการสถาบันวจัยและพัฒนา
Dr. Nuntakan Suwanpidokkul, Ph.D.
Director of Research and Development Institute

23

24

25

24. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รักษาการในต�าแหนงผูจัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1
Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, Ph.D.
Acting Director of Rangsit Pharmaceutical
Production Plant 1
25. ภญ.อุบลรัตน สินรักษา
ผูจัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม
Mrs. Ubonrat Sinraksa
Director of Beta-Lactam Antibiotics Plant

26

โครงสร้างการบรหาร
Organization Chart

27

28

โครงสรางการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
Mangement and Supervision Structure
โครงสรางการจัดการและการก�ากับ ดูแ ลกิจการของ
องคการเภสัชกรรม ในปงบประมาณ 2559 ประกอบดวย
คณะกรรมการองคการเภสัช กรรม คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการก�าหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
ดานกฎหมาย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ คณะกรรมการบริหาร
กองทุน สนั บ สนุน การวิ จัย คณะกรรมการติ ด ตามและก� า กั บ
การด�าเนินงานกอสรางโรงงานผลิตยารังสิต 1 ดังตอไปนี้

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:

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม The Board of Directors
แต่งตังเมือวันท 19 สิงหาคม 2557 / Reappointment on August 19, 2014

ล�ำดับ
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชือ
Name
พลเอก ศุภกร
General Supakorn
นพ.อ�ำพล
Dr. Amphon
นพ.บุญชัย
Dr. Boonchai
นำยรักษเกชำ
Mr. Raksagecha
นำงญำใจ
Mrs. Yajai
ภก.สุนทร
Mr. Soontorn
ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ
Professor Dr. Krisana
ดร. อัญญำ
Professor Dr. Anya
น.ส.โสภำวด
Miss Sopawadee
พลเรือตรหญิง พิมพ์ ใจ
Rear Admiral Pimchai
นำยอัษฎำงค์
Mr. Atsadang
นพ.นพพร
Dr. Nopporn

สงวนชำติศรไกร
Sa-nguanchartsornkrai
จินดำวัฒนะ
Jindawatthana, M.D.
สมบูรณ์สุข
Somboonsook, M.D.
แฉฉำย
Chaechai
พัฒนสุขวสันต์
Pattanasukwasun
วรกุล
Vorakul
ไกรสินธุ์
Kraisintu, Ph.D.
ขันธวิทย์
Khanthavit, Ph.D.
เลิศมนัสชัย
Lertmanaschai
ไชยเมืองรำช
Chaimuangraj
เชยวธำดำ
Chiewthada
ชืนกลิน
Cheanklin, M.D., MPHM.

ต�ำแหนง
Position
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
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คณะกรรมการองคการเภสั ชกรรมมี ห นาที่ก� าหนด
นโยบายและทิศทางขององคการเภสัชกรรม และก�ากับควบคุม
ดูแลใหมีการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่ก�าหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับองคการเภสัชกรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
องคการเภสัชกรรมไดก� าหนดใหมี การประชุม คณะ
กรรมการองคการเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะสงวาระการ
ประชุ ม และเอกสารการประชุ ม ใหคณะกรรมการองคการ
เภสัชกรรมพิจารณาลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน
เพื่อใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบ โดยในปงบประมาณ 2559
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมีการประชุมรวม จ�านวน
15 ครั้ง มีคณะกรรมการเขารวมประชุมในแตละครั้งดังนี้

กำรประชุมครังท
Meeting
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วัน/เดือน/ปี
Date
26 ตุลำคม 2558
October 26, 2015
26 พฤศจิกำยน 2558
November 26, 2015
3 ธันวำคม 2558
December 3, 2015
24 ธันวำคม 2558
December 24, 2015
26 มกรำคม 2559
January 26, 2016
25 กุมภำพันธ์ 2559
February 25, 2016
23 มนำคม 2559
March 23, 2016
8 เมษำยน 2559
April 8, 2016
26 เมษำยน 2559
April 26, 2016
31 พฤษภำคม 2559
May 31, 2016
2 มิถุนำยน 2559
June 2, 2016
29 มิถุนำยน 2559
June 29, 2016
27 กรกฎำคม 2559
July 27, 2016
31 สิงหำคม 2559
August 31, 2016
28 กันยำยน 2559
September 28, 2016

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:
จ�ำนวนกรรมกำร (ทำน)
Total Board Member

จ�ำนวนผู้เข้ำประชุม (ทำน)
Attending Member

12

11

12

12

12

7

12

10

11

8

11

11

11

10

11

8

11

9

11

10

11

9

11

9

11

9

11

10

11

9
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คณะกรรมการบรหาร The Executive Board
แต่งตังเมือวันท 24 ธันวาคม 2558 / Reappointment on December 24, 2015
ล�ำดับ
No.
1.
2.

ต�ำแหนง
Position

ชือ
Name
นพ.อ�ำพล
Dr. Amphon
นำงญำใจ
Mrs. Yajai
น.ส.โสภำวด

จินดำวัฒนะ
Jindawatthana, M.D.
พัฒนสุขวสันต์
Pattanasukwasun
เลิศมนัสชัย

ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร

Director

3.

Miss Sopawadee

Lertmanaschai

ภก.สุนทร

วรกุล

กรรมกำร

Mr. Soontorn

Vorakul

Director

4.
พลตร สุชำติ

วงษ์มำก

กรรมกำร

Maj. Gen.Suchart

Wongmark

Director

5.
นำยไพโรจน์

แก้วมณ

กรรมกำร

Mr. Pairote

Kaewmanee

Director

6.
น.ส.วรัญญำ

เตยวกุล

กรรมกำร

Miss Waranya

Teokul

Director

7.
นพ.นพพร

ชืนกลิน

กรรมกำร

Dr. Nopporn

Cheanklin, M.D., MPHM.

Director

8.
ภก.นิพนธ์

อัตนวำนิช

เลขำนุกำร

Mr. Nipon

Atanavanich

Secretary

9.
นำงศิรินุช

ชวันพิศำลนุกูล

ผู้ชวยเลขำนุกำร

Mrs. Sirinuch

Cheewanpisalnukul

Assistance

10.

โดยใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ดังนี้
1. ใหค�าปรึกษา ขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญตอกลยุทธองคกร
แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร ใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
2. ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาองคการเภสัชกรรมในอนาคต การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม ประเทศชาติ ในดานยาและเวชภัณฑ
3. ก� าหนดมาตรฐานระบบบริ ห ารธุ รกิ จ ระบบทรั พยากรบุ ค คล ระบบขอมู ลและการปรั บ ระเบี ย บขอบั ง คั บ เพื่อ ให
การบริหารงานขององคการเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พิจารณากลัน่ กรองเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางตามระเบียบขอบังคับที่ก�าหนด
5. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทรวมทุน พรอมขอเสนอแนะ
6. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม

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.
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บรหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม

Appointment of the committee for the evaluation of the performance of GPO’s Chief Executive Officers
แต่งตังเมือวันท 29 เมษายน 2559 / Reappointment on April 29, 2016
ล�ำดับ
No.
1.

ต�ำแหนง
Position

ชือ
Name
นำงญำใจ

พัฒนสุขวสันต์

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

ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ

ไกรสินธุ์

กรรมกำร

Professor Dr. Krisana

Kraisintu

Director

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

ประธำนกรรมกำร

พลตร สุชำติ

วงษ์มำก

กรรมกำร

Maj. Gen. Suchart

Wongmark

Director

นำยไพโรจน์

แก้วมณ

กรรมกำร

Mr. Pairote

Kaewmanee

Director

ภก.นิพนธ์

อัตนวำนิช

เลขำนุกำร

Mr. Nipon

Atanavanich

Secretary

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

ผู้ชวยเลขำนุกำร

Director of Human Resources Department

Assistance

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์

ผู้ชวยเลขำนุกำร

Director of Office of Strategic Management

Assistance

โดยใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม มีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณาแผนงานและก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน (KPI) ของผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม
2. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดหลักเกณฑคาตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
ประจ�าปของผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม
3. ประมวลผลและพิจารณาขึ้นคาตอบแทนรายเดือนและคาตอบแทนพิเศษของผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม
4. พิจารณาเสนอแนะและกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานและขอเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�าปของผูบริหาร
ระดับ 10-11
5. น�าเสนอใหคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมพิจารณาใหความเห็นชอบ
6. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมอบหมาย

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.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee
แต่งตังใหม่วันท 3 ตุลาคม 2557 / Reappointment on October 3, 2014

ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5

ชือ
Name

ต�ำแหนง
Position

พลเรือตรหญิงพิมพ์ใจ
ไชยเมืองรำช
Rear Admiral Pimchai
Chaimuangraj
ศ.ดร.อัญญำ
ขันธวิทย์
Professor Dr. Anya
Khanthavit, Ph. D.
นำยรักษเกชำ
แฉฉำย
Mr. Raksagecha
Chaechai
นำยอัษฎำงค์
เชยวธำดำ
Mr. Atsadang
Chiewthada
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน
Director of Office of Internal Audit

ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำรและเลขำนุกำร
Director & Secretary

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทอ�านาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและ
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
1. จัด ท� ากฎบัต รวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับ ขอบเขตความรั บ ผิดชอบ
ในการด� าเนิ นงานของรัฐ วิสาหกิจ โดยตองไดรับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการรั ฐ วิสาหกิ จและมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
3. สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ
4. สอบทานการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�าสั่งที่เกี่ยวของกับการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
5. สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผล
กระทบตอการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ
7. เสนอขอแนะน�าตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหนง และประเมินผลงาน
ของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา
จ�าเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
9. รายงานผลการด�าเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางนอย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวนรายงานผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่สี่
ใหจัดท�าเปนรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าป พรอมทั้งสงรายงานดังกลาวใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
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10. ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมินปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทราบ
11. เปดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปของคณะกรรมการตรวจสอบและคาตอบแทนของผูสอบบัญชีในรายงาน
ประจ�าปของรัฐวิสาหกิจ
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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คณะกรรมการบรหารความเสี่ยง
The Risk Management Committee
ปรับปรุง ณ วันท 7 มกราคม 2558 / Reappointment on January 7, 2015

ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7

ชือ
Name
ศ.ดร.อัญญำ
ขันธวิทย์
Professor Dr. Anya
Khanthavit, Ph. D.
ภก.สุนทร
วรกุล
Mr. Soontorn
Vorakul
ผศ.อบรม
เชำวน์เลิศ
Asst. Prof. Obrom
Chaolerd
นพ.นพพร
ชืนกลิน
Dr. Nopporn
Cheanklin, M.D., MPHM.
รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์
Director, Office of Strategic Management
ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรควำมเสยงและควบคุมภำยใน
Director, The Risk Management and
Internal Control Division

ต�ำแหนง
Position
ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
เลขำนุกำร
Secretary
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance

โดยใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ดังนี้
1.
2.
3.
4.

พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญขององคการเภสัชกรรม และจัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคที่พบ
รายงานความเสีย่ งทีส่ า� คัญและผลการบริหารความเสีย่ งใหคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมทราบเปนระยะๆ

The Risk Management Committee is responsible for the following:
1.
2.
3.
4.

Consideration in the Organization’s essential risk, and to adopt the risk management policy.
To account for the essential risk management plan.
To monitor a risk management results, and also to evaluate any problems or obstacles.
To regularly report the essential risk and management results to GPO Board of Directors.
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คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดี
Board of Corporate Governance Policies
แต่งตังใหม่วันท 22 กันยายน 2557 / Reappointment on September 22, 2013
ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

ชือ
Name
นพ.บุญชัย
สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai
Somboonsook, M.D.
นำงญำใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
น.ส.โสภำวด
เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
นำยรักษเกชำ
แฉฉำย
Mr. Raksagecha
Chaechai
นำยทวศักดิ
สทองสุรภณำ
Mr. Taweesak
Seetongsurapana
รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร
Director of Office of the Managing Director
ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำองค์กรเพือควำมยังยืน
Director of Sustainability Development Division

ต�ำแหนง
Position
ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
เลขำนุกำร
Secretary
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance

โดยใหคณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีอ�านาจหนาที่ดังนี้
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมภิบาล (Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility : CSR)
2. ใหค�าปรึกษาแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในสวนของการพัฒนาองคกรในการด�าเนินการดานธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR)
3. พิจารณาก�าหนดหรือกลั่นกรองแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายดานธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR)
4. ก�ากับติดตามประเมินผลการด�าเนินการใหเปนไปตามนโยบายดานธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงรายงานผลแกคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมอบหมาย

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.
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คณะกรรมการที่ปรกษาด้านกฎหมาย
The Legal Consultancy Committee
แต่งตังใหม่วันท 28 มกราคม 2559 / Reappointment on January 28, 2016
ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือ
Name
นำยอัษฎำงค์
เชยวธำดำ
Mr. Atsadang
Chiewthada
นำงญำใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
นพ.เสร
นนทสูติ
Dr. Seree
Nonthasoot, M.D.
นำยจรูญพงศ์
อินทจำร
Mr. Jaroonpong
Intajarn
นำยนันทวัฒน
ไกรเสม
Mr. Nuntawat
Kaisem
นำยธนำกร
จงอักษร
Mr. Tanakorn
Jongaugsorn
รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร
Director of Office of the Managing Director
ผู้อ�ำนวยกำรกองกฎหมำย
Director of Legal Division

ต�ำแหนง
Position
ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
เลขำนุกำร
Secretary
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance

โดยใหคณะกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย มีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณาใหค�าปรึกษาดานกฎหมาย ค�าสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ขององคการเภสัชกรรมรวมถึงเรื่องสัญญาและขอตกลงตางๆ
2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงค�าสั่ง ระเบียบ ขอบังคับขององคการเภสัชกรรม เพื่อใหเกิดประโยชนในการด� าเนินงาน
ขององคการเภสัชกรรมยิ่งขึ้น
3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม หรือตามที่ผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม
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.
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
Business Relation Committee
ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ต�ำแหนง
Position

ชือ
Name
นำยรักษเกชำ
Mr. Raksagecha
ภก.พิพัฒน์
Mr. Pipat
ภก.นิพนธ์
Mr. Nipon
ภก.จักกฤษณ์
Mr. Chakkrit
ดร.ภญ.มุกดำวรรณ
Dr. Mukdavan
นำงศิรินุช
Mrs. Sirinuch
ภญ.ดนตร
Miss Dontree
ภญ.จิรำรัตน์
Mrs. Chirarat
นำยบ�ำรุงศักดิ
Mr. Bumrungsak
นำยสุทัศน์
Mr. Sutush
นำงปรำณ
Mrs. Pranee
นำยอติคุณ
Mr. Atikhun
นำยวรวิทย์
Mr. Worawit
นำยศิวเรศวร์
Mr. Siwarat
นำยประกอบ
Mr. Prakob
นำยชวัลวัฒน์
Mr. Chawanwat
นำยนพพร
Mr. Nopporn
นำยจรัญ
Mr. Charun
นำงเบญจมำศ
Mrs. Benjamas

แฉฉำย
Chaechai
นิยมกำร
Niyomkarn
อัตนวำนิช
Atanavanich
ประไพพิทยำคุณ
Prapaipittayakhun
ประกอบไวทยกิจ
Prakobvaitayakit, Ph.D.
ชวันพิศำลนุกูล
Cheewanpisalnukul
เกษสุวรรณสิงห์
Katesuwanasing
ตรรัตนพันธ์
Treerattanapun
มุกดำ
Mookda
มสำรภ
Meesarapee
มันคง
Monkong
ประมำพันธ์
Pramaphan
สุฉันทบุตร
Suchanthabut
ปำนเนยม
Panniem
โภควัฒน์
Pokawat
กุลน
Kulnee
ชพเมืองแมน
Cheepmaungman
เพชรรัตน์
Phetcharat
เกษเกษม
Ketkasem

ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
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โดยใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอ�านาจหนาที่ตามนัยของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2543 กลาวคือ
1. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนา
แรงงานสัมพันธ
2. หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการท�างาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามค�ารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

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

คณะกรรมการบรหารกองทุนสนับสนุนการวจัย
GPO Research Fund Committee
ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

ต�ำแหนง
Position

ชือ
Name
ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ
Professor Dr. Krisana
รศ.ดร.ภญ.ดวงจิตต์
Associate Professor Dr. Duangchit
รศ.ดร.ภญ.จิรำพร
Associate Professor Dr. Jiraporn
ศ.นพ.สุทัศน์
Professor Dr. Suthat
รศ.ดร.เรณุมำศ
Associate Professor Dr. Ranumas
นำยวิริย
Mr. Wiriya
ดร.ภก.อภิสิทธิ
Dr. Apisit
ดร.พญ.นวลกันยำ
Dr. Nuankanya

ไกรสินธุ์
Kraisintu, Ph.D.
พนมวัน ณ อยุธยำ
Panomvana, Ph.D.
ลิมปำนำนนท์
Limpananont, Ph.D.
ฟู่เจริญ
Fucharoen, M.D.
มำอุน
Ma-oon, Ph.D.
พึงสุนทร
Phungsoonthorn
ฉัตรทนำนนท์
Chattananon, Ph.D.
สถิรพงษะสุทธิ
Sathirapongsasuti, Ph.D.

ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
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ล�ำดับ
No.
9
10
11
12

ชือ
Name
พันเอก ยลเทพ
ธระชัยชยุติ
Colonel Yollatep
Teerachaichayuti
ภญ.อัจฉรำ
เอกแสงศร
Mrs. Achara
Eksaengsri
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
Director of Research and Development Institute
ผู้รับผิดชอบกลุมสนับสนุนงำนวิจัยสถำบันวิจัยและพัฒนำ
Director of Research Supporting Group,
Research and Development Institute

โดยใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีอ�านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ก�าหนดนโยบายและแผนการใหทุนสนับสนุนการวิจัย
ก�าหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย
พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย
พิจารณาใหมีคา� สั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
พิจารณาการใหทุนการวิจัยตามหลักเกณฑที่ก�าหนด
ก�ากับและประเมินผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
ก�าหนดมาตรการเผยแพร และการถายทอดผลงานวิจัย
ก�าหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนของงานวิจัยที่เกิดขึ้น
แตงตั้งคณะท�างานผูประเมินโครงการวิจัย
ด�าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการวิจัย
เสนอรายงานประจ�าปตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม

GPO Research Fund Committee is responsible for the followings:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Establish policies and research funding plan.
Establish criteria and standards of research supports to researchers.
Consider and approve research projects.
Issue statements or announcements about the funding.
Consider research funding in accordance with the procedures.
Supervise and evaluate the funded research.
Set up measures of publication and transferring of research results.
Set up rules for sharing the bene ts of the research output.
Appoint a working group to assess research projects.
Perform other tasks to support research.
Issue annual reports to the GPO board of directors.

ต�ำแหนง
Position
กรรมกำร
Director
เลขำนุกำร
Secretary
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance
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คณะกรรมการติดตามและกำากับโครงการกอสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
Appointment of the committee for the monitoring and supervision
of the construction project: Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)

A

ล�ำดับ
No.
1
2
3
4

5
6
7

ต�ำแหนง
Position

ชือ
Name
ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ
Professor Dr. Krisana
ภญ.อัจฉรำ
Mrs. Achara
นำงญำใจ
Mrs. Yajai
พลโท เรืองสิทธิ
Maj. Gen. Ruangsit
พันเอก ยลเทพ
Colonel Yollatep
ภก.พิพัฒน์
Mr. Pipat
ดร.ภญ.มุกดำวรรณ
Dr. Mukdavan

ไกรสินธุ์
Kraisintu, Ph.D.
เอกแสงศร
Eksaengsri
พัฒนสุขวสันต์
Pattanasukwasun
วิทยำภัค
Wittayapak
B.Pharm., LL.B., M.P.A
ธระชัยชยุติ
Teerachaichayuti
นิยมกำร
Niyomkarn
ประกอบไวทยกิจ
Prakobvaitayakit, Ph.D.

ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำรและเลขำนุกำร
Director & Secretary

โดยใหคณะกรรมการติดตามและก�ากับโครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง มีอ�านาจหนาที่ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ก�ากับโครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
ติดตาม เรงรัด และก�ากับการด�าเนินงานใหเปนไปตามแผน และงบประมาณที่ไดรับ
รายงานผลการด�าเนินงานใหคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมทราบเปนระยะๆ
มีอ�านาจในการเรียกใหทุกหนวยงานในองคการเภสัชกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและก�ากับ
โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
5. ก�ากับการจัดท�าการศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) ในการลงทุนกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
6. ด�าเนินการงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมอบหมาย

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)
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คณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลขององค์การเภสัชกรรม
A

Appointment of the committee for the development of the proposal to improve
GPO’s human resources management system
ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5
6

ชือ
Name
นพ.อ�ำพล
Dr. Amphon
นำงสำวโสภำวด
Miss Sopawadee
นำยสุรพันธ์
Mr. Surapan
นพ.นพพร
Dr. Nopporn
ภก.นิพนธ์
Mr. Nipon
ภญ.จิรำรัตน์
Mrs. Chirarat

จินดำวัฒนะ
Jindawatthana, M.D.
เลิศมนัสชัย
Lertmanaschai
ปุสสเดจ
Pussadet
ชืนกลิน
Cheanklin, M.D., MPHM.
อัตนวำนิช
Atanavanich
ตรรัตนพันธ์
Treerattanapun

ต�ำแหนง
Position
ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำรและเลขำนุกำร
Director & Secretary
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistance

โดยใหคณะกรรมการพัฒนาขอเสนอการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลขององค์การเภสัชกรรม มีอ�านาจหนาที่ดังนี้
1. ด�าเนินการใหมีการศึกษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการเภสัชกรรม พรอมกับใหขอเสนอแนะการพัฒนา
2. พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตอการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลขององคการเภสัชกรรมอยางรอบดาน
3. ก�ากับ ติดตาม สนับสนุน และใหขอเสนอแนะตอการด�าเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
ที่เสนอ
4. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมอบหมาย

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.

42

คณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอเพ่อปฏิรูปองค์การเภสัชกรรมและทบทวนพระราชบัญญัติ
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)
ล�ำดับ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

ชือ
Name
นพ.อ�ำพล
จินดำวัฒนะ
Dr. Amphon
Jindawatthana, M.D.
นำงญำใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
นพ.สุวิทย์
วิบุลผลประเสริฐ
Dr. Suwit
Wibulpolprasert, M.D.
นำยไกรฤทธิ
บุณยเกยรติ
Mr. Krairit
Boonyakiat
นพ.นพพร
ชืนกลิน
Dr. Nopporn
Cheanklin MD.,MPHM.
นำยศุภกิจ
ศิริลักษณ์
Mr. Supakit
Sirilux
นำยประพนธ์
อำงตระกูล
Mr. Papon
Augtrakool
นำงเนตรนภิส
สุชนวนิช
Mrs. Netnapis
Suchonwanich
นำยวิทยำ
กุลสมบูรณ์
Mr. Vithaya
Kulsomboon
นำยสุวัฒน์
วิริยพงษ์สุกิจ
Mr. Suwat
Wiriyapongsukit
ผู้แทนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ
Delegation from Office of the National Economic
and Social Development Board (NESDB)
ผู้แทนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
นโยบำยรัฐวิสำหกิจ
Delegation from State Enterprise Policy Office
นำงสำววรัญญำ
เตยวกุล
Miss Varunya
Teokul
ภก.พิพัฒน์
นิยมกำร
Mr. Pipat
Niyomkarn
ภก.นิพนธ์
อัตนวำนิช
Mr. Nipon
Atanavanich
นำงศิรินุช
ชวันพิศำลนุกูล
Mrs. Sirinuch
Cheewanpisalnukul
นำยสุทัศน์
มสำรภ
Mr. Sutush
Meesarapee

ต�ำแหนง
Position
ประธำนกรรมกำร
Chairman
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
กรรมกำร
Director
เลขำนุกำร
Secretary
ผู้ชวยเลขำนุกำร
Assistant

โดยใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว มีหนาที่ และอ�านาจดังนี้
1. จัดใหมีการศึกษาการด�าเนินงานขององคการเภสัชกรรม ตามพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 และขอเสนอ
เพื่อการปฏิรูปองคการเภสัชกรรม
2. พัฒนาขอเสนอเพื่อการปฏิรูปองคการเภสัชกรรม และทบทวนปรับปรุงพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
เสนอตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
3. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมอบหมาย

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.
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คาตอบแทนคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
ปงบประมาณ 2559

Remuneration Commission of GPO’s Fiscal Year 2016

ชือคณะกรรมกำร
ล�ำดับท
Name
No.
1 ภญ.วนิชำ ใจส�ำรำญ
Mrs. Vanicha Chaisamran
2 นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรำมัย
Mr. Surachet Satitniramai, M.D.
3 นพ.สุวัช เซยศิริวัฒนำ
Dr. Suvaj Siasiriwattana, M.D.
4 พลเอก ศุภกร สงวนชำติศรไกร
General Supakorn Sa-Nguanchartsornkrai
5 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai Somboonsook
6 นพ.อ�ำพล จินดำวัฒนะ
Dr. Amphon Jindawatthana, M.D.
7 นำยรักษเกชำ แฉฉำย
Mr. Raksagecha Chaechai
8 นำงญำใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai Pattanasukwasun
9 ภก.สุนทร วรกุล
Mr. Soontorn Vorakul
10 ศำสตรำจำรย์ ดร.ภญ.กฤษณำ ไกรสินธุ์
Professor Dr. Krisana Kraisintu
11 นำงสำวโสภำวด เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee Lertmanaschai
12 นำยอัษฎำงค์ เชยวธำดำ
Mr. Atsadang Chiewthada
13 ศ.ดร.อัญญำ ขันธวิทย์
Professor Dr. Anya Khanthavit, Ph. D.
14 พลเรือตรหญิงพิมพ์ ใจ ไชยเมืองรำช
Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj
15 นพ.นพพร ชืนกลิน
Dr. Nopporn Cheanklin MD., MPHM.
รวม

ต�ำแหนง
Position
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

เงินโบนัส
คำตอบแทน คำตอบแทน
ได้รับในปี 2558
(บำท/ตอปี)
รำยเดือน
Compensation Compensation Annual Bonus
2015 (Baht)
(Baht/Year) (Baht/Month)
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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การบรหารจัดการองคกร
Organizational Management
การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

ปงบประมาณ 2559 องคการเภสัชกรรมไดพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามแนวทางของ
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the
Tread Way Commission) ใหมีความเขมขนกวาปที่ผานมา
โดยขยายผลการจัดการความเสี่ยงระดับหนวยงานเฉพาะทาง
ดานปฏิบัติการในกิจกรรมที่สา� คัญแบบบูรณาการ (Enterprise
Risk Management : ERM) ใหมีความตอเนื่องและสม�่าเสมอ
เปนการเพิ่มมูลคาในการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม เชื่อมโยง
ตามมาตรฐานที่ สคร.ยอมรับ
องคการเภสัชกรรมไดปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ ผานการพิจารณาในที่ประชุมคณะท�างาน
ทางดาน Operation Risk เพื่อการคัดกรองขอมูลกอนน�าเขา
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงทุกเดื อน เปนการ
ยกระดั บ การด� า เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งแบบบู ร ณาการ
ใหสะทอนการบริห ารจัดการความเสี่ย งอยางมีป ระสิทธิภ าพ
ปรับปรุงกิจกรรมการตอบสนองตอความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประเมินการตอบสนอง และใหขอเสนอแนะ
ผานที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งทุกเดือน และ
สื่อ สารใหผู เกี่ ย วของน� า ไปปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในตอไป
ผู บริ หารระดับ สูงขององคการเภสัชกรรมและ Risk
Owner ก�าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ที่มีนัยส�าคัญ
รวมกันอยางตอเนื่องตามเวลาที่ก�าหนด ดวยการวิเคราะหหา
Root Cause จัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation
Plans) ก�าหนดคา KRI เปนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองคกร
ผลัก ดันใหมีผู รั บ ผิดชอบในการด� าเนิ นงานบริ ห ารความเสี่ยง
อยางมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร ก� ากับดูแลความเสี่ยงระดับ
หนวยงาน (ฝาย/ส�านัก/สถาบัน) อยางเขมขน น�าเสนอความคืบหนา
ของการจั ด การความเสี่ ย งตามแผนการจั ด การความเสี่ ย ง
รวมกับผูที่เกี่ยวของ ลดความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ทีอ่ าจจะท�าใหองคการเภสัชกรรมไมบรรลุวตั ถุประสงค กองบริหาร

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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ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ส� า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร
ท�าการศึกษา ส�ารวจ และวิเคราะห ทบทวนการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ตามแนวทางพัฒนากิจกรรมงานทางดาน
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
และเกิดความรวมมือกันกับผูที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว สรางความ
มั่นใจในการบริหารความเสี่ยงทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย
ขององคการเภสั ช กรรมตามเปาประสงคหลั ก ไดอยางเต็ ม
ศักยภาพ โดยมีส�านักตรวจสอบภายในเปนผูสอบทานการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมขององคการเภสัชกรรม
ดั ง นั้ น การบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ในกิจกรรมการด�าเนินงานอยางสมเหตุสมผล ตามบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบอยางเปน Dynamic Interactive and
Responsive to Change ทั่วทั้งองคกร โดยองคการเภสัชกรรม
ประเมินการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ที่เหลืออยู
(Residual risk) ตามกลยุทธการกระจายความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับลูกคา ผลิตภัณฑ ภายใตการปฏิบัติงานที่ก�าหนด ขอบเขต
อ�านาจและระเบียบวิธีปฏิบัติ รองรับระบบการประเมินคุณภาพ
รั ฐวิสาหกิจของส� านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ
(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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องคการเภสัชกรรม ปรับปรุงขอมูลการติดตามความเสีย่ ง
ระดับองคกรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน
การด�าเนินงาน ดวยการน�าเสนอในที่ประชุมองคการเภสัชกรรม
เพือ่ ทราบทุกเดือน โดยมุงหวังใหคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
เห็น ภาพรวมของการบริ หารความเสี่ย งหลักตอองคกร และ
สามารถใชขอมูลดังกลาวในการบริหารความเสี่ยงดาน Strategic
Risk, Operation Risk, Financial Risk, Compliance Risk
ประกอบการพิ จ ารณาในเชิ ง นโยบายสร างมู ล ค าเพิ่ ม
ทางเศรษฐศาสตรตามแนวทางของ ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ที่ ก� า หนดจึง ท�า ใหความเสี่ย ง
ยอยระดับกิจกรรมของหนวยงาน ไมถูกยกระดับเปนความเสี่ยง
ระดับองคกร
Risk Owner วิเคราะหขอมูลเหตุการณเสี่ยงภายใต
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
บู ร ณาการบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทาง (COSO–ERM
Integrated Framework) เริ่มจากการก�าหนดนโยบาย ก�าหนด
กลยุ ท ธ จั ด ท� า แผนการจั ด การความเสี่ ย งอยางเปนระบบ
น� าสู การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหนาที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบ
ในแตละต�าแหนงงาน ภายใตการวิเคราะหการบริหารความเสี่ยง
เพื่อการจัดท�าแผนยุท ธศาสตรขององคกร สามารถเพิ่มมูลคา
(Value) บู ร ณาการไดอยางมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และใชเกณฑ
ในการวิเคราะหความเสี่ยงประเมิน และจัดการความเสี่ยงภายใต
แบบจ�าลอง Portfolio View of Risk, Risk Appetite และ
Risk Tolerance รวมกับเทคนิคการประเมินภายในและภายนอก
องคกร 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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มีกองบริ ห ารความเสี่ย งและควบคุ มภายในท� าการวิเคราะห
ชองวางทั้ ง ทางดานการเตรีย มสภาพแวดลอมภายในองคกร
(Internal Environment) การก� าหนดเปาหมายการบริ หาร
ความเสี่ยง (Objective Setting) การระบุค วามเสี่ยงตางๆ
(Event Identi cation) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
กลยุทธที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง (Risk Response)
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) ขอมูลและ
การสื่ อ สารด านบริ ห ารความเสี่ ย ง (Information and
Communication) การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ
(Monitoring) ตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework)
เพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการพัฒนาองคกร จากมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (สพร.) ดังภาพตอไปนี้

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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ทั้งนี้ องคการเภสัชกรรมประกันคุณภาพดวยประสิทธิผล
GPO guarantees its standards of quality via the
ของการบูรณาการบริหารความเสี่ยงทางกายภาพ 4 ดาน ดังนี้ effectiveness of integrating risk management in terms
of the following 4 aspects:

1. ดาน Strategic Risk

เชื่อมโยง SWOT ในกิจกรรม Core Business ท�าการ
ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ย งเพื่อการคนหา Root
Cause จัดท�า Mitigation Plan กอนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร
ขององคกร
1) ผลของการวิเคราะหความเชื่อมโยงทุก SWOT
สามารถน�าไปสราง Best Practice ในการก� าหนดแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงทางดานกลยุทธได
2) สรางความตระหนั ก ของกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยผูบริหารระดับสูงมีการทบทวน
กระบวนการใชขอมู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ติ ด ตามผลประกอบการที่ ไ มเปนไปตามที่ ค าดไวจากระบบ
การรายงาน (ความเสี่ยงทางดาน Strategic Risk) สามารถน�าไป
อางอิ ง ในการลดจุ ด ออนทางดานกลยุ ท ธที่ ส� า คั ญ ไดอยาง
เหมาะสม
สื่ อสารใหผู บริ ห ารระดั บ กองขึ้ น ไปในการก� า หนด
กรรมวิธีใหเขาใจตรงกัน ในกระบวนการวิเคราะหขอมูลที่ส�าคัญ
สรางความเชื่อ มั่นในการ Identify สถานการณความเสี่ ยง
เชิงนโยบายไดสมเหตุสมผลของการบริหารความเสี่ยงอยางเขมขน
ลดผลกระทบของเหตุการณเสี่ยงที่มีตอการปฏิบัติงาน ในการ
ประชุมรวมกิจกรรมการท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปลวงหนากอน
การวิเคราะห กอนก�าหนดแผนยุทธศาสตรประจ�าปทุกครั้ง
การบริหารความเสี่ยงทางดานการตอบสนองความเสี่ยง
(Risk Response) ในการก� า หนดกลยุ ท ธการด� า เนิ น งาน
เพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพ ป 2559 มี ก ารพั ฒ นาการวิ เ คราะห
สถานการณ เสี่ ย งที่ อ าจท� า ให แผนยุ ท ธศาสตร ไม บรรลุ
วัตถุประสงค ผานผูบริหารระดับกลางขึ้นไป รวมกันวิเคราะห
คัดกรองความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการ
วิเคราะห SWOT กอนก� าหนดแผนกลยุทธมากกวา 2 ครั้ง
ในแตละภารกิจ ตามวิสั ยทั ศ นขององคการ น� ากลยุ ทธไปใช
ในการปฏิบัติแบบบูรณาการ ภายใตการติดตามความเสี่ยงระดับ
องคกรอยางเหมาะสมดังภาพ

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. ดาน Operation Risk
องคการเภสัชกรรมไดพิจารณาวิเคราะห Process Risk
ในงานที่ทา� เปน Process follow a regular ดานการแลกเปลี่ยน
คืน ยา ลูก หนี้ ค างช� าระ คณะท�างานขยายผลการ Monitor
กระบวนการผลิตยา 3 รายการ ตลอด Supply chain ภายใต
Root Cause และ Mitigation Plan โดยมี KRI เปนตัวชี้วัด
การจัดการความเสี่ยง และองคการเภสัชก�าหนดสีแสดงสถานะ
แจงเตื อ น (early warning) สนั บ สนุ น ความเชื่ อ มั่ น จาก
การรายงาน การวิ เ คราะห ระดั บ ผลกระทบความเสี่ ย ง
แจงใหรู ลวงหนา 3 สถานะ ไดแก สีเขีย ว สีเหลือง สีแ ดง
บริหารความเสี่ยง ภายใตเงื่อนไขการบริหารความเสี่ยง ควบคุม
กระบวนการ 4 ดาน คือ
1. Model Risk
2. Execution error
3. Technology Risk
4. Operational Control Risk / Documentation /
Contract Risk
สามารถท� า ใหองคการเภสั ชกรรมลดผลกระทบจาก
ความเสี่ ย งหลายด 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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3. ดาน Financial Risk

3. Financial Risk

องคการเภสัชกรรมสามารถออกงบการเงิ นภายใน
GPO is able to issue its nancial statements
15 วัน หลังจากปดงบประจ�าเดือน ท�าใหผูบริหารไดรับขอมูล within 15 days of the compilation of its monthly nancial
ในการตั ดสินใจทางดานการบริหารความเสี่ย งไดรวดเร็ วและ data. This allows executives to access this data in good
ทันกาล
time, enabling them to make rapid and timely decisions
on risk management.
4. ดาน Compliance Risk
4. Compliance Risk
ความเสี่ยงดานกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ไดมีการ Monitor
การปฏิบัติงานทางดาน E-biding รองรับระเบียบพัสดุ วาดวย
E-bidding operations, which comply with
การจัดซื้อจัดจางที่ต องถูกยกเลิก (ม. 60-64) ซึ่ง ม. 61-62 procurement regulation, are monitored as there are
เปนความเสี่ย งที่องคการเภสัชกรรมไมสามารถน� ามาอางอิ ง compliance risks. Previously, GPO used the procurement
ในการปฏิบัติงานวาดวยการจัดซื้อจัดจางได
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.

สรุปภาพรวมของการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงป 2559
Summary of the Overall Performance on Risk Management in 2016
องคการเภสั ช กรรมไดพิ จ ารณาน� า แนวทางเกี่ ย วกั บ
เรือ่ ง COSO แบบบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management :
ERM 8) สรางความรวมมือกับบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ
มีการถายทอดแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งระดับองคกรและ
ระดับหนวยงานใหผูบริหารและผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของอยางเปน
ระบบภายใตกระบวนการบริหารความเสี่ยงของผูบริหารระดับสูง
และ Risk Owner อยางเขมขน ในกิจกรรมงานที่ส�าคัญใหมี
ความตอเนื่ องในการจัดการความเสี่ยง ลดผลกระทบและลด
จุดออนที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ รวมทั้งสรางความตระหนักใหกับ
พนักงานทุกคนในการเปนเจาของความเสี่ยงรวมกัน ภายใต
การประเมินการตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response) ผาน
ที่ป ระชุมคณะท� างานที่เกี่ย วของ น� าเสนอตอคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อพิ จารณา น� าเสนอตอคณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรม ตามบทบาทหนาที่ของกองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน เปนวาระประจ�าทุกๆ เดือน 6 ดาน ดังนี้

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:
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1. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการด� าเนินงาน
(Operational Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) ดานกฎเกณฑ
ทางการ (Compliance Risk) เขากับ ความเสี่ยงดานบุคคล
(Reputation Risk) ภายใตการจัด การความเสี่ย งทางดาน
ภาพลักษณ (Reputation Risk) ในประเด็นที่ส�าคัญ ผูบริหาร
ระดั บ สูง ติ ด ตามความคื บ หนา ใหขอเสนอแนะและติ ด ตาม
การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ บริการภายใต
กลไกในการสงมอบผลิตภั ณ ฑ ตามความตองการและความ
คาดหวังของลูกคา ท�าการวัดวิเคราะหหา Root Cause จัดท�า
Mitigation Plan ก�าหนดคา KRI รองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
เปนระบบ Dynamic Interactive and Responsive to Change

1. Risk Correlation Map

Important issues in regard to reputational risk
2. การปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมการด� า เนิ น งานการบริ ห าร
were
managed
via the correlation of reputational risk
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และของคณะกรรมการองคการเภสั ชกรรม หลายรายการ
เปนกิจกรรมงานเรงดวนที่ผูเกี่ยวของตองด� าเนินงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานหลายทาง โดยเฉพาะทางดานการทบทวนและ
ปรั บ ปรุ ง การจัด ท�า คู มือ การบริ ห ารความเสี่ ยงขององคการ
เภสั ชกรรม ป 2560 ใหมี ค วามชัด เจนตาม Philosophy
ครอบคลุมประเด็นเสี่ยงภายใตขอก�าหนด ทั้งประเภทความเสี่ยง
และเกณฑการวิเคราะห เพื่อใหคู มือมีคุณภาพที่ดีและมีข อมูล
ส�าหรับการสื่อสารอางอิงไดครบถวนตามกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ

3. การวัดและวิเคราะห์และการจัดการความรูสูการปฏิบัติ
ตามหลัก COSO–ERM (8 องค์ประกอบ)

การวิเคราะหหา Key Risk ภายใตปจจัยเสี่ยงภายใน
และภายนอก รวบรวมและถายทอดความรู อยางแทจริ ง
ตามหนวยงานทางดานการบริห ารความเสี่ยงอยางเปนระบบ
กระบวนการท�างานมีความชัดเจนขึ้น หนวยงานยอยสามารถ
รายงานความเสี่ยงไดตามเวลาที่เหมาะสม
ส�าหรับการจัดการความรูสูการปฏิบัติ ไดรวมพิจารณา
คัดกรองความเสี่ยงระดับหนวยงาน ตามรองขอจากผู บริหาร
หนวยงาน รวมทั้งเชิญวิทยากรและผู เชี่ยวชาญจากภายนอก
มาใหองคความรูทางดานการบริหารความเสี่ยง ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ ภ ายใต Mitigation Plan ที่ก� าหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ

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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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
4. การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในภาวะฉุกเฉิน
management, risks at the work unit level were reviewed
ในเหตุการณทีอ่ าจเกิดการหยุดชะงักของการด�าเนินงาน and screened in response to requests from work unit
ไดท�าการทบทวนและปรับปรุงความพรอมใชงานในภาวะฉุกเฉิน executives. External speakers and experts were invited
to provide knowledge, both in theory and in practice,
อยางตอเนื่อง ดวยการซอมแผนบริหารความตอเนื่อง (BCD) on effective risk management under the Mitigation Plan.
อยางเขมขน ภายใตเหตุการณสมมติที่มีการตอบสนองเหตุการณ
4. Business continuity management during
ไดอยางมีประสิทธิผล ผานคณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง emergency situations
In the event of a situation of emergency, GPO
ทางธุรกิจ BCM/BCP เกิดกิจกรรมควบคุมด�าเนินการและประเมิน has reviewed and improved its contingency plans on
a continuous basis in order to ensure that there would
ผลการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณจริง
be no disruption to operations. A BCP (Business Continuity
5. ก� าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงดาน“ทุจริต” Plan) provided for intensive training in the necessary
effective response to an emergency scenario. The Business
ที่ ไดรับการอนุมัติ
Continuity Management Committee supervised the
น� าแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ อนุมัติจาก performance and implementation of Business Continuity
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2556 มา Management (BCM/BCP) and evaluated the response
ปฏิบัติ วิเคราะห เพื่อการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงทางดาน under realistic circumstances.
5. Determining the process of approved fraud
ทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยกองบริหารความเสี่ยงและควบคุม risk management
ภายใน ก�าหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเปน OFI เพื่อการ
The guidelines on risk management, which
were
approved
by the Risk Management Committee
บริ ห ารความเสี่ ย งทางดานทุ จ ริ ต เปนกิ จ กรรมการพั ฒ นา
during the scal year 2013, were analyzed and
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดการทุจริตในระดับกิจกรรม implemented in order to prepare a plan for fraud risk
management. The Risk Management and Internal
ที่ส�าคัญป 2559
Control Division determined the steps required for fraud
6. ความเสี่ยงระดับหนวยงาน ใชขอมูลจากการรายงาน risk management and the Opportunities for
Improvement (OFI). This was in order that fraud risk
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน
management could be undertaken as an important
ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วข อง โดยใช แบบฟอร ม activity during 2016 and that the risk management
Risk Register ที่ไดรับการอนุมัติใหใช จากคณะกรรมการบริหาร processes for reducing fraud could be improved.
6. Risks at the work unit level
ความเสี่ยงภายใตเหตุการณที่หนวยงานสามารถจัดท�า Mitigation
Data from a report on risks at the work unit
Plan ได การจัดการความเสี่ยงใหมของหนวยงานอาจเกิดจาก level was used for creating a Risk Register by the
การตอบสนองความเสี่ยงที่มีอยูเดิม
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
ปงบประมาณ 2559 องคการเภสัชกรรม ไดปรับกลยุทธ
ในการเชื่อมโยงการควบคุ มภายในเขากับ หลักธรรมมาภิบ าล
ขององคการเภสัชกรรม (GPO Corporate Governance)
ทั้ง 4 ดาน คือ
1. ดานรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
2. ดานผูใชบริการ และผูมีสวนไดเสีย
3. ดานองคกร
4. ดานพนักงาน
เพื่อประโยชนของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่รัฐวิสาหกิจ
พึงปฏิบัติในภาพรวม ทั้งการผลิตและจัดหาเครื่องมือทางดาน
การจัดการทางดานควบคุมภายในที่เขมขน ในการบริหารงาน
มากขึ้ น ทั้ ง ทางดานการจั ด การที่ ดี มีก ารควบคุ ม ภายในให
เหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ดัง นั้ นการสรางความรวมมือและสนับ สนุ นปฏิ บัติต าม
ระบบการควบคุมภายในขององคการเภสัชกรรม จึงเปนการพัฒนา
ระบบ และกระบวนการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อสราง
ความเพียงพอของการควบคุมภายใน ลดโอกาส และผลกระทบ
ที่ท�าใหเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดของการควบคุม
การด�าเนินงานในแตละฝายงาน ซึ่งผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
ในการก� าหนดนโยบายและมาตรการควบคุม แตละกิจ กรรม
ตลอด Supply Chain งานหลักและงานสนับสนุนของฝายงาน
โดยมุงหวังวาใหเกิดประโยชนส�าหรับองคกร สามารถประยุกตใช
ระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsor
Organization of the Treadway Commission (COSO - 2013)
ในการจัดวางระบบการควบคุ มภายใน ไดอยางพอเพีย งตอ
การบริหารหรือการจัดการของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลครอบคลุมองคประกอบ 5 สวน ดังนี้
1. สภาพแวดลอมการควบคุม (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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ทั้งนี้การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ไดรับการ
สอบทานจากส�านั กตรวจสอบภายในขององคการเภสัชกรรม
เปนประจ� าทุกป ท�าใหเกิ ดความเชื่อมั่นตอระบบการควบคุม
ภายในขององคการเภสัชกรรม วาเปนกระบวนการที่ส�าคัญ
ในการบริหารงานที่ผูบริหารทุกคนใชเปนเครื่องมือในการควบคุม
การปฏิ บั ติ ง านใหบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ซึ่ง ก� าหนดไวเปน
แนวทางปฏิบัติต ามบทบาทหนาที่ค วามรั บผิด ชอบ อยู ในรูป
ของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือ
ตอบขอเสนอแนะของหนวยงานภายนอกที่ก� ากั บ ดู แ ล เชน
ปปช. สตง. เปนตน
ส�าหรับการปฏิบัติการควบคุมภายใน สวนใหญเนนไปที่
การควบคุมดานกระบวนการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑที่องคการเภสัชกรรมพึงปฏิบัติ ภายใตการควบคุม
ภายใน กระบวนการที่ผู บริหารก�าหนดขึ้นอยางสมเหตุสมผล
เพื่อ ใหเกิ ดความเชื่อ มั่น ในการบรรลุ วัต ถุ ป ระสงคในความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด� าเนินงาน สรางความ
เชื่อถือ ไดของขอมูลและรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคั บ ของการควบคุ มภายใน (OFC)
ครอบคลุมตามมาตรฐาน 5 องคประกอบ ไดแก ดานทรัพยากร
ดานระบบ ดานวัฒนธรรม ดานโครงสราง และงานดานตางๆ
สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได ส� า เร็ จ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงคขององคการเภสั ช กรรม ก� า หนดไว 3 ดาน
ที่ส�าคัญ คือ
1. ดานการปฏิบัติ งานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล ท�าใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและ
คุมคา และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซา�้ ซอน-ไมจ�าเปน ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินและดานอื่นๆ เปนการลดตนทุน
การด�าเนินงานแกองคการเภสัชกรรมไดสมเหตุสมผล
2. ดานขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวน
และเชื่อ ถื อ ไดสรางความมั่ น ใจแกผู บริ ห ารในการตั ด สิ น ใจ
เกี่ยวกับการบริห ารและการปฏิบัติงานรวมทั้งบุค คลภายนอก
ที่เกี่ยวของ

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. ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา
ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางครบถวน
สรุป ปงบประมาณ 2559 องคการเภสัชกรรมมีการควบคุม
ภายในครอบคลุมทางดาน
1. การปฏิบตั งิ านก�าหนดแนวทาง COSO 2013 โดยเฉพาะ
การบริหารตนทุนด�าเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสนอรายงานทางการเงินโดยเฉพาะงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน สามารถด�าเนินการไดภายใน 15 วัน หลังจากปดงบ
การเงินประจ�าเดือน สรางความมั่นใจแกผูบริหารที่จะน�าเปน
ขอมูลในการตัดสินใจ
3. มีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
โดยเฉพาะตามมาตรฐาน GMP สามารถน�าเสนอเปนภาพไดดังนี้

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:

ความสอดคลองและสัมพันธระหวางการควบคุม Controls
กับ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในผานการ ตรวจติดตาม
จากผู บริ หารระดับ สูง ของฝายจัด การ (ผู อ� านวยการองคการ
เภสัชกรรม) อยางตอเนื่อง
1. องคประกอบ (Component) ของหลักการทุกขอที่
สัมพันธกับองคประกอบ 5 องคประกอบ
2. รายงานความเพี ย งพอของการควบคุ ม ภายใน
จากผูรับผิดชอบ อยางความตอเนื่องของการปฏิบัติงานจริงตาม
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.
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ผลการด�าเนินงานประจ�าป 2559

Operating Performance for the Fiscal Year 2016
รายงานผลการด�าเนินงานขององค์กร
การด� าเนินงานขององคการเภสัชกรรม ปงบประมาณ
2559 ยึดหลักการของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ที่กระทรวงการ
คลังน� ามาใชในการประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ในการบริหารจัดการองคกร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร และเพื่อ
ใหบรรลุตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ภายใตยุทธศาสตร
ทั้ง 3 คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ดานการผลิตและจัดหา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดานการตลาดและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ดานการบริหารจัดการองค์กร
ซึ่งสรุปผลงานที่ส�าคัญตามมุมมองแตละดาน ดังนี้

ดานผลิตภัณฑ์และบริการ
1) %Service Rate ผลการด�าเนินงานในปงบประมาณ
2559 ผลอยูที่ระดับดี เมื่อเทียบกับปที่ผานมาพบวาเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งในป 2559 มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการในการติดตาม
ระบบ Supply Chain ท�าใหมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น
2) การจัดสงยาและเวชภัณฑใหลูกคาราชการ, เอกชน,
VMI, รานคา อภ. ไดตามระยะเวลาที่กา� หนด ทั้ง 2 กลุม คือ
กลุมแรก คือ กลุ มลูกคาในเขต กทม. และปริมณฑล
เมื่ อ เทีย บกั บ ปที่ผ านมาพบวาเพิ่ม สู ง ขึ้ น และเมื่ อ เทีย บกั บ
คาเปาหมายที่ก�าหนดไว พบวาผลการประเมินอยูที่ระดับดีมาก
กลุมที่สอง คือ กลุมลูกคาในสวนภูมิภาค (ไมรวมลูกคา
ที่อยูบนเกาะ) พบวาผลการประเมินอยูที่ระดับดีเชนกัน
3) คะแนนความพึงพอใจโดยรวมขององคการเภสัชกรรม
ในประเด็ น คุณ ภาพ/ประสิ ทธิภ าพ และความสม�่ าเสมอของ
คุณ ภาพยาและเวชภั ณฑ และประเด็นการบริ การสั่งซื้อและ
กระจายสินคา ป 2559 เมื่อเทียบกับคาเกณฑวัดอยูที่ระดับดี

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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ดานการมุงเนนลูกคา

Customer Focus
1

1) ผลส�ารวจความพึงพอใจลูกคา
การวิ จัย ความพึง พอใจของลูกคาองคการเภสัช กรรม
ป 2559 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการรับรู ความตองการ
ความคาดหวัง ความส�าคัญ ความพึงพอใจ ความภักดี และความ
ผูก พั น และความไมพึ ง พอใจของลู ก คาตอการด� า เนิ น งาน
ขององคการเภสัชกรรมทั่วประเทศ ตามเกณฑการประเมิน
ของกระทรวงการคลัง และการเปรี ย บเทีย บการด� าเนิ นงาน
กั บ คู แขง (Benchmarking) รวมทั้ ง ศึ ก ษาภาพลัก ษณของ
องคการเภสัชกรรม ศึกษาแนวทางในการเพิ่มสวนแบงการตลาด
(Market share) ในกลุมโรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ ศึกษา
ทัศนคติข องลูก คาตอระบบการซื้ อขายรู ป แบบเดิมกั บ ระบบ
E-bidding และเพื่อเปนการเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน
ในปที่ผ านมาได โดยมีกลุมเปาหมาย จ�านวน 4 กลุ ม ไดแก
1) กลุมลูกคาภาครัฐ 2) กลุมลูกคาภาคเอกชน 3) กลุมลูกคา
ตางประเทศ และ 4) กลุมประชาชน

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.

ความพึงพอใจ
Satisfactory

กลุ่มลูกค้า
Customer Group

ค่าเฉลย
Average

%T2B

ลูกค้ำภำครัฐ
Government Customers
ลูกค้ำภำคเอกชน
Private Customers
ประชำชน
The Public
ลูกค้ำตำงประเทศ
International Customers

4.05

87.2%

4.01

86.8%

4.69

99.8%

3.87

74.1%

รวม
Total

4.15

86.97%

เมื่อวิเคราะหผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกคา
ทั้ง 4 กลุมดังกลาวขางตน ที่มีตอองคการเภสัชกรรม กลาวไดวา
ลูกคากลุ มประชาชนมีค วามพึง พอใจตอองคการเภสัชกรรม
มากที่สุดในทุกๆ เรื่อง รองลงมาคือกลุมลูกคาภาครัฐ กลุมลูกคา

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

1

ที่มา : รายงานการวิจัยลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการเภสัชกรรม ป 2559 งานที่ 1 ความพึงพอใจของลูกคาองคการเภสัชกรรม
Source: Research Report on the Customers and Stakeholders of GPO, 2016, No. 1 Customer Satisfaction of GPO.

58

ภาคเอกชน และกลุมลูกคาตางประเทศ มีความพอใจ ตามล�าดับ
ซึ่งการวิเคราะหความเรงดวนในการปรับ ปรุ งของกลุ มลูกคา
องคการเภสัชกรรมจะไดมีการน�าขอมูลหลายดาน มาพิจารณา
ในการวิเคราะหหาความเรงดวนในการปรับปรุง ประกอบดวย
ระดั บ ความคาดหวังที่ มีต อองคการเภสัชกรรม (Customer
Expectation) ระดับความพึงพอใจที่มีตอองคการเภสัชกรรม
(Customer Satisfaction) การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
กับคูแขง (Benchmarking) และสิ่งที่ไมพึงพอใจในรอบ 1 ปที่
ผานมา โดยประเด็นเรงดวนที่ต องรีบด� าเนินการปรับ ปรุงคือ
ประเด็ น ที่ลู กคามี ร ะดั บ ความพึง พอใจนอยกวาระดั บ ความ
คาดหวังที่ลูกคาตั้งไว ระดับความพึงพอใจ นอยกวาคูแขง และ
มีประเด็นความไมพึงพอใจในรอบ 1 ปที่ผานมา
2. ผลส�ารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การด�าเนินงานตามพันธกิจสังคม2
การวิจัยในป 2559 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการรับรู
ความตองการ ความพึง พอใจของผู มีส วนไดสวนเสียตอการ
ด� า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทางสั ง คมขององคการเภสั ช กรรม
ตามเกณฑการประเมินของกระทรวงการคลัง รวมทั้งเพื่อศึกษา
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการด� า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทางสั ง คม
ขององคการเภสัชกรรมในปที่ผ านมา ซึ่งผลที่ ไดจะน� าไปซึ่ง
การยกระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในการด�าเนินงาน
บรรลุเปาหมายของพันธกิ จ และเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด
ตอสังคมไทย รวมถึงสงเสริมภาพลักษณทีด่ ขี ององคการเภสัชกรรม
โดยทั้งนี้ไดด�าเนินการส�ารวจตามพันธกิจหลักทางสังคม
ขององคการเภสัชกรรมทั้ง 4 พันธกิจหลัก ซึ่งประกอบดวย
1) การผลิตและจัดหายาก�าพรา
2) การจัดหายาจากการประกาศบังคับใชสิทธิ์ฯ (CL)
3) การลดราคายาเพื่อใหผูปวยเขาถึงยาไดมากขึ้น
4) การจัดหาและส�ารองยาและเวชภัณฑในสถานการณ
ฉุกเฉิน
พบวาผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวมในการด�าเนินพันธกิจ
หลักนี้ เกือบทุกคนมีความพึงพอใจโดยรวมตอทั้ง 4 พันธกิจ
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปที่ผาน

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.

2

ที่มา : รายงานการวิจัยลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการเภสัชกรรมป 2559 งานที่ 2 งานวิจัยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการด�าเนินงาน
ตามพันธกิจทางสังคมขององคการเภสัชกรรม
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
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ดานการเงินและการตลาด

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,
ดานการมุงเนนบุคลากร
medical centers, general hospitals, community hospitals,
ในป 2559 องคการเภสัชกรรมไดด� าเนิ นการส� ารวจ etc.
ความผู ก พั น และความพึ ง พอใจของพนั ก งานและลู ก จ าง
เพื่อเปนการสรางและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ Workforce Focus
In 2016, GPO carried out engagement and
ของพนักงานและลูกจางองคการเภสัชกรรม โดยการจัดแผน
พัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานและลูกจาง satisfaction surveys on its workers and permanent
employees. GPO had previously devised both short
ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง ทั้ง นี้ จากผลการส�ารวจความ
and long term plans for enhancing the engagement
พึงพอใจในภาพรวมที่บุคลากรมีตอองคการเภสัชกรรม ป 2559 and satisfaction levels of these members of staff. The
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.94 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา results of the overall satisfaction survey in 2016
ดานที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูง อาทิ สวัสดิการ ลักษณะงาน revealed an average score of 3.94 and it was found
ทีต่ นเองรับผิดชอบ สัมพันธภาพกับเพือ่ นรวมงาน และสิทธิเสรีภาพ that the workers and permanent employees were
possessed of high levels of personnel satisfaction in
และความเทาเทียมเทียมในองคกร เปนตน
regard to welfare, job descriptions, relations with
colleagues, autonomy, rights and equality within the
organization.
ผลการด� าเนินงานดานการเงินขององคการเภสัชกรรม
ในปงบประมาณ 2559 มีผลก� าไรสุทธิ 1,504.93 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 172.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.94 รายไดรวม
ขององคการเภสัชกรรม 15,134.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,705.88
ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.70 เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
โดยยาองคการผลิต ยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุมยาตานไวรัส เอดส
และยารั กษาโรค โดยเฉพาะกลุ มโรคไมติด ตอเรื้อ รั ง NCDs
(Non-Communicable diseases) อาทิ โรคเบาหวาน (Diabetes
Mellitus) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) สวนยาผูผลิต
อื่นจะมาจากการขายน�้ายาลางไต (CAPD)
กลุมลูกคาหลักขององคการเภสัชกรรมคือสวนราชการ
หรือลูกคาภาครัฐประมาณรอยละ 90 ที่เหลือรอยละ 6.5 เปน
ลูกคาภาคเอกชนและลูกคาตางประเทศรอยละ 1.0 โดยลูกคา
หลักภาครัฐไดแก ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ส�านักงานประกันสังคม ลูกคากลุมโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เปนตน
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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.

สวนผลการส� ารวจความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
และลูกจางองคการเภสัชกรรม พบวาระดั บ ความผูก พันตอ
องคการเภสัชกรรมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ 4.28
คะแนน ในภาพรวมปจจั ย ที่ มี ค วามส� า คั ญ ตอความผู ก พั น
ในองคกรตามปจจัยที่ก�าหนดใหมา 20 ปจจัย โดยปจจัยที่มีคา
คะแนนเฉลี่ยอยูในอันดับตนๆ คือ ตองการใหองคกรมีความเจริญ Effectiveness of the Process
เติบโตอยางตอเนื่อง, รักและผูกพันกับองคการ, มีความทุมเท
The operational process of GPO is divided into
ตั้งใจท�างาน เพื่อตอบแทนสิ่งที่ไดรับจากองคกร และมีความสุข three main important processes under the leadership
ความภาคภูมิใจในการท�างานในองคกร เปนตน
of the chief executive of cers. The operating performance
of these three processes in 2016 was as follows:
ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
1) The R&D Process
กระบวนการท� างานขององคการเภสัชกรรม แบงเปน
The Research and Development Institute
กระบวนการท� า งานที่ ส� า คั ญ 3 กระบวนการหลั ก ภายใต researched and developed new items of generic
การน�าของผูน�าระดับสูง ส�าหรับผลการด�าเนินงานกระบวนการ medicine and medical supplies in order to respond to
ท�างานที่ส�าคัญขององคการเภสัชกรรมทั้ง 3 กระบวนการหลัก the needs of Thai society in accordance with the
mission of the organization. GPO accelerated the
ดังนี้
development of research, production and distribution
1) กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process)
of medicines and medical supplies in order to meet
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการวิจัยและพัฒนายาและ international quality standards and to be in possession
เวชภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความจ�าเปนตอ of the necessary quantity of products to meet the
สังคมไทย ตามพันธกิจขององคกร ท�าใหองคการเภสัชกรรม needs of the country. Once the development of new
เรงรั ดพั ฒนาการวิจั ยการผลิต และจ� าหนายยาและเวชภัณ ฑ generic drugs, including active pharmaceutical ingredients,
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเพียงพอตอความตองการ has been completed, the formulations or products are
ของประเทศโดยผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม รวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ พั ฒ นา led for registration at the Food and Drug Administration.
2) The Manufacturing Process
เสร็ จ แล วนั้ น จะน� า ไปยื่ น ขึ้ น ทะเบี ย นต� า รั บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
Value of loss is based on the ratio of 3 components:
ตอส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
products lost in production, products rejected by quality
2) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
control and products returned by customers; in
ส�าหรับมูลคาการสูญเสีย ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนของ
comparison with the value of the materials entering
3 องคประกอบ คือ การสูญเสียจากการผลิต (Loss) สินคา into the production process.
ที่ไมผานการตรวจประกันคุณภาพ (Reject) และสินคาที่ลูกคา
สงคื น (Return) เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล คาของวั ต ถุ ดิ บ ที่ผ าน
เขาอยูในกระบวนการผลิต
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3) กระบวนการบริการ (Service Process)
3) The Service Process
The analytical results for the scal year 2016 in
ในการจั ด ส งยาและเวชภั ณ ฑส� า หรั บ ในเขต กทม.
ปริมณฑล และภูมิภาคนั้น เมื่อวิเคราะหจากรอยละของจ�านวน terms of the percentage frequency of medicines and
ครั้ งในการจัดสงยาและเวชภัณ ฑไดตามระยะเวลาที่ก� าหนด medical supplies being delivered in due time, within
both the Bangkok metropolitan region and the provincial
ในปงบประมาณ 2559 สามารถด�าเนินการไดตามเปาหมาย
regions, determined that targets were met.

ดานการน�าองค์กร

Leadership

ดานพันธกิจทางสังคม องคการเภสัชกรรมด� าเนินการ
การจัด หายาจ� าเปนตามนโยบายของภาครั ฐ เพื่อตอบสนอง
นโยบายของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และ
มีบทบาทในการด�าเนินงานเชิงสังคม เพื่อจ�าหนายยาที่จ�าเปน
และมี คุ ณ ประโยชน ต อสั ง คมประชาชนสามารถเข าถึ ง ยา
ไดมากขึ้ น และทั่วถึง รวมถึง ผลกระทบทางบวกที่ห นวยงาน
ของรั ฐ จะสามารถประหยั ด งบประมาณจากการซื้ อ ยาจาก
องคการเภสัชกรรม ซึ่งองคการเภสัชกรรมสามารถผลิต/จัดหายา
เชิงสั งคม/ยาจ� าเปนในราคาที่ ต�่า กวาราคาจ�าหนายในตลาด
ซึ่งสงผลใหภาครัฐประหยัดเงินงบประมาณ ในปงบประมาณ
2559 ไดเปนจ�านวน 4,980.75 ลานบาท คิดเปนจ�านวนเงิน
ที่ภาครัฐประหยัดไดรอยละ 59.05

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
ปี 2558 / 2015

ปี 2559 / 2016

ผลต่าง / Difference

รายการ / List
ล้านบาท

ล้านบาท
%

Million baht

ล้านบาท
%

Million baht

%
Million baht

1. สินทรัพย์หมุนเวยน
Current Assets

12,393.52

74.36

14,257.08

75.72

1,863.56

15.04

2. สินทรัพย์รวม
Total Assets

16,667.82

100

18,828.85

100

2,161.03

12.97

3. หนสินรวม
Total Liabilities

4,728.11

28.37

6,116.74

32.49

1,388.63

29.37

4. เจ้าหนการค้า
Trade Accounts Payable

1,636.87

9.82

3,055.40

16.23

1,418.53

86.66

5. หนสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities

1,829.53

10.98

1,794.26

9.53

(35.27)

(1.93)

6. กำาไรสะสม
Retained Earnings

11,828.64

70.97

12,602.06

66.93

773.42

6.54

7. ส่วนทุน
Capital

11,939.71

71.63

12,712.11

67.51

722.40

6.47

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

สินทรัพยรวม ป 2559 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดี ยวกัน
ในป 2558 เทากับ 2,161.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.97
ซึ่งในสวนของสินทรัพยหมุนเวียน คือ ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นรอยละ
27.09 ซึ่งประกอบดวยลูกหนี้ สปสช., สปส. และ รพช. สวนสินคา
คงเหลือในป 2559 นั้นลดลง 250.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ
7.66 แบงเปนผลิตภัณฑองคการเภสัชกรรม ผลิตภัณฑระหวางท�า
และผลิตภัณฑส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑบริษัทอื่นที่ลดลง
ในสวนของหนี้สินและทุน หนี้สินรวม ในป 2559 มีทั้งสิ้น
6,116.74 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 4,849.66
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.76 หนี้สินไมหมุนเวียน 1,267.08
ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.73 และสวนทุน 12,712.11 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 67.51 ทั้งนี้ส�าหรับดานเจาหนี้การคานั้นเพิ่มขึ้น
1,418.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.66 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ลดลง 35.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.93 เกิดจากการลดลง
ของเจาหนี้อื่น และสวนของทุนที่เพิ่มขึ้ น 771.40 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 6.47 เปนการเพิ่มขึ้นของก�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.
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการด�าเนินการ

Factors affecting operations

ในป 2559 องคการเภสัชกรรม ไดมีการด�าเนินการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร (แผนวิสาหกิจ) ประจ�าป 2559-2563 ซึ่งมี
วัตถุ ป ระสงคเพื่อก� าหนดทิศ ทางการด� าเนิ นงานขององคการ
เภสัชกรรมในระยะ 5 ป (2559-2563) ทั้ง นี้ ภ ายหลัง จาก
ด� าเนินการตามแผนมาระยะหนึ่งแลว ชวงไตรมาสที่ 3 ของป
2559 ไดมี ก ารทบทวนยุ ทธศาสตรขององคการเภสัชกรรม
เพื่อใหสอดคลองกั บ สภาวการณ และสภาพแวดลอมที่ อาจ
เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหมั่นใจวาองคกรจะบรรลุตามวิสัยทัศน
ที่ก� า หนดไวได และสามารถขั บ เคลื่ อ นและผลัก ดั น ใหแผน
ยุท ธศาสตรองคการบรรลุผ ล ซึ่ง จะน� าไปสู วิสั ย ทัศ นในการ
เปนผูน�าในธุรกิจยาและเวชภัณฑที่เปนประโยชน จ�าเปนตอสังคม
ไทยและประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน ตลอดจนทิศทางนโยบาย
และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบายแหงชาติดานยา ไดแก
การเขาถึงยาจ�าเปนอยางเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ ในราคา
ที่เหมาะสม และ การใชยาอยางสมเหตุสมผล ถูกตองและคุมคา
เพื่อใหสามารถตอบสนองนโยบายประชาชนเขาถึงยาที่จ�าเปนนั้น
ยาบางตั วที่ มีต นทุน ในการผลิต สูง และจ�าหนายในราคาถู ก
อาจจะกระทบกั บ ผลประกอบการ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคง
และยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกัน
คุณภาพ องคกรมีการทบทวน เพื่อพัฒนาและแกไขกฎระเบียบ
ที่เปนอุปสรรค ท�าใหเกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตยาภายในประเทศ รวมถึงการสรางและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสงเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรม
ยา รองรับการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมยา และตองสราง
ความเชื่อ มั่น และประกัน คุ ณ ภาพยาที่ผลิต แกผู สั่ง ใชยาและ
ประชาชน

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

50 ปองค์การเภสัชกรรมเสาหลักดานยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

50 years of GPO being a backbone for Medicines and Medical Supplies in the Country

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
องค์การเภสัชกรรมกอตัง้ ตามพระราชบัญญัติ มาตัง้ แต are produced, procured and reserved by GPO for hospitals
nationwide, is more than 100 million baht per year.

พ.ศ. 2509 นับถึงวันนี้ครบ 50 ป ที่ท�าหนาที่วิจัย พัฒนา ผลิต
จั ด หา กระจายยา และเวชภั ณ ฑใหกั บ ระบบสาธารณสุ ข
ของประเทศ รวมทั้งเปนกลไกที่ส�าคัญของระบบยาของประเทศ
ในหลายๆ ดาน ซึ่งยากที่หนวยงานภาคเอกชนหรือหนวยงานใด
จะท�าหนาที่นี้ได ในชวงที่ผานมา องคการเภสัชกรรม ท�าหนาที่
ดวยดี มาตลอด ที่เ ห็น เดนชัด เชน การผลิต จัดหา ส�ารอง
ยาก�าพรา ยาขาดแคลน ที่บริษัทเอกชนโดยทั่วไปไมผลิตจ�าหนาย
เนื่องจากมีค วามเสี่ยงอาจตองขาดทุน และไมคุ มคาตอธุรกิจ
แตดวยความรับผิดชอบที่มากกวาภาระหนาที่ องคการเภสัชกรรม
ไดผลิต จัดหาส�ารอง ในสวนของยาก�าพรา ยาตานพิษ และ
ยาขาดแคลน มูลคาไมต�่ ากวาปละ 100 ลานบาท ใหกับ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ

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.
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ในสวนของยาตานพิษนัน้ ตลอดระยะเวลา 5 ปทีผ่ านมา
สามารถชวยผูปวยรอดชีวิตจากพิษไปแลว กวา 17,000 ราย
ซึ่งเปนการบริหารจัดการรวมกันระหวางองค์การเภสัชกรรม
กับ สปสช. ศูนย์พษิ วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถานเสาวภา
สภากาชาดไทย ซึ่งยาตานพิษบางรายการมีมูลคาสูงถึง 400,000
บาท ตอ 1 โด๊ส และยาจ�าเปนบางชนิดราคาแพงมาก ถึงเม็ดละ
3,000 - 4,000 บาท ส วนใหญ เป นยาในบั ญ ชี ย า จ.2
องคการเภสัชกรรมตองเปนกลไกแสวงหาและส�ารองไว เพราะ
เชื่อ ไดวาไมมี ใ ครที่ จ ะส� า รองยาราคาสู ง ๆ ไวเชนเดี ย วกั บ
องคการเภสัชกรรมแนนอน เพราะไมคุมคาทางธุรกิจ
องคการเภสัชกรรม ยังสนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องสิทธิตามสิทธิบัตร หรือ CL: Compulsory
Licensing ในการเปนผูผลิตหรือจัดหายาที่มีคุณภาพในราคา
เหมาะสม และเปนยาที่ไมมีก�าไร องคการเภสัชกรรมตองแบกรับ
ภาระคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเอง ในป 2558 องคการเภสัชกรรม
จัดหายาในกลุม CL จ�านวนทั้งสิ้น 5 รายการ ไดแก ยาตานไวรัส
เอดส์สูตรพื้นฐาน (Efavirenz) ยาตานไวรัสเอดส์ สูตรส�าหรับ
ผูปวยดื้อยา (Lopinavir+Ritornavir) ยารักษาโรคหลอดเลือด
สมองและหัว ใจอุ ดตั น (Clopidogrel) ยารั กษาโรคมะเร็ง
(Docetaxel) ยารักษามะเร็งเตานม (Letrozole) ท�าใหในป
ที่ผานมาชวยรัฐประหยัดเงินไดถึง 1,466 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
การซื้อจากผูผลิตยาตนแบบ โดยหากนับตั้งแตป 2550 ที่เริ่ม
ประกาศ CL สามารถท�าใหรัฐประหยัดไปแลว 24,677 ลานบาท
ที่ส�าคัญผูปวยไดเขาถึงยาจ�าเปนเหลานี้มากขึ้น
นอกจากนั้ น ในยามที่ ป ระเทศประสบวิ ก ฤตจาก
ภัยธรรมชาติ องคการเภสัชกรรมไดเตรียมพรอมและส�ารองยา
และเวชภัณฑอยูเสมอ เชน กรณีน�้าทวมใหญป 2554 เกิดวิกฤต
ปญหาน�้ าเกลือขาดแคลนในระบบ เนื่อ งจากผู ผลิต 3 ใน 4
รายใหญของประเทศ โรงงานถูกน�า้ ทวมเสียหาย องคการเภสัชกรรม
ไดเรงจัดหาจากตางประเทศเขามา ท�าใหสถานการณคลี่คลายลง
หลังจากทุกอยางคลี่คลายยังคงมีน�้ าเกลือตกคางในการส�ารอง
ขององคการเภสัชกรรม มีมูลคากวา 20 ลานบาท ซึ่งสวนที่
คุ ณ ภาพยั ง ใช ได ก็ เ ร งกระจายออก ที่ เ หลื อ ก็ ไ ด ท� า ลาย
กรณีน�้าทวมใหญ ป 2554 เชนกัน ผูปวยไตวายที่ตองลางไต
ผานชองทองทีต่ องลางไตตอเนือ่ งทุกวันๆ ละ 4 ครัง้ ซึง่ องค์การ
เภสัชกรรม ตองสงน�า้ ยาลางไตถึงผูปวยทุกบานกวา 6,800 ราย
เปนไปดวยความยากล�าบาก และองคการเภสัชกรรมไดท�าหนาที่
รับผิดชอบนั้นอยางเขมแข็ง แกปญหาตางๆ จนไดรับค�าชื่นชม
จากผู ปวยวา “ถาน�้า ทวมครั้งนั้น ไมไดองค์ การเภสัชกรรม
แลวพวกผมผูปวยไตวายตองตายหลายรอยคนอยางแนนนอน”
และในปจจุบันมีผู ปวยไตวายที่องคการเภสัชกรรม สงน�้ ายา
ลางไตถึงทุกบาน จ�านวน 16,000 ราย

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.
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องคการเภสัชกรรมยังท�าหนาที่ตรึงรักษาระดับราคา
ยาและเวชภัณฑของประเทศ ไมใหสูงจนเกินไป ซึ่งยาที่มีราคาสูง
สวนใหญเปนยาตนแบบที่น�าเขาจากตางประเทศ และเปนปญหา
ดานคาใชจายของประเทศและประชาชน โดยป 2558 องค์การ
เภสัชกรรมไดชวยรัฐประหยัดคาใชจายไดถึง 5,340 ลานบาท
หากเมือ่ คิดยอนหลังไป 5 ป ประหยัดไปแลวกวา 20,000 ลานบาท
เชน การตรึงราคายาตานไวรัสเอดสจากผลงานวิจัยและพัฒนา
ขององคการเภสัชกรรม ที่ประสบความส�าเร็จ ในการวิจัยและ
พัฒนา “ยาจีพีโอเวียร์” เมื่อป 2545 ซึ่งเปนยาตานไวรัสเอชไอวี
ที่มียาตานไวรัส 3 ชนิด รวมกันในเม็ดเดียว จากคาใชจายกวา
20,000 บาทตอเดือน ลดเหลือ 1,200 บาทตอเดือน ถูกลง
จากเดิมมากกวา 18 เทาของราคาจ�าหนายของยาตนแบบ และ
เปนสวนส�าคัญที่ทา� ใหรัฐตัดสินใจใหยาตานไวรัสเอดสกับผูติดเชื้อ
ฟรีในเวลาตอมา ท�าใหสถานการณของโรคเอดสเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นอยางทันตาเห็น
การวิจัย พัฒนาและผลิตยาเม็ด Tenofovir 300 mg
ท�าใหรัฐประหยัดงบประมาณไดปละ 946 ลานบาท ยากลุมจิตเวช
Sertraline 50 mg ท�า ใหรั ฐ ประหยั ด งบประมาณไดปละ
760 ลานบาท การวิจัยและผลิตวัตถุดิบทางยา Deferipone (L1)
เพื่อผลิตยาขับเหล็กชนิดรับประทาน (GPO-L-ONE) ชวยเหลือ
ผูปวยธาลัสซีเมียทั้งในประเทศ และตางประเทศ สามารถลดราคา
ยาจากยาตนแบบราคาเม็ดละ 60 - 70 บาท เหลือเม็ดละ 3.50 บาท
ซึง่ ลดการน�าเขาวัตถุดบิ และยาจากตางประเทศ และเปนการพึง่ พา
ตนเองไดตั้งแตตนน�้าถึงปลายน�า้
อีกเรื่อ งคื อการส� ารองยาจ�าเปนกรณีเกิด โรคระบาด
ตางๆ หรือโรคอุบัติใหมที่ เชน กรณีเหตุการณ์ไขหวัดนกระบาด
เมื่อป 2009 องค์การฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์
ทีใ่ ชผลิตยารักษาไขหวัดนก และผลิตออกมากระจายสูประชาชน
รวมถึงการเปดโครงการผลิตวัคซีนปองไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ
และผลิตวัคซีนไดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม จึงท�าใหวิกฤตของ
ประเทศดานสาธารณสุขและเศรษฐกิจ คลี่คลายลง ประชาชน
ลดความตระหนก ประเทศขับเคลื่อนตอไปได
องค การเภสั ช กรรมมี แ ผนด� า เนิ น การที่ ส� า คั ญ
หลายโครงการ เพื่อสรางความมั่นคง ยั่งยืน ดานยาและเวชภัณฑ
ใหกั บ ประเทศ เชน การเดิ น หนาขยายก� า ลัง การผลิต ยาที่
“โรงงานผลิตยารังสิต 1” จากก�าลังการผลิต 3,406 ลานเม็ด/
แคปซูลตอป เพิ่มเปน 6,745 ลานเม็ด/แคปซูลตอป ซึ่งโรงงานนี้
เปนโรงงานที่มีศักยภาพการผลิต สูง ผลิต ยาที่มีค วามจ� าเปน
ยาที่มีมูลคาการใชสูง โครงการกอสรางโรงงานผลิตวั คซีน

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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ปองกันโรคไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก ตามมาตรฐาน WHO-GMP
คาดวาตนป 2561 จะสามารถเริ่มผลิตวัคซีนและท�าการทดลอง
ทางคลินกิ ได โรงงานนีจ้ ะมีกา� ลังการผลิตไดไมต�า่ กวา 60 ลานโด๊ส
เมื่อ เกิ ดการระบาดใหญ โครงการกอสรางโรงงานผลิตเภสัช
เคมีภัณฑแหงใหม เพื่อผลิตเคมีภัณฑ ชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ วัตถุดิบทางยา ที่จะแลวเสร็จในป 2560 โครงการ
กอสรางโรงงานผลิตยาแหงใหมในเฟส 2 และ 3 เพื่อผลิตยาน�้า
ครีม ขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ ยาเม็ด ตลอดจนยารูปแบบอื่นๆ ที่ใช
งบประมาณขององคการเภสัชกรรมเอง ประมาณ 4,000 ลานบาท
แผนการกอสราง และพัฒ นาระบบคลัง และกระจายสิ นคา
เพือ่ เปนศูนยกลางการกระจายยา และเวชภัณฑที่มีความทันสมัย
รวดเร็ว และเปนมาตรฐานยิง่ ขึน้ และแผนการสรางนิคมอุตสาหกรรม
การผลิตยาและเวชภัณฑ์ วัสดุทาง การแพทย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์
เพือ่ สุขภาพ ในทีด่ นิ ขององค์การเภสัชกรรม ทีอ่ า� เภอหนองใหญ
จั งหวัดชลบุ รี ที่ มีกวา 1,500 ไร ที่ต องอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวน
ในป 2559 ทีผ่ านมาองคการเภสัชกรรม มียอดจ�าหนายยา
สูงขึ้นถึง 15,154 ลานบาท แตคิดเปนเพียงรอยละ 9.30 ของ
ตลาดยารวมเทานั้น ที่มีมูลคาโดยรวมอยูที่ 162,914 ลานบาท
จะเห็นไดวาเปนตัวเลขที่นอยมาก ไมมีผลกระทบตอตลาดยา
โดยรวมของประเทศ แต หากมองย อนในเชิ ง สั ง คมแล ว
องคการเภสัชกรรม นับมีบ ทบาทมากในการสรางความสมดุล
ในธุรกิจยา เปนกลไกสรางการเขาถึงยาจ�าเปน ยาที่เปนปญหา
สาธารณสุข เปนกลไกทางจิตวิทยาสาธารณสุข และเศรษฐกิจ
สังคมเมื่อยามประเทศเกิดวิกฤตทางสาธารณสุข
ตลอด 50 ปที่ อ งคการเภสั ช กรรมได ด� า เนิ น งาน
ตามบทบาทหนาที่ ตามปณิธานการกอตั้ง และความคาดหวัง
สังคมและพันธกิจเชิงสังคม ที่เห็นวายาและเวชภัณฑคือสินคา
คุณธรรม วันนี้ องค์การเภสัชกรรม คือเสาหลักดานยาและ
เวชภั ณ ฑ์ ของประเทศอยางแทจริง และจะยั งคงเดิ นหนา
สานตอใหคนไทยไดเขาถึ งยาที่มี คุณ ภาพ อยางเทาเทีย ม
ทั่วถึง มั่นคง ยั่งยืน 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 pharmaceutical-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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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงงานผลิตยารังสิต 1
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn opens the “Chalerm Phra Kiet” Building at
the Rangsit 1 Manufacturing Plant

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” โรงงานผลิตยารั งสิ ต 1
คลอง 10 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก เป นสวนหนึ่ ง ที่ ไ ด ร วม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี พระองค์ ท รงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ
พระราชทานชื่ อ อาคารผลิ ต ยารั ง สิ ต 1 ว า “อาคาร
เฉลิมพระเกี ยรติ” และพระราชทานพระราชานุญ าตใหเชิญ
ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับ ที่ชื่ออาคารดัง กลาวดวย
พรอมเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ”
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ โรงงานผลิ ต ยารั ง สิ ต 1
ตั้งอยูบนพื้นที่ขององคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
กอสรางและติดตัง้ เครือ่ งจักร เปนจ�านวนเงินทัง้ สิน้ 1,274 ลานบาท
เพื่อตอบสนองความตองการดานยาของประเทศ ใหประชาชน
สามารถเขาถึงยาไดอยางทั่วถึง ลดการน�าเขายาจากตางประเทศ
เปนการยกระดับ มาตรฐานการผลิตใหเปนที่ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ เปนศู น ยการเรี ย นรู ดานเภสัชอุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตยา โรงงานแหงนี้ไดกอสรางแลวเสร็จ และเริ่ม
ด�าเนินการผลิตตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 โดยผลิตยาตานไวรัส
เอดส และยาทั่วไป ในหมวดยาแคปซูลและยาเม็ด ปจจุบันไดรับ
การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา
GMP PIC/S จากส�า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
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 60 th 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.
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พระองค์เจาโสมสวลี ประทานพระวโรกาสใหคณะผูบริหาร
องค์การเภสัชกรรม เขาเฝาถวายยาเอดส์

GPO’s Executive Officers attend an audience with Her Royal Highness Princess Soamsavali
in order to provide Antiretroviral Drugs.

พระเจาวรวงศ์เธอ พระองค์เจาโสมสวลี พระวรราชา
ทิ นัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสใหคณะผู บริห ารองคการ
เภสัชกรรม เขาเฝาถวายยา Teno-EM จ�านวน 5,000 ขวด มูลคา
3,000,000 บาท เพื่อ โครงการ “เพร็ พ” ลดการติ ด เอดส
ในผูไดรับผลกระทบหลักในผูดอยโอกาส ด�าเนินการโดยศูนยวิจัย
โรคเอดส สภากาชาดไทย ณ พระต� า หนั ก วั ง สวนกุ ห ลาบ
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ปจจุบัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงงานผลิตยารังสิต 1
มีสายการผลิต 4 สาย แบงเปน ยาแคปซูล 2 สาย และยาเม็ด
2 สาย ในป 2559 มีก�าลังการผลิต 1,136 ลานเม็ด/แคปซูลตอป
เมื่อด� าเนินการผลิตไดเต็มก�าลังทั้ง 4 สายการผลิต จะมีก� าลัง
การผลิตถึง 3,406 ลานเม็ด/แคปซูลตอป และในระยะเวลา 5 ป
ขางหนา จะเพิ่มพื้นที่ Pilot Plant และสายการผลิตที่ 5 รองรับ
การผลิตยาเม็ด และการบรรจุยาลงแผงแบบความเร็วสูง คาดวา
ก� าลังการผลิตในอนาคตจะสามารถเพิ่มเปน 6,745 ลานเม็ด/
แคปซูลตอป

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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จีพโี อ เคอร์มนิ ลิฟท์ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�าอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ป 59
GPO Curmin Lift wins the National Excellence Award 2016 for Herbal Cosmetic Products

ผลิตภัณฑ์จีพีโอ เคอร์มินลิฟท์ เดย์ครีม และไนท์ครีม
ขององค์การเภสัชกรรม ไดรับรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
สมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards
(PMHA) ประจ�าป 2559 โดยเขารับรางวัลจาก พลเรือเอกณรงค
รองนายกรั ฐ มนตรี เมื่อ วันที่ 1 กั น ยายน 2559 ที่อิม แพค
เมืองทองธานี
องคการเภสัชกรรมไดสงผลิตภัณฑ จีพีโอ เคอรมิน ลิฟท
ครีมบ�ารุงและยกกระชับผิวหนา ซึ่งประกอบดวย CURMIN Lift
Anti-aging Day Cream SPF 15 และ CURMIN Lift Anti-aging
Night Cream เขารวมการประกวดรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพร
ดี เดนระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA)
ประจ�าป 2559 ที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลื อ กจั ด ขึ้ น เพื่ อ กระตุ นให เกิ ด กระแสความตื่ น ตั ว
ดานสมุนไพร และเพื่อเปนการสนองตอนโยบายของรั ฐบาล
ในดานยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ
และสมุ น ไพรเพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองไดอยางมั่ น คงและยั่ ง ยื น
รวมถึ ง เปนการเปดโอกาสใหผู ประกอบการไดใชความคิ ด
สรางสรรคใหเกิ ด ประโยชนในเชิ งธุ ร กิ จ ทั้ง ดานการพัฒ นา
ผลิตภั ณฑและกระบวนการผลิต อีกทั้ง ยังเปนการสรางความ
เขมแข็งดานสมุนไพร เพื่อเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จของประเทศใหกาวเขาสู การแขงขั น ในตลาดเสรี
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางยั่ งยืน ซึ่ง ปรากฏวา
ผลิต ภั ณ ฑขององคการเภสัช กรรมไดรั บ การคั ด เลื อกใหเปน
ผลิตภัณฑเครื่องส�าอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ 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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รับรางวัล “อย.Quality Award 2559”

Receipt of a Quality Award in 2016 from the FDA

องค์การเภสัชกรรมไดรับรางวัลเกียรติยศ อย. Quality
Award ประจ� า ป 2559 ดานยาและวั ต ถุ อั น ตรายที่ ใ ช
ในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
รางวัล อย. Quality Award เปนรางวัลที่ตอกย�้าถึง
การด� าเนินงานขององคการเภสัชกรรมที่เปนองคกรที่ผลิตยา
ที่มีคุ ณ ภาพมาอยางตอเนื่ อง มีการรั กษาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การผลิ ต ด วยดี ม าโดยตลอด มี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑสุ ข ภาพ
เพื่อจ�าหนายในประเทศที่ไดคุณภาพ และมีมาตรฐานในการผลิต
ภายใตระบบมาตรฐาน GMP PIC/S โรงงานผลิตยารังสิต 1
มีสถานที่ผลิ ต ที่ไ ดมาตรฐานระบบอากาศมีก ารควบคุ มดู แ ล
เปนอยางดี หองปฏิบัติการปฏิบัติตาม ISO/IEC 17025 : 2005
มีก ารดูแลสิ่ง แวดลอมตาม มาตรฐานการจัด การสิ่งแวดลอม
(ISO 14001:2004) มีผลิตภัณฑที่ผลิตเปนที่รูจักของผูบริโภค
มีก ารสงเสริ ม การขายอยางมี จ ริ ย ธรรม ประกอบการดวย
ความรับผิดชอบตอสังคม และมีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม CSR เชน การใหความรูแกผูบริโภค การดูแลสิ่งแวดลอม
การสงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาดานสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม สงผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค และเขาถึงยา
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม

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.
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พัฒนาสารสกัดจากมะหาด ชวยหนาขาวกระจางใสขึ้น
Mahaad Extract for Facial Whitening

องค์ ก ารเภสั ชกรรม วิ จั ย พั ฒ นาสารสกั ด มะหาด
ชวยใหผิวหนาขาวกระจางใสเปนธรรมชาติ ทดสอบแลวไมพบ
การระคายเคือง มุงผลิตตอยอดจากกลุ มผลิตภัณฑธรรมชาติ
ขมิ้นชัน ลดการน�าเขาจากตางประเทศ
ทีมนั กวิจัย องคการเภสัชกรรม ซึ่ง มีความเชี่ย วชาญ
ดานเวชส�าอางดูแลสุขภาพผิวครบวงจร จึงท�าการพัฒนาตอยอด
สาร Oxyresveratrol ซึ่งเปนสารสกัดจากแกนมะหาด มีฤทธิ์ตาน
การท�างานของเอนไซมไทโรซิเนส มาผานกระบวนการสังเคราะห
ทีเ่ รียกวาไฮโดรจีเนชัน (Hydrogenation) จนไดสาร Dihydrooxyresveratrol ซึ่งมีฤทธิ์ตานเอนไซมไทโรซิเนสสูงกวาสาร Oxyresveratrol ถึง 10 เทา สงผลใหสาร Dihydrooxyresveratol
มีคุณสมบัติเปน Whitening agent ที่ดีกวา ซึ่งสารนี้ถูกน�ามา
เปนสวนผสมและผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดใหมขึ้นมา ภายใตชื่อ
CURMIN Extra Whitening Facial Cream ชวยใหหนาขาว
กระจางใสยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑดังกลาว ไดรับการทดสอบประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภั ย โดยสถาบัน SPINCONTROL ASIA ซึ่ง เปน
สถาบั น ที่ ท� า การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย
ของผลิต ภั ณ ฑเครื่ องส�าอางระดั บ สากลจากประเทศฝรั่ ง เศส
พบวาเมื่อใหอาสาสมัครทดลองใชผลิตภัณฑ CURMIN Extra
Whitening Facial Cream เปนเวลา 4 สัปดาห ผลิตภัณฑ
ไมกอใหเกิดการระคายเคือง ผิวขาวกระจางใสขึ้นอยางเห็นไดชัด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ในกลุ มเดี ย วกั น ที่ มี ข าย
อยู ในทองตลาด และอาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
เปนอยางมาก

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.
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เดินหนาสานตอเครือขายยาตานพิษ ครอบคลุมทุกภาค

Project to Network Antidotes to all Regions

องค์การเภสัชกรรม รวมมือกับส�านักงานหลักประกัน
สุข ภาพแหงชาติ สมาคมพิ ษ วิ ท ยาคลิ นิก สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย พัฒนาเครือขายยาตานพิษ รองรับการดูแล
ผูปวยในภาวะฉุกเฉินที่มีความจ�าเปนตองใชยาก�าพรา กลุมยา
ตานพิษ เพื่อบริหารจัดการยาก�าพรา กลุมยาตานพิษ หวังให
ผูปวยไดเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
โดย 6 ปทีผ่ านมา ชวยคนรอดชีวติ จากพิษไปแลว กวา 17,000 ราย
เพิ่มขึ้น 4,000 ราย
จากปญหาการเขาถึ ง ยาก� าพราของผู ปวยในกลุ ม
ยาตานพิษ ซึ่งเปนยาที่มีป ริมาณการใชนอย อุ บั ติก ารณที่มี
เหตุจ�าเปนตองใชไมสม�่าเสมอ แตยายังคงมีความจ�าเปนในการใช
รั ก ษา ท� าใหบริ ษั ทยาไมมี การผลิต เพื่อ ส� ารองไวในประเทศ
ถาส�ารองไวจะมีค าใชจายในการส�ารองที่สูง อาจจะท�าใหยา
หมดอายุ จึงมีคาใชจายสูงและสูญเปลา และเปนกลุมยาที่ไมท�า
ก� าไร ท�าใหบริษัทไมสนใจที่จะผลิตหรือน�าเขาเพราะไมคุมคา
จนสงผลตอการเขาถึ ง ยาของผู ปวย โดยมีย าที่ อยู ในกลุ มนี้
ประมาณ 17 รายการ เปนยาที่ใชส�าหรับรักษาผู ที่ไดรั บพิษ
ชนิดตางๆ อาทิ พิษจากไซยาไนด พิษจากสารเคมี พิษจาก
ธรรมชาติ พิษจากอาหารและยา พิษจากงู เปนตน ซึ่งผูปวยที่ได
รับพิษเหลานี้จะตองไดรับยาอยางรวดเร็วที่สุด จึงจะท�าใหผูปวย
รอดชีวิต ดั ง นั้น จึง ตองมีการบริห ารจัด การเครือ ขายอยางมี
ประสิท ธิภ าพ และประเทศไทยซึ่ง เปนประเทศเดี ย วในโลก
ที่ใหบริ การรั กษาผู ไดรั บ พิษ ฟรี ต ามสิทธิห ลัก ประกั นสุข ภาพ
แหงชาติ

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.

90

รวมมือกรมการแพทย์ หนุนวิจัยสมุนไพรรักษามะเร็ง

Cooperation with the Department of Medical Services to support research on Herbal Medicines
for the treatment of Cancer

องค์ ก ารเภสั ช กรรม และสถาบั น มะเร็ งแหงชาติ
กรมการแพทย์ รวมลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาจากสมุนไพรใหไดมาตรฐาน
มีคุ ณ ภาพและปลอดภั ย ส�า หรั บ ผู ปวยโรคมะเร็ ง เมื่อ วัน ที่
19 พฤษภาคม 2559
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย์ ไดจัดท�าแผนงาน
วิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยเพื่อการปองกัน บ�าบัดรักษา
และ/หรื อผสมผสานการรั ก ษาโรคมะเร็ ง ในผู ปวย โดยวิ จัย
สมุนไพรไทย พืชผักผลไมพืน้ บาน ทีม่ ผี ลในการปองกันและออกฤทธิ์
ยับ ยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ ง เชน สะเดา ขี้เหล็ก
ยอ มะรุม ขมิ้น ขิง ฯลฯ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยางครบวงจร ทั้งทางดานปรีคลินิกและคลินิก ตั้งแตขบวนการ
คัดเลือกสมุนไพรที่น�ามาวิจัย ทดสอบคุณสมบัติการออกฤทธิ์
ปองกัน ยับยั้ง การแพรกระจายของเซลลมะเร็ง ทั้งในหลอด
ทดลองและสัต วทดลอง กลไกการออกฤทธิ์ ข องยา รวมถึ ง
ความเปนพิษของสมุนไพรที่ควรระวัง ขณะนี้ ไดตอยอดไปสู
การวิจัยยาสมุนไพรทางคลินิก เพื่อการปองกันและเสริมฤทธิ์
การบ� า บั ด รั ก ษา ลดอาการไม พึ ง ประสงคและการดื้ อ ยา
จากการเคมีบา� บัด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับผูปวย
องค์ก ารเภสัชกรรม เปนหนวยงานที่มีค วามพรอม
ในการผลิต เภสัชภัณ ฑยาแผนปจจุบันและผลิตภัณ ฑสมุนไพร
มีบุ ค ลากรที่ มีค วามเชี่ย วชาญดานการวิ จัย พัฒ นาสู ตรต� า รั บ
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑสมุนไพร
พรอมดวยเครื่องมือ การผลิตที่ทันสมัย ไดรับ มาตรฐาน GMP
ทั้งในระดับหองปฏิบัติการและในระดับอุตสาหกรรม จึงนับวา
เปนโอกาสอันดีระหวางสถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
และสถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม ไดรวมประสาน
ความรวมมือทางวิชาการและความพรอมของแตละองคกรดาน
การวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑยาจากสมุนไพรไทย เพือ่ การปองกัน
รั กษาและ/หรื อผสมผสานกับ การรัก ษาโรคมะเร็ ง ทางคลินิ ก
เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา “ยาใหม” จากสมุนไพรไทย
ใหเปนเภสัชภัณฑยาที่มีประสิทธิผล มีมาตรฐาน และมีข อมูล
ทางวิทยาศาสตรรองรับอยางครบวงจร ส�าหรับใชในผูปวยโรค
มะเร็งตอไป

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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รวมมือกับ TCEL พัฒนางานวิจัยครบวงจร

Cooperation with TCEL to develop comprehensive research

องค์การเภสัชกรรมลงนามบันทึกความเขาใจกับศูนย์
ความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCEL)
รวมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของกับยา ชีววัตถุ
เครื่องส�าอางและอาหารเสริมจากสารสกัดธรรมชาติ เมื่อวันที่
20 เมษายน 2559
การลงนามบันทึกความเขาใจในครั้งนี้มีเปาประสงค
เพื่อการวิจัย และพัฒนาผลิต ภั ณ ฑที่เกี่ ย วของกั บ ยา ชีววัต ถุ
เครื่องส�าอาง และอาหารเสริมจากสารสกัดธรรมชาติ และสราง
เครื อ ข ายวิ จั ย ร วมกั บ หน วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน
เพื่ อ ผลักดันใหผลิตภัณฑออกสู ตลาด และทดแทนการน�าเขา
ผลิตภัณฑจากตางประเทศ โดยมีโครงการแรกที่จะด�าเนินงาน
รวมกันคือ การวิจัยทางคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี Elpivirine
ซึ่งไดวิจัยพัฒนาโดยบริษัท Viriom ประเทศรัสเซีย และบริษัท
Allachem ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยองคการเภสัชกรรม
และ TCELS เห็นวายาดังกลาวมีศักยภาพทั้งในแงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย มีผลขางเคียงนอยกวายาในกลุมเดียวกัน
จึง ควรจะด� าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ทางคลิ นิ กในผู ปวยเพิ่ม เติ ม
ในประเทศไทย เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย
“การรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาของทั้ง สองฝาย
มุ งหวัง ที่จะกอใหเกิ ด การสรางเครือ ขายการวิ จัยและพัฒนา
ยกระดั บการวิจัยและพัฒ นายาของประเทศใหเปนที่ย อมรับ
ในระดับสากล โดยมีขอมูลทางวิชาการรองรับทั้งในดานคุณภาพ
ประสิทธิผลและความปลอดภัย ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหกับ
บุคคลากรทางการแพทยและผูปวย รวมทั้งกอใหเกิดประโยชน
แกประชาชนและประเทศชาติเปนอยางมาก”

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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วัคซีนหวัดนกเชื้อเปน-สารสกัดขมิ้นชัน ไดรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ในป 2559
Live Attenuated Avian Influenza Vaccine and Curcumin Extract win Research Awards from
the National Research Council in 2016

ผลงานวิจัยขององคการเภสัชกรรม เรื่อง “งานพัฒนา
วัคซีนปองกันไขหวัดนกชนิดเชื้อเปน เพื่อใชในกรณีเกิดการ
ระบาดใหญ” ไดรับรางวัลระดับดีมาก และผลงานวิจัยที่รวมมือ
กับ มหาวิทยาลัยขอนแกนจากการวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน เรื่อง
“ผลของเคอร์คูมินและเทตราไอโดรเคอร์คูมินตอภาวะหลอด
เลือดท�างานผิดปกติ และกลไกที่เกี่ยวของในภาวะความดัน
เลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน” ไดรับรางวัลระดับดี
ซึ่งเปนรางวัลผลงานวิจัย ประจ�าป 2559 จากส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ โดยรับรางวัลจากพลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าป 2559
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560
ส�าหรับรางวัลระดับดีมากนั้น เปนผลงานการพัฒนา
วั ค ซี น ปองกั น ไขหวั ด นกชนิ ด เชื้ อ เปน เพื่ อ ใชในกรณี เ กิ ด
การระบาดใหญ สายพันธุ H5N2 (หรือ ชื่อการคา “Fluvac H5”)
ซึ่งเปน “นวัตกรรมระดับโลก” โดยองคการเภสัชกรรมไดพัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดนกชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์
โดยใชเทคโนโลยีไขไกฟก ซึ่งผลิตภัณฑวัคซีนปองกันไขหวัดนก
สายพันธุ H5N2 ที่ผลิตไดผานมาตรฐานขอก�าหนดขององคการ
อนามัยโลก ทั้งดานคุ ณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล
จากผลการศึกษาพรีคลินิกและคลินิก โดยวัคซีนที่พัฒนาขึ้นนี้
ไดรับใบอนุญาตผลิตเพื่อใชในกรณีมีการระบาด จากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 จึง
นับไดวา วัคซีนที่ผลิตไดนี้เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนรายการแรก
ของโลก ที่ไดรับอนุญาตใหใชในกรณีระบาดของโรคไขหวัดนก
ส�าหรับผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับดีนั้น
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมมือกับองคการ
เภสัชกรรมน�าสารสกัดขมิ้นชันที่องคการฯ ผลิตขึ้นมาท�าการวิจัย
ซึ่งเปนสารสกัดที่มีปริมาณเคอรคูมินสูง เมื่อรับประทานสวนหนึ่ง

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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จะถูกรางกายเปลี่ยนเปนเทตราไฮโดรเคอรคูมิน งานวิจัยคนพบ
วาทั้งเคอรคูมินและเทตราไฮโดรเคอรคูมิน สามารถปองกันและ
รักษาโรคความดันเลือดสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดของหนูทดลองความดันเลือดสูง โดย
ผานกลไกตางๆ ไดแก ขยายหลอดเลือด ลดความตานทาน
การไหลเวียนเลือด ปรับโครงสรางผนังหลอดเลือดใหดีขึ้น เพิ่ม
ความยืดหยุ นของหลอดเลือด ลดการอักเสบและบาดเจ็บของ
หลอดเลือด และลดภาวะเครียดออกซิเดชัน เปนตน งานวิจัยได
รับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจ�านวนมาก องคความรู
ที่ไดนี้ถูกน�าไปใชอางอิงอยางแพรหลาย และสนับสนุนการวิจัย
ขั้นคลินิกในการใชแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันในการปองกั นโรค
ความดันเลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเปนปญหาดาน
สาธารณสุขส�าคัญของประเทศ เพือ่ น�าไปสูสุขภาพทีด่ ขี องประชาชน

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.

รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Certification with Green Industry Level 3 from the Ministry of Industry
องค์การเภสัชกรรม ไดรับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) ระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)
เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 โดย
ใบรับรองมีอายุ 3 ป จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
ส�าหรับ ประโยชนที่องคการเภสัชกรรมจะไดรับ จาก
การพัฒนาสูอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จะเปนการลดผลกระทบตอ
สิ่ง แวดลอมและชุ มชน ลดขอรองเรี ย นจากผลกระทบจาก
การประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ย งในการรับ ผิดชอบ
ในอนาคต เกิ ด ภาพลัก ษณและทัศ นคติ ที่ดี ต ออุ ต สาหกรรม
ที่เ ปนมิต รตอสิ่ ง แวดลอม สงผลใหเกิ ด ความเขาใจที่ดี แ ละ
การยอมรั บ ระหวางอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนที่ อ ยู โดยรอบ
ไดรั บ ความเปนธรรม เขาถึ ง โอกาสในการมี ชีวิ ต ที่ดี ขึ้ นจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน จากการเกิดอุตสาหกรรม
สีเขียว เกิดการสรางงานและการจางงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น มีการวาจางแรงงานที่เปนธรรม คนงานมีความปลอดภัย
และมีความสุข กับ การท�างานในสภาพแวดลอมที่ดี ลดการใช
ทรั พ ยากรและพลั ง งาน ประหยั ด ต นทุ น การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ
สรางโอกาสในการแขงขัน สรางโอกาสทางการตลาด โดยเนน
ประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตซึ่งก�าลัง
จะเปนที่ย อมรั บ และตองการของผู บริ โภคทั่ว โลก และเปน
การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมสงผลกระทบ
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

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.
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บุคลากรคุณภาพป 2559

รางวัลนิสิตเกาวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และเกษตรศาสตร์ ดีเดน ประจ�าป 2559
Quality Personnel in 2016:
Awards for Outstanding Alumni of Chulalongkorn University and Kasetsart University 2016

นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู ผูอ�านวยการส�านักอ�านวยการ
องค์การเภสัชกรรม เขารับโลประกาศเกียรติคณ
ุ จาก ศ.นพ.ภิรมย
กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโอกาสไดรับ
รางวัลนิสิตเกาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเดน
และรางวั ล นิ สิ ต เก าดี เ ด นประเภทนั ก บริ ห ารภาครั ฐ
และรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าป 2559
รางวั ล ดั ง กล าวเป นรางวั ล ที่ ท างสมาคมนิ สิ ต เก า
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มอบใหกับผูที่ประสบ
ความส� า เร็ จ ในวิ ชาชี พ และมี ส วนในการสรางสรรคสั ง คม
ด�าเนินงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ โดยผลงาน
ที่นางศิ รินุชไดด� าเนินการจนเปนผลงานที่ประจักษ จนไดรับ
รางวั ล ดั ง กล าวนั้ น ได แก การต อยอดผลงานวิ จั ย จาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สูการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ส�าหรับงานนโยบายดานความปลอดภัยของอาหาร และนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติ ด เชน ชุด ทดสอบบอแรกซ ฟอรมาลิน
สารฟอกขาว สารกั นราซาลิซิลิก นอกจากนี้ยั งเปนวิทยากร
บรรยาย และรวมพัฒนาระบบเฝาระวังการตรวจสอบสารเคมี
ก�าจัดแมลงตกคางในผักผลไม อาหารกับภาครัฐและเอกชน
สวนรางวัลนิสิตเกาดีเดนของสมาคมปริญญาโทส�าหรับ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะมอบใหกับผูที่ประสบ
ความส� า เร็ จ ในวิ ชาชี พ และมี ส วนในการสรางสรรคสั ง คม
ด�าเนินงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ โดยผลงาน
ของคุ ณ ศิ รินุชไดด� าเนิ นการจนเปนผลงานที่ป ระจักษ ไดแก
การก� า กั บ ดู แ ลการตอยอดผลงานวิ จั ย สู ระดั บ อุ ต สาหกรรม
ในการผลิตผลิตภัณฑทางดานชุดทดสอบ สมุนไพร เภสัชเคมีภณ
ั ฑ
เพื่อใชในนโยบายดานสาธารณสุข ของประเทศ ตามนโยบาย
ดานการเฝาระวังความปลอดภัย ของอาหาร สารตกคางจาก
ยาฆาแมลงและการปราบปรามยาเสพติด

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.
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รางวัล “เภสัชกรอุตสาหการรุนใหมดีเดน ประจ�าป 2559”
Award of Excellence: “The Next-Generation Industrial Pharmacist 2016”

เภสัชกร ดร.นิติ สันแสนดี เภสัชกร 6 กองพัฒนาระบบ
คุณ ภาพ ฝายประกั นคุณ ภาพ เขารับโลรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ “เภสัชกรอุตสาหการรุนใหมดีเดน ประจ�าป 2559”
ในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญประจ�าป 2559
ของสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
ภก.ดร.นิติ สันแสนดี เปนผูมีคุณสมบัติตามที่สมาคม
เภสัชกรอุต สาหกรรม (ประเทศไทย) ไดก� าหนดไว โดยเปน
เภสัชกรที่มีความรู ความเขาใจในศาสตรดานเภสัชอุตสาหการ
และประยุกตใชความรูดานเภสัชอุตสาหการกับวิศวกรรมศาสตร
ทั้งวิศวกรรมอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคมี ดังมีบทความวิจัย
ระดับนานาชาติที่ใชความรูประยุกตความรูทั้งทางดานวิศวกรรม
ศาสตรและเภสัชอุ ตสาหการ และผลงานที่ไดรั บรางวัล เชน
รางวัลผลงานวิ จัย ดี เ ดน ประเภทนิ สิต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช ประจ�าป 2556 และรางวัลดีเดนอันดับ 2
โครงการความคิ ด ริ เริ่ มทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒ นาอยางยั่ ง ยืน ครั้ ง ที่ 7 (พ.ศ.2557) อี ก ทั้ง ยั งเปน
แบบอยางที่ดีในการท�างานดานเภสัชกรรม อุตสาหการ มีความ
เขาใจทั้งศาสตรและศิลปในวงการเภสัชกรรม

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

ภญ.เอกวรรณ อยูสกุล นักวิจัย 5 กลุมศึกษาชีวสมมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ไดรับรางวัล“Best
Poster Presentation Award” Title : Liquid chromatographytandem mass spectrometry with electrospray ionization
method for quantitation of donepezil in human
plasma and its application to a bioequivalence study จาก
การเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Current
Drug Development International Conference 2016
ซึ่ง จัด โดยคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
ระหวางวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Phuket Graceland
Resort จ.ภูเก็ต
รางวัลดังกลาวเปนผลงานดานการวิเคราะหหาปริมาณ
ของยาโดเนเปซิล ซึ่งใชเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอรหรืออาการของ
โรคสมองเสื่อม ในตัวอยางพลาสมาของอาสาสมัครโดยเทคนิค
liquid chromatography-tandem mass spectrometry และ
การประยุกตใชในการศึกษาชีวสมมูล

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 chromatographytandem mass spectrometry technique and the application
of her ndings in a bioequivalence study.

รางวัลชมเชยสาขาสตรีผูปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเดน

Honorable Mention Award for an Outstanding Female State Enterprise Officer

คุณปราณี มัน่ คง พนักงานช�านาญงาน 7 แผนกกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ฝายทรัพยากร
บุคคล ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทสตรีผปฏิ
ู บตั กิ ารดีเดน สาขา
สตรีผปฏิ
ู บตั งิ านรัฐวิสาหกิจดีเดน จากกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ไดพิจารณาคัดเลือกรางวัลใหแกสตรี
ในโอกาสวันสตรีสากล ประจ�าป 2559 เพื่อรณรงคใหองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักถึงความส�าคัญของแรงงานสตรี
ที่จะตองไดรับการคุมครอง ดูแล สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ใหสู ง ขึ้ น โดยสหพัน ธแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จแหงประเทศไทย
(สพร.ท.) เสนอชื่อเขารับการคัดเลือก

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.
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บรษัทรวมทุนองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Joint Venture Companies
1. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน)
General Hospital Products Public Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง : 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน

Address : 101/99 Soi Navanakorn 7, Phaholyothin Road,

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2560-6 โทรสาร : 0-2529-2566

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)

ธุรกิจหลัก : น�้าเกลือ, น�้ายาลางไต
ทุนจดทะเบียน : 120 ลานบาท

สัดสวนการถือหุนขององค์การเภสัชกรรม : รอยละ 40 (48 ลานบาท)

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ากัด
Thai Herbal Products Company Limited
สถานที่ตั้ง : บริเวณ แฟคตอรีแลนด วังนอย

Address : Factory Land at Wangnoi 130/149 Mu 3,

130/149 หมูที่ 3 ต�าบลวังจุฬา อ�าเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : (035) 721 445-7 โทรสาร : (035) 721-743
ธุรกิจหลัก : ยาสมุนไพร
ทุนจดทะเบียน : 80 ลานบาท

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)

สัดสวนการถือหุนขององค์การเภสัชกรรม : รอยละ 49 (39.2 ลานบาท)

3. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ�ากัด
Government Pharmaceutical Organization - Merieux Biological Products Company Limited
สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิติ้ 241 หมู 7

ต�าบลหัวส�าโรง อ�าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : (038) 575-200 โทรสาร : (038) 575-428
ธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหนายวัคซีนปองกันโรคในคน
ทุนจดทะเบียน : 300 ลานบาท

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
สัดสวนการถือหุนขององค์การเภสัชกรรม : รอยละ 49 (147 ลานบาท) GPO’s Shares : 49% (THB 147 million)
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงน
เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ขององคการเภสัชกรรม ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุนที่แสดงเงินทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตราฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจ�าเปน เพื่อใหสามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระส�าคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของส�านัก
การตรวจเงินแผนดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดใหส�านักงานการ
ตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอก�าหนดดานจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระส�าคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระส�าคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว
ผู สอบบั ญ ชี พิ จ ารณาการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วของกั บ การจั ด ท� าและการน� า เสนองบการเงิ น โดยถู ก ตองตามที่ ค วรของ
องคการเภสัชกรรม เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคการเภสัชกรรม การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงิน
โดยรวม
ส�านักงานการตรวจสอบเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผนดิน

ความเห็น
ส�านักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ขององคการเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และผลการด�าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด
ส�าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางพัชรา ลาภลือชัย)
ผูอ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 17

(นายสมชาย พิทยวรเจริญ)
ผูอ�านวยการกลุม
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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
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note
2559 / 2016
2558 / 2015

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวยน
Current Assets
เงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสด
Cash and Cash Equivalents
เงนลงทุน ชัวคราว
Short-Term Invesment
ลูกหนีการค้า-สุทธิ
Trade Receivable-Net
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

3.2 , 5.1

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

5.2

254,438,577.27

1,000,311,254.99

3.4 , 5.3

7,447,538,087.80

5,859,885,805.50

5.4

56,412,970.28

74,308,434.68

3.3 , 5.5

3,516,969,966.56

3,241,800,690.72

5.6

33,693,562.21

86,249,233.19

14,257,078,950.13

12,393,524,612.52

462,140,427.53

428,519,486.23

100,000,000.00

-

5.8

101,756,965.33

100,193,121.57

3.5 , 5.9

2,895,476,613.30

2,911,293,505.48

3.6 , 5.10

177,416,991.28

107,760,109.29

962,065,648.10

819,988,700.41

4,698,856,645.54

4,367,754,922.98

18,955,935,595.67

16,761,279,535.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวยน
Total Current Assets
สินทรัพย์ไ มหมุนเวยน
Non-Current Assets
เงนลงทุน ในบรษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงนลงทุน ระยะยาว
Long-Term Investment
เงนให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ
Asset In-Process

รวมสินทรัพย์ ไมหมุนเวยน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

3.8 , 5.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Note to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note
2559 / 2016

2558 / 2015

หนสินและสวนทุน / Liabilities and Capital
หนสินหมุนเวยน / Current Liabilities
เจ้าหนีการค้า
Trade Accounts
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities
รวมหนสินหมุนเวยน
Total Current Liabilities
หนสินไมหมุนเวยน / Non Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน
หนีสินกองทุนเงนกู้องค์การเภสัชกรรม
รวมหนสินไมหมุนเวยน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนสิน
Total Liabilities

3,055,396,901.08

1,636,869,989.80

1,794,264,725.46

1,829,526,983.63

4,849,661,626.54

3,466,396,973.43

1,192,580,553.00
74,500,000.00

1,187,212,222.00
74,500,000.00

1,267,080,553.00

1,261,712,222.00

6,116,742,179.54

4,728,109,195.43

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46

3,526,548.46

54,586,517.98

54,586,517.98

3.5

13,660,305.03

14,675,458.92

5.15

49,914,409.60

49,914,409.60

12,729,138,200.52
(8,106,017.00)

11,922,099,970.57
(8,106,017.00)

12,839,193,416.13

12,033,170,340.07

18,955,935,595.67

16,761,279,535.50

5.11

3.9.2 , 5.12
3.9.1 , 5.13

สวนทุน / Shareholder’s Equity
ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงนทุนหมุนเวยน
Transferred from Current Capital

ส่วนเกินทุนจากการบรจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำาไรสะสม
Retained Earning
องค์ป ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

รวมสวนทุน / Capital
รวมหนสินและสวนทุน
Total Liabilities and Shareholders’Equity

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

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม

(นางสาวร�าไพ สมจิตรมูล)
ผูอ�านวยการฝายบัญชีและการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
หมายเหตุ Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016

2558 / 2015

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวยน
Current Assets
เงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสด
Cash and Cash Equivalents
เงนลงทุน ชัวคราว
Short-Term Invesment
ลูกหนีการค้า-สุทธิ
Trade Receivable-Net
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

3.2 , 5.1

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

5.2

254,438,577.27

1,000,311,254.99

3.4 , 5.3

7,447,538,087.80

5,859,885,805.50

5.4

56,412,970.28

74,308,434.68

3.3 , 5.5

3,516,969,966.56

3,241,800,690.72

5.6

33,693,562.21

86,249,233.19

14,257,078,950.13

12,393,524,612.52

335,060,000.00

335,060,000.00

100,000,000.00

-

5.8

101,756,965.33

100,193,121.57

3.5 , 5.9

2,895,476,613.30

2,911,293,505.48

3.6 , 5.10

177,416,991.28

107,760,109.29

962,065,648.10

819,988,700.41

4,571,776,218.01

4,274,295,436.75

18,828,855,168.14

16,667,820,049.27

รวมสินทรัพย์หมุนเวยน
Total Current Assets
สินทรัพย์ไ มหมุนเวยน
Non-Current Assets
เงนลงทุน ในบรษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงนลงทุน ระยะยาว
Long-Term Investment
เงนให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ
Asset In-Process

รวมสินทรัพย์ ไมหมุนเวยน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

3.8 , 5.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) Balance Sheets (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
หมายเหตุ Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016

2558 / 2015

หนสินและสวนทุน / Liabilities and Capital
หนสินหมุนเวยน / Current Liabilities
เจ้าหนีการค้า
Trade Accounts
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities

3,055,396,901.08

1,636,869,989.80

1,794,264,725.46

1,829,526,983.63

4,849,661,626.54

3,466,396,973.43

1,192,580,553.00
74,500,000.00

1,187,212,222.00
74,500,000.00

1,267,080,553.00

1,261,712,222.00

6,116,742,179.54

4,728,109,195.43

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46

3,526,548.46

54,586,517.98

54,586,517.98

3.5

13,660,305.03

14,675,458.92

5.15

49,914,409.60

49,914,409.60

12,602,057,772.99
(8,106,017.00)

11,828,640,484.34
(8,106,017.00)

12,712,112,988.60

11,939,710,853.84

18,828,855,168.14

16,667,820,049.27

5.11

รวมหนสินหมุนเวยน
Total Current Liabilities
หนสินไมหมุนเวยน / Non Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน
หนีสินกองทุนเงนกู้องค์การเภสัชกรรม

3.9.2 , 5.12
3.9.1 , 5.13

รวมหนสินไมหมุนเวยน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนสิน
Total Liabilities
สวนทุน / Shareholder’s Equity
ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงนทุนหมุนเวยน
Transferred from Current Capital

ส่วนเกินทุนจากการบรจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำาไรสะสม
Retained Earning
องค์ป ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

รวมสวนทุน / Capital
รวมหนสินและสวนทุน
Total Liabilities and Shareholders’Equity

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

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผูอ�านวยการองคการเภสัชกรรม

(นางสาวร�าไพ สมจิตรมูล)
ผูอ�านวยการฝายบัญชีและการเงิน

103

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note
2559 / 2016
2558 / 2015

รำยได้ Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำาของ
Income from Hive of Work
รายได้อืน
Other Income

5.16

5.17

รวมรำยได้
Total Income

15,134,316,805.31

13,428,445,294.68

20,580,714.96

19,372,840.20

148,423,579.20

311,360,067.83

15,303,321,099.47

13,759,178,202.71

11,846,811,785.45

10,317,966,659.97

622,044,634.95
1,327,005,732.41

702,585,323.12
1,294,479,849.48

37,348,373.23

72,122,720.31

13,833,210,526.04

12,387,154,552.88

1,470,110,573.43
34,820,941.30

1,372,023,649.83
(39,549,868.34)

1,504,931,514.73

1,332,473,781.49

คำใช้จำย Expense
ต้นทุน ขายและรับจ้างทำาของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบรหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
Other Expense

รวมคำใช้จ ำย
Total Expenses
กำาไรจากการดำาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงนลงทุนในบรษัทร่วม

ก�ำไรสุทธิ
Net Income

5.18
5.19

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

104

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th , 2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht
หมายเหตุ Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016

2558 / 2015

รำยได้ Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำาของ
Income from Hive of Work
รายได้อืน
Other Income

5.16

15,134,316,805.31

13,428,445,294.68

20,580,714.96

19,372,840.20

149,623,579.20

315,280,067.83

15,304,521,099.47

13,763,098,202.71

11,846,811,785.45

10,317,966,659.97

5.18

622,044,634.95

702,585,323.12

5.19

1,327,005,732.41

1,294,479,849.48

37,348,373.23

72,122,720.31

13,833,210,526.04

12,387,154,552.88

1,471,310,573.43

1,375,943,649.83

5.17

รวมรำยได้
Total Income
คำใช้จ ำย Expense
ต้นทุน ขายและรับจ้างทำาของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบรหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
Other Expense

รวมคำใช้จำย
Total Expenses
ก�ำไรสุทธิ
Net Income

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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107

งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2559 / 2016
2558 / 2015

กระแสเงนสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
Cash Flow from Operating Activities
กำาไรสุทธิ Net Income

1,504,931,514.73

1,332,473,781.49

377,095,785.23

312,689,593.08

3,522,020.77

1,307,652.47

15,187,702.12
16,232,883.57

31,935,239.90
13,550,726.79

(135,745.86)
(34,820,941.30)

(314,735.52)
39,549,868.34

(698,483.00)
(9,045,190.73)

(28,288.00)
15,427,701.10

68,812.03
(15,999.00)

68,170.05
-

(1,588,753,285.75)

(2,180,994,485.67)

17,895,464.40

16,554,114.67

(306,589,861.53)

(687,491,970.59)

52,555,670.98

26,036,886.89

1,420,978,141.97

326,182,604.86

(150,098,041.16)
5,368,331.00

336,758,337.97
5,786,939.00

1,323,678,778.47

(410,507,863.17)

รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงนสดสุทธิรับ (จำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน /
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
operating activities
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
Depreciation
ขาดทุน จากการขายและตัดบัญชสินทรัพย์
Loss on Revements of Assets
ขาดทุน จากการตัดบัญชสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสือมสภาพ
Damaged product
หนีสูญรับคืน
Bad debt recovery
ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดทุนจากเงนลงทุนในบรษัทร่วม
กำาไรจากการจำาหน่ายสิน ทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลียน (Gain) Less on Foreign Exchange
หนีสงสัยจะสูญ
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญ ชสิน ทรัพย์ทีได้รับบรจาค

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน ลดลง (เพมขน) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนีการค้า
Trade Receivable
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

หนสินด�ำเนินงำน เพมขน (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities in-Process
เจ้าหนีการค้า
Trade Account
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด (ตอ) / Statement of Cash Flows (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2559 / 2016
2558 / 2015
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมลงทุน
Cash Flow from Operating Activities
เงนสดรับจากการจำ าหน่ายสิน ทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) จากเงนลงทุน ระยะยาว
Proceeds (Additions) from Long Term Investment
เงนสดรับจากลงทุนในบรษัทร่วม
Investment in joint Venture
เงนสดจ่ายจากเงนให้กู้ยืมระยะยาว
Addition from Long Term Borrowings
เงนสดจ่ายซอทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
Addition to Property, Plant and Equipment
เงนสดจ่ายซอสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
Addition to Intangible Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) สินทรัพย์ระหว่างดำ าเนินการ
Proceeds (Additions) to Assets In-Process
เงนสดรับจากเงนลงทุนชัวคราว
Proceeds from Temporary Investment

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

912,587.00

28,288.00

(100,000,000.00)

200,000,000.00

1,200,000.00

(87,280,000.00)

(1,563,843.76)

(6,816,829.38)

(347,345,355.02)

(904,247,721.69)

(90,702,176.02)

(90,350,785.31)

(131,938,574.03)

622,178,234.94

745,872,677.72

1,795,792,671.12

76,435,315.89

1,529,303,857.68

114,835,782.99

26,990,996.28

(697,893,284.78)

(1,605,461,272.92)

(583,057,501.79)

(1,578,470,276.64)

817,056,592.57

(459,674,282.13)

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

กระแสเงนสดจำกกิจกรรมจัดหำเงน
Cash Flows from Financing Activities
เงนสดรับเงนอุดหนุน (เงนงบประมาณ)
Support Budget
เงนรายได้แ ผ่นดินนำาส่งคลัง
Contribution to State Income

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงน
Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด (ลดลง) สุทธิ
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันสินงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016
หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016
2558 / 2015
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
Cash Flow from Operating Activities
กำาไรสุทธิ
Net Income

1,471,310,573.43

1,375,943,649.83

377,095,785.23

312,689,593.08

3,522,020.77

1,307,652.47

15,187,702.12
16,232,883.57

31,935,239.90
13,550,726.79

(135,745.86)

(314,735.52)

(698,483.00)
(9,045,190.73)

(28,288.00)
15,427,701.10

68,812.03
(15,999.00)

68,170.05
-

(1,588,753,285.75)

(2,180,994,485.67)

17,895,464.40

16,554,114.67

(306,589,861.53)

(687,491,970.59)

52,555,670.98

26,036,886.89

1,420,978,141.97

326,182,604.86

(150,098,041.16)
5,368,331.00

336,758,337.97
5,786,939.00

1,324,878,778.47

(406,587,863.17)

รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงนสดสุทธิรับ (จำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน /
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
operating activities
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
Depreciation
ขาดทุน จากการขายและตัดบัญชสินทรัพย์
Loss on Revements of Assets
ขาดทุน จากการตัดบัญชสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสือมสภาพ
Damaged product
หนีสูญรับคืน
Bad debt recovery
กำาไรจากการจำาหน่ายสิน ทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลียน
หนีสงสัยจะสูญ
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญ ชสิน ทรัพย์ทีได้รับบรจาค

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน ลดลง (เพมขน) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนีการค้า
Trade Receivable
เงนให้กู้ยืมระยะสัน
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวยนอืน
Other Current Assets

หนสินด�ำเนินงำน เพมขน (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities in-Process
เจ้าหนีการค้า
Trade Account
หนีสินหมุนเวยนอืน
Other Current Liabilities
ประมาณการหนีสิน ผลประโยชน์พ นักงาน

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด (ตอ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As September 30th, 2016

หน่วย : บาท
Unit : Baht
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 / 2016
2558 / 2015
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมลงทุน / Cash Flow from Operating Activities
เงนสดรับจากการจำาหน่ายสิน ทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) จากเงนลงทุน ระยะยาว
Proceeds (Additions) from Long Term Investment
เงนสดรับจากลงทุนในบรษัทร่วม
Investment in joint Venture
เงนสดจ่ายจากเงนให้กู้ยืมระยะยาว
Addition from Long Term Borrowings
เงนสดจ่ายซอทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
Addition to Property, Plant and Equipment
เงนสดจ่ายซอสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
Addition to Intangible Assets
เงนสดรับ (เงนสดจ่าย) สินทรัพย์ระหว่างดำ าเนินการ
Proceeds (Additions) to Assets In-Process
เงนสดรับจากเงนลงทุนชัวคราว
Proceeds from Temporary Investment

912,587.00

28,288.00

(100,000,000.00)

200,000,000.00

-

(91,200,000.00)

(1,563,843.76)

(6,816,829.38)

(347,345,355.02)

(904,247,721.69)

(90,702,176.02)

(90,350,785.31)

(131,938,574.03)

622,178,234.94

745,872,677.72

1,795,792,671.12

75,235,315.89

1,525,383,857.68

114,835,782.99

26,990,996.28

(697,893,284.78)

(1,605,461,272.92)

(583,057,501.79)

(1,578,470,276.64)

817,056,592.57

(459,674,282.13)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year

2,130,969,193.44

2,590,643,475.57

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วันสินงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมจัดหำเงน
Cash Flows from Financing Activities
เงนสดรับเงนอุดหนุน (เงนงบประมาณ)
Support Budget
เงนรายได้แ ผ่นดินนำาส่งคลัง
Contribution to State Income

เงนสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงน
Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities
เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด (ลดลง) สุทธิ
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net

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

หมายเหตุประกอบงบการเงน สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
องคการเภสัชกรรม มีวัตถุประสงคตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ดังนี้
(1) ผลิตยาและเวชภัณฑ
(2) สงเสริมใหมีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ
(3) สงเสริมการวิเคราะหยาและเวชภัณฑ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาและเวชภัณฑ
(4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและใหซึ่งยาและเวชภัณฑ
(5) ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ
องคการเภสัชกรรม มีอ�านาจกระท�าการตางๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคดังกลาว รวมถึงรวมการงาน หรือสมทบกับบุคคล
หรือสวนราชการอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการขององคการเภสัชกรรม การเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใดๆ และ
กู ยืม ใหกู ใหกูยืม โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย
องคการเภสัชกรรมด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหนายยาและเวชภัณฑ โดยมีส�านักงานใหญตั้งอยูที่ถนนพระรามที่ 6 สาขาภาค จ�านวน
3 แหง ไดแก
1. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. สาขาภาคเหนือ อ.หางดง จ.เชียงใหม
3. สาขาภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา
รานคาปลีก จ�านวน 8 แหง ไดแก แผนกขายปลีก 1 (เขตราชเทวี) แผนกขายปลีก 2 (เขตปอมปราบฯ) แผนกขายปลีก 3 (เขตบางกอกนอย)
แผนกขายปลีก 4 (เขตพระนคร) แผนกขายปลีก 5 (อ.ล�าลูกกา) แผนกขายปลีก 6 (กระทรวงสาธารณสุข) รานขายยา อภ.สาขาเวชศาสตร
เขตรอน และรานขายยา อภ.สาขาศูนยราชการ

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
งบการเงินไดจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงินไดจัดท�าขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
การจัดท�างบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�าหนดใหฝายบริหารประมาณการและก�าหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อ าจเกิด ขึ้น
ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจาย ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดท�าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจ
ในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระท�าไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
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2.2 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใชส�าหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ผลกระทบจากการปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการน�ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน การรายงานทางการเงินขางตนที่เกี่ยวของ
มาถือปฏิบัติ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
3.1 การรับรูรายได - คาใชจาย
- รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รับรูเมื่อสงมอบเสร็จสิ้นแลว
- รายไดอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง
- ดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
- เงินปนผล รับรูเมื่อประกาศจายเงินปนผล
- คาใชจายในการขายและบริหาร รับรูตามเกณฑคงคาง
- เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรูคาใชจายพรอมกับรายไดที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจายไมเกิน 3 เดือน
ทั้งนี้ ไดรวมสวนของกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมและกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม
ไวดวย
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3.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลตางแลว โดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิ ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต�่ำกวำ
คาใชจายของฝายผลิตคิดเปนตนทุนของสินคาที่ผลิต ทั้งจ�านวน การบันทึกบัญชีสินคาใชวิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินคาคงเหลือตอเนื่อง
(Perpetual Inventory Method) และตั้งส�ารองสินคาเสื่อมสภาพตามความเปนจริง

3.4 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบสงของ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจ� านวนเงินที่เหลืออยู หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา
เปรียบเทียบกับมูลคาที่ค าดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิด ขึ้นจะรับรู ไวในงบก� าไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย
ในการบริหาร
องคการเภสัชกรรมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
หมวด1 การบัญชี ขอ7 ส� าหรับลูกหนี้ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคางช� าระเกินกวา 1 ป ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงก� าหนดช�าระ
ในอัตรารอยละ 100

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตามอายุการใชงาน ที่ประมาณการไวของสินทรัพย
แตละประเภท ในอัตรารอยละ 5 - 20 ตอป ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจ�ากัด
องคการเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใชงาน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคา อยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อตนทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกองคการเภสัชกรรมและตนทุนดังกลาว สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
และจะตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�าหรับคาซอมแซมและบ�ารุงรักษาอื่นๆ องคการเภสัชกรรมจะรับรูตนทุนดังกลาว
เปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�าหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ค�านวณโดยเปรียบเทียบ จากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก
การจ�าหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูไวในงบก�าไรขาดทุน
สินทรัพยที่ไดรับบริจาคการค�านวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สินทรัพยที่ใชในการด�าเนินงานเพื่อหารายไดโดยตรง คาเสื่อมราคาถือเปนคาใชจายด�าเนินงานประจ�าป
2. สินทรัพยที่มิไดใชในการด�าเนินงานเพื่อหารายไดโดยตรง คาเสื่อมราคาจะน�าไปหักบัญชีสวนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพยที่ซื้อมาราคารวมหนวยละไมเกิน 30,000 บาท และมีอายุการใชงานไมเกิน 2 ป ถือเปนคาใชจายทั้งจ�านวนในปที่ซื้อ

3.6 สินทรัพย์ ไมมีตัวตน - สุทธิ

3.6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ซื้อมาบันทึกเปนสินทรัพยโดยค�านวณจากตนทุนโดยตรงในการไดมาและการด�าเนินการ
ใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถน�ามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจ�าหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุประมาณการใหประโยชนภายใน
ระยะเวลา 5 ป ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทา� งานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของตามสัดสวนที่เหมาะสม
คาใชจายในการพัฒนาประสิท ธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาครั้งแรกจะบันทึกรวมเปนตนทุน
เมื่อไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น คาใชจายส�าหรับการดูแลและบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
3.6.2 สินทรัพย์ระหวางพัฒนาผลิตภัณฑ์
องคการเภสัชกรรมมีสินทรัพยที่อยูในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่กิจการ
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพยนั้น กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นส�าหรับขั้นตอนการผลิตเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตน ราคาทุนของสินทรัพยไมมี ตัวตนที่เกิ ดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงทุก รายการที่จ� า เปนในการสรางสรรค
เพื่อการผลิตและจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถน�ามาใชประโยชนตามประสงคของผูบริหาร ซึ่งจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา
ปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
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3.7 การดอยคาของสินทรัพย์
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานจ�ากัด จะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคา
ตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคา จะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย สินทรัพยจะถูกจัดเปน
กลุมที่เล็กที่สุด ที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว
จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.8 เงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัทรวมเปนกิจการที่องคการเภสัชกรรมมีอิทธิพลอยางเปนสาระส� าคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่องคการ
เภสัชกรรมถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูเริ่มแรก
ดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนแบงก�าไรหรือขาดทุนในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบก�าไรขาดทุน และความเคลื่อนไหว
ในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีส วนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนขององคการเภสัชกรรมใน
บริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียขององคการเภสัชกรรมในบริษัทรวม องคการเภสัชกรรมจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีก
ตอไป เวนแตองคการเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทรวมหรือตองจายช�าระหนี้แทนบริษัทรวม
รายการก�าไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางองคการเภสัชกรรมกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่องคการเภสัชกรรมมีสวนไดเสียในบริษัท
รวมนั้น
รายการขาดทุ น ที่ ยัง ไมไดเกิ ด ขึ้ น จริ ง ก็ จ ะตั ด บัญ ชี ในท� า นองเดี ย วกั น เวนแตเปนรายการที่ มี หลั ก ฐานวาสิ น ทรัพ ยที่ โอน
ระหวางกันนั้นเกิดการดอยคา
นโยบายการบัญชีของบริษัทรวม จะเปลี่ยนเทาที่จ�าเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีขององคการเภสัชกรรม
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทรวมของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 5.7

3.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชนของพนักงานขององคการเภสัชกรรม ประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งที่เปนโครงการสมทบเงิน และ
โครงการผลประโยชน โครงการสมทบเงินเปนโครงการที่องคการเภสัชกรรม จายเงินสมทบใหกับกองทุนที่แยกตางหากในจ�านวนเงินที่คงที่
องคการเภสัชกรรม ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่ม ถึงแมกองทุนไมมีสินทรัพย
เพียงพอที่จะจายช�าระใหพนักงานทั้งหมดส�าหรับการใหบริการของพนักงาน ทั้งในอดีตและปจจุบัน โครงการผลประโยชนเปนโครงการที่ไมใช
โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก�าหนดจ�านวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ จ�านวนป
ที่ใหบริการ และคาตอบแทน เปนตน
3.9.1 กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินกูองค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
องคการเภสั ชกรรมจัด ตั้ งกองทุนบ� าเหน็ จผู ปฏิบัติง านขึ้น ตามพระราชบัญญั ติจั ดตั้งองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหวางขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยเงินบ�าเหน็จ เงินชดเชย และ
เงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองคการฯ จายสมทบใหกองทุนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ไดรวมรายการบัญชีตางๆ ของ
กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรมดวย
องคการเภสัชกรรมไดจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมขึ้น ตามขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยการใหผูปฏิบัติงาน
กูเงิน พ.ศ. 2520 ใหใชบังคับนี้ตั้งแต 1 มกราคม 2521 โดยใหจัดสรรเงินกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุนเงินกูฯ ตามจ�านวน
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม และคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่
11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ใหองคการเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณ
เขากองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมปละ 5 ลานบาท โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2548 เพื่อจายคืนเงินยืมกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานจนกวา
จะครบจ�านวน 44.50 ลานบาท ทั้งนี้ไดรวมรายการบัญชีตางๆ ของกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม ไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรม
ดวย และมติที่ประชุมคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงิน
ขององคการเภสัชกรรม จ�านวน 30.00 ลานบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบเขากองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
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องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผูที่เขาปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ตองเปนสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ส�าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานกอนวันที่ดังกลาวเลือกเปนสมาชิกตามความสมัครใจโดยองคการเภสัชกรรมจายสมทบใหอัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน ส�าหรับ
พนักงานที่มีอายุการท�างานไมเกิน 20 ป และรอยละ 10 ของเงินเดือนส�าหรับพนักงานที่มีอายุการท�างานเกิน 20 ป ตอมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2549 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ใหจายเงินสมทบเขากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพิ่มอีกรอยละ 2 ส�าหรับ
พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสมทบรอยละ 11 ของเงินเดือน สวนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสมทบ
รอยละ 12 ของเงินเดือนทั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนไป
เงินสมทบที่จายใหกองทุนบ�าเหน็จฯ กองทุนเงินกูฯ และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรับรู เปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.9.2 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
องคการเภสัชกรรม จัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพื่อจายเงินใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทย จ�านวนเงินดังกลาวขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนและจ�านวนปที่พนักงาน ท�างานใหองคการเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�างานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตหนี้สินส�าหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลา
รายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ และปรับปรุงดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรู ภาระผูกพันนี้คา� นวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอิสระ ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ที่ต องจายในอนาคต โดยใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพันใหแกพนักงาน และวัน
ครบก�าหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองช�าระภาระผูกพัน
ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตรประกันภัยส�า หรับโครงการผลประโยชนพนักงานเกิด ขึ้น
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานจะรับรูในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.10 ประมาณการหนี้สิน

องคการเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดท�าไว อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุก ารณในอดีต ซึ่งการช�าระหนี้ตามภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหองคการเภสัชกรรม
ตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น าเชื่อถือของจ�านวนที่ต องจาย ในกรณีที่องคการเภสัชกรรมคาดวาประมาณการ
หนี้สินดังกลาวเปนรายจายที่จะไดรับคืน องคการเภสัชกรรมจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืน
อยางแนนอน

4. ประมาณการทางบัญชีที่สา� คัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต
และปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผล ในสถานการณขณะนั้น ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558 การประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญขององคการเภสัชกรรม มีดังนี้

4.1 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไมมีตัวตน

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากส�าหรับ อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนขององคการเภสัชกรรม
โดยสวนใหญอางอิงจากขอมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยนั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�าหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดย
การขายหรือเลิกใช

4.2 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณอายุ

องคการเภสัชกรรมจัดใหมีผลประโยชนพนักงานภายหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ไทย มูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค�านวณโดยใชสมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตรา
คิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณ
การคาใชจาย และหนี้สินคาตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ

4.3 การดอยคาของสินทรัพย์

องคการเภสัชกรรมมีการทบทวนการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม เมื่อพบขอบงชี้ของการดอยคา ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุ
ขอ 3.7 โดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
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5. ขอมูลเพิ่มเติม
5.1 เงนสดและรายการเทียบเทาเงนสด ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559
เงินสดคงเหลือที่ส�านักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
รวม
เงินฝากธนาคารประจ�า 3 เดือน
รวม

2558

0.58
4.07
2,833.91
2,838.56
109.47
2,948.03

0.38
2.04
1,994.81
1,997.23
133.74
2,130.97

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 2,833.91 ลานบาท ที่องคการเภสัชกรรมส�ารองไวส�าหรับโครงการส�ารองยาและเวชภัณฑตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.15 เปนเงิน 11.44 ลานบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงาน 20.04 ลานบาท
กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม 7.10 ลานบาท และกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม 33.07 ลานบาท รวมอยูดวย
องคการเภสัชกรรมไดมีการน�าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยไปท�าขอตกลงกับธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 4 บัญชี
ดังนี้ บัญชีเลขที่ 050-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5 และ 002-1-38117-8 วงเงินตามขอตกลงจ�านวน 200 ลานบาท และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 วงเงินตามขอตกลงจ�านวน 200 ลานบาท วัตถุประสงคการท�าบันทึกขอตกลงวา
เพื่อด�ารงเงินฝากธนาคาร เพื่อใหพนักงานและลูกจางประจ�าขององคการเภสัชกรรมกูเพื่อที่อยูอาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

5.2 เงนลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559
เงินฝากธนาคาร - ประจ�า 6 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจ�า 12 เดือน
รวม

2558

254.44
254.44

689.61
310.70
1,000.31

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า จ�านวน 254.44 ลานบาท เปนเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าของกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ
องคการเภสัชกรรม ประเภทประจ�า 12 เดือน

5.3 ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559

2558

ลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง

ลานบาท
4,722.50

รอยละ
63.39

ลานบาท
3,594.68

รอยละ
61.32

ลูกหนี้สวนราชการ - สวนภูมิภาค

2,616.64

35.13

2,178.74

37.17

110.32

1.48

88.45

1.51

7,449.46

100.00

5,861.87

100.00

1.92

0.03

1.98

0.03

7,447.54

99.97

5,859.89

99.97

ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ
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ในป 2559 มีลูกหนี้สวนราชการ - สวนกลาง จ�านวน 4,722.50 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหนี้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ จ�านวน 2,751.88 ลานบาท และ ส�านักงานประกันสังคม จ�านวน 1,838.28 ลานบาท

5.4 เงนใหกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

2559
3.27
53.14
56.41

2558
8.45
65.86
74.31

ลูกหนีอ้ นื่ ๆ จ�านวน 53.14 ลานบาท เปนลูกหนีร้ อการชดใชของบริษทั ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด จ�านวน 47.10 ลานบาท
ตั้งเปนลูกหนี้ เนื่องจากชดเชยสินคาจากการสงเสริมการขายใหกับองคการเภสัชกรรมของป 2553 – 2555 จ�านวน 30 รายการ
ซึ่งบริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด จะทยอยจายเปนสินคา จ�านวน 60 งวด และไดทยอยจายแลว 16 งวด

5.5 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑส�าเร็จรูป - ผลิตภัณฑขององคการเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑส�าเร็จรูป - ผลิตภัณฑของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑระหวางท�า
ภาชนะและอุปกรณการบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ
เวชภัณฑโครงการส�ารองยา
หัก ส�ารองสินคาเสื่อมสภาพ
รวม

2559
1,054.24
1,256.87
429.80
627.74
145.25
5.10
19.44
3,538.44
21.47
3,516.97

2558
788.98
618.76
511.16
1,202.99
126.59
4.97
23.81
3,277.26
35.46
3,241.80

5.6 สินทรัพย์หมุนเวยนอื่น ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

เงินจายลวงหนาคาเวชภัณฑ และอื่นๆ
เงินคางรับอื่น
ภาษีที่ยังไมถึงก�าหนดช�าระ
รวม

2559
21.98
4.70
7.01
33.69

2558
60.15
19.56
6.54
86.25
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5.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม องคการเภสัชกรรม ไดลงทุนในบริษัท ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2559
2558

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด
4. บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ จ�ากัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จ�ากัด
หัก

คาเผื่อการดอยคา :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลฯ

เงินลงทุน
ลานบาท

อัตราการถือหุน
รอยละ

เงินลงทุน
ลานบาท

อัตราการถือหุน
รอยละ

312.92
135.00
51.14
98.08
93.60
690.74

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

252.44
135.00
71.12
104.96
93.60
657.12

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

93.60
135.00
462.14

93.60
135.00
428.52

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จ�ากัด
4. บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ จ�ากัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จ�ากัด
หัก

คาเผื่อการดอยคา :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลฯ

เงินลงทุน
ลานบาท
148.86
135.00
39.20
147.00
93.60
563.66
93.60
135.00
335.06

อัตราการถือหุน
รอยละ
40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

2558
เงินลงทุน
ลานบาท
148.86
135.00
39.20
147.00
93.60
563.66
93.60
135.00
335.06

อัตราการถือหุน
รอยละ
40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

119

ในป 2559 ไดรับเงินปนผล บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัลโปรดัคส จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 1.20 ลานบาท และเขาไป
มีสวนรวมเปนกรรมการ ทั้ง 5 แหง
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด ถูกธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) ฟองลมละลายเปนคดีหมายเลขด�าที่
ล 2273/2549 ตอมา บริษัท เนชั่นแนล ฟูด คอรปอเรชั่น จ�ากัด ไดยื่นค�ารองตอศาลลมละลายกลางขอใหฟนฟูกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งศาลไดมีคา� สั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ใหฟนฟูกิจการของบริษัท ตามพระราชบัญญัติลมละลาย (คดีหมายเลขด�าที่ ฟ.49/2550
หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีค�าสั่งตั้งบริษัทเปนผูท�าแผน โดยไดลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจาหนี้ทั้งหลายของบริษัทจะตองยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในการ
ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในก�าหนด 1 เดือน นับแตวันโฆษณาค�าสั่งนี้และผูท�าแผนจะตองจัดท�าแผนฟนฟูตามที่
กฎหมายก�าหนดและสงแผนใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในก�าหนดเวลา 3 เดือน นับ แตวันโฆษณาค� าสั่งแตงตั้งผู ท�าแผน
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผูท�าแผนไดน�าสงแผนฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย และเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยไดนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาวาจะยอมรับแผนหรือไม และไดมีการเลื่อนประชุมเจาหนี้ เปนวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับแผนฟนฟูกิจการ และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดน�าเสนอศาลลมละลายกลางพิจารณาแผน
ซึ่งศาลลมละลายกลางไดมีค�าสั่งเห็นชอบแผนฟนฟู เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ปจจุบันอยูระหวางบริษัทบริหารจัดการใหเปนไป
ตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมายจะตองด�าเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป และผูบริหารแผนจะตองรายงาน
การปฏิบัติงานตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยทุก 3 เดือน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยก�าหนด
ตามหนังสือส�านักฟนฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจงวา จากการ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ผูบริหารแผนน�าสง ปรากฏวา ไมเปนไปตามสาระส�าคัญตามแผน เนื่องจากไมสามารถ
ช�าระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 ถึงกลุมที่ 7 ไดตามขอก�าหนดของแผน องคการเภสัชกรรมไดติดตามและประสาน
กับ เจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อหารือถึงแนวทางด�าเนินการตอบริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคั ลเด็กซโทรส จ�ากัด ไดรั บแจง
ในเบื้องตนวา จะยื่นเรื่องเพื่อให บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด ลมละลาย เนื่องจากไมมีการด�าเนินการตามแผน
ฟนฟูที่ก�าหนด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 2 ปงบประมาณ 2556 ใหตั้งคา
เผื่อดอยคาเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จ�ากัด เปนจ�านวนเงิน 135.00 ลานบาท โดยใหปรับปรุงยอนหลัง
กับก�าไรสะสมตนปงบประมาณ 2554 เพื่อใหสามารถจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงป 2552) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม ก�าหนดวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
บริ ษัท เมดิ คั ล ดี ไวซ แมนูแ ฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จ�ากั ด หยุ ดด� าเนิ นกิจการ เนื่ องจากบริษั ทประสบปญหา
ขาดสภาพคลองอยางหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของบริษัทไดมีหนังสือแจงความประสงคที่จะใหมีการด�าเนินการ
ช�าระบัญชีบริษัท (Voluntary Liquidation) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบใหรับรูการดอยคา
ของเงินลงทุนและคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 3 ปงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติ
เห็นชอบใหตั้งดอยคา จ�านวน 93.60 ลานบาทเต็มจ�านวน องคการเภสัชกรรมในฐานะผูถือหุนไมตองรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท
เนื่องจากไดช�าระคาหุนครบถวนแลว (ตามกฎหมายผูถือหุนจะรับผิดจ�ากัดเพียงไมเกินจ�านวนเงินที่ยังสงไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ)
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จ�ากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60.00 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน
120.00 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จ�านวน 6,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ไดจัดสรรหุนสามัญ จ�านวน
3,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ใหจัดสรรและเสนอขายแกบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) จ�านวน 1 ราย
คือ บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จ�ากัด ในราคาเสนอขายหุนละ 50.00 บาท หุนสามัญ จ�านวน 3,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุ นละ 10.00 บาท ใหจัด สรรและเสนอขายแกผู ถื อหุ นเดิม ของบริษั ทฯ ตามสัดสวนจ� านวนหุ นที่ผู ถื อหุ นแตละรายถื ออยู
(Right Offering) ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 50.00 บาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
องคการเภสัชกรรมไดซื้อหุนเพิ่ม 1,824,000 หุน เปนเงิน 91.20 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมในการประชุม
ครั้งที่ 7/58 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558
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5.8 เงินใหกูยืมระยะยาว จ�านวน 101.76 ลานบาท เกิดจากกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม ใหพนักงานกูยืมเงินเพื่อเปน
สวัสดิการ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าของธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ

5.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดวย
หน่วย:ล้านบาท
30 ก.ย. 2559
มูลค่าทรัพย์สิน

ราคาทุน
ยอดยกมา
1 ต.ค. 58
ที่ดิน

เพมขึน

30 ก.ย. 2558
ค่าเสือมราคาสะสม

ลดลง/ ยอดคงเหลือ ยอดยกมา
จำาหน่าย 30 ก.ย. 59 1 ต.ค. 58

เพมขึน

จำาหน่าย

ราคาสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ราคาสุทธิ
30 ก.ย. 59

341.60

-

-

341.60

-

-

-

-

341.60

341.60

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 และอุปกรณการผลิต 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

อาคารโรงเรือนและสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ เครื่องใชส�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

5.10 สินทรัพย์ ไมมีตัวตน-สุทธิ ประกอบดวย
หน่วย:ล้านบาท
30 ก.ย. 2559

30 ก.ย. 2558

มูลค่าทรัพย์สิน

ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย

ลดลง/ ยอดคงเหลือ ยอดยกมา
จำาหน่าย 30 ก.ย. 59 1 ต.ค. 58

จำาหน่าย ยอดคงเหลือ ราคาสุทธิ
30 ก.ย. 59

ราคาสุทธิ

ยอดยกมา
1 ต.ค. 58

เพมขึน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

72.02

13.04

0.46

84.60

23.85

13.88

0.46

37.27

47.33

48.17

สินทรัพยระหวางพัฒนา

59.59

70.50

-

130.09

-

-

-

-

130.09

59.59

131.61

83.54

0.46

214.69

23.85

13.88

0.46

37.27

177.42

107.76

รวม

เพมขึน

5.11 หนี้สินหมุนเวยนอื่น ประกอบดวย
2559

โบนัสคางจาย
คาใชจายคางจายอื่นๆ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักรอตั้งหนี้เปนสินคาคงคลัง
รายไดรอการรับรู
อื่นๆ
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู
เงินรับช�าระเกินจากลูกหนี้
ยาคางสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอน�าสง
รวม

143.61
549.18
11.77
62.81
(1.43)
45.60
93.86
781.02
36.50
28.87
42.47
1,794.26

หน่วย : ล้านบาท
2558

125.75
550.95
12.87
78.76
4.94
63.82
108.75
674.70
103.89
21.69
83.41
1,829.53
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5.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
องคการเภสัชกรรมจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบ�าเหน็จตามขอก�าหนดของพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณหรือออกจากงาน และผลประโยชนอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2559

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบ�าเหน็จ
ผลประโยชนอื่นๆ
รวม

812.40
323.20
56.98
1,192.58

หน่วย : ล้านบาท
2558

800.22
331.50
55.49
1,187.21

การเปลี่ยนแปลงมูลคาในปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงานในงวดป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้
2559

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ผลประโยชนจาย
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1,187.21
(95.12)
57.63
42.86
1,192.58

หน่วย : ล้านบาท
2558

1,181.43
(93.98)
57.05
42.71
1,187.21

คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบก�าไรขาดทุน แตละรายการมีดังนี้
คาใชจายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชนของพนักงานที่องคการเภสัชกรรม รับรูในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวน
คาใชจายด�าเนินงานของงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
2559

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

57.63
42.86
100.49

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด
รอยละ 3.90 ตอป
อัตราขึ้นเงินเดือน
รอยละ 7.00 - 8.00 ตอป
อัตราเงินเฟอ
รอยละ 3.00 ตอป

หน่วย : ล้านบาท
2558

57.05
42.71
99.76
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องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการ เภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ซึ่ง
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมโดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี ใหวางขอบัง คับองคการเภสัชกรรมวาดวยเงินบ� าเหน็จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไววา ใหองคการเภสัชกรรมจายเงินสมทบเขากองทุนบ� าเหน็จผูปฏิบัติงานเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนหรือคาจางของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะจาย ใหพนักงานและลูกจางในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และ
ถึงแกกรรม กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปไดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ต.ค. 58
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จาย
เงินกองทุนบ�าเหน็จฯ คงเหลือ
ภาระผูกพัน

2559
331.51
17.28
(25.59)
323.20
323.20

2558
334.97
22.64
(26.10)
331.51
331.51

ยอดหนีส้ นิ กองทุนบ�าเหน็จ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 จ�านวน 323.20 ลานบาท ไดแสดงเปนสวนหนึง่ ในประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

5.13 หนี้สินกองทุนเงินกูองค์การเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมขึ้นตามขอบังคับองคการเภสัชกรรม วาดวยการใหผูปฏิบัติงาน
กู เงิ น พ.ศ. 2520 มีผลบั ง คั บ ตั้ ง แตวั นที่ 1 มกราคม 2521 โดยกองทุ นเงิ น กู องคการเภสัช กรรมไดกู ยื มเงิ นจากกองทุ น
บ�าเหน็จผูปฏิบัติงานไปจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมตั้งแตงวดป 2520 - 2547 จ�านวนเงิน 44.50 ลานบาท
ในงวดป 2548 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม
2547 ใหจัดสรรเงินงบประมาณจากงบท�าการขององคการเภสัชกรรมเพื่อตัดจายใหกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมน�าไปจายคืนเงิน
กองทุนบ�าเหน็จผูปฏิบัติงานปละ 5 ลานบาท จนกวาจะครบจ�านวนเงิน 44.50 ลานบาท ตามที่กูยืมโดยจายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ใหรัฐวิสาหกิจ
น�าเงินจากงบท�าการไปใหพนักงานกูยืม เพื่อเปนสวัสดิการกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม มีสินทรัพยและหนี้สินสรุปไดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู
ดอกเบี้ยคางจายองคการเภสัชกรรม
กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม

2559
7.10
101.76
(34.36)
74.50

2558
6.67
100.19
(32.36)
74.50

5.14 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดป 2549 องคการเภสัชกรรมไดโอนเงินบ� าเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเขาเปนสมาชิก
ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 176 คน จากเงินกองทุนบ�าเหน็จฯเปนเงิน 98.78 ลานบาท ในป 2554 ไดโอนเงินบ�าเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 9 คน เปนเงิน 13.41 ลานบาท
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5.15 โครงการส�ารองยาและเวชภัณฑ์
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหองคการเภสัชกรรมกันเงินรายไดที่จะตองน�าสงกระทรวงการคลัง ตั้งแตป 2515 ถึง
2529 รวมเปนเงินทั้งหมด 50 ลานบาท เพื่อด�าเนินการส�ารองยาและเวชภัณฑที่จ�าเปน ส�าหรับใชในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยา
ภายในประเทศหรือยามฉุกเฉิน และใหน�ายาและเวชภัณฑดังกลาวออกหมุนเวียนใชโดยจัดหาของใหมเขามาแทนที่ เพื่อปองกัน
การเสื่อมคุณภาพ ในป 2529 เกิดน�้าทวมบริเวณองคการเภสัชกรรม ท�าใหเวชภัณฑโครงการส�ารองยาฯ ขององคการเภสัชกรรม
เสียหายคิดเปนมูลคา 0.09 ลานบาท เงินส�ารองโครงการส�ารองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ลานบาท ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดน�าเงิน
ส�ารองโครงการส�ารองยาดังกลาวไปด�าเนินกิจกรรมตางๆ แลว 38.47 ลานบาท คงเหลือฝากไวที่ธนาคาร 11.44 ลานบาท ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.1 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2559

2558

1. จัดสรางอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ - 1 ขนาด 24X32 เมตร
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง

1.99

1.99

2. จัดสรางอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ - 2 ขนาด 22X38 เมตร
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง

4.00

4.00

13.04

13.04

19.44
38.47

23.81
42.84

11.44
49.91

7.07
49.91

3. ตอเติมอาคารส�ารองยาและเวชภัณฑ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22X38 เมตร
เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร
4. จัดส�ารองยาและเวชภัณฑ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2558
5. คายาและเวชภัณฑซึ่งอยูระหวางด�าเนินการจัดหาเพื่อส�ารองใหครบ
โครงการฯ รวมอยูในเงินฝากออมทรัพยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 5.1
รวม

5.16 ขายยาและเวชภัณฑ์ ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

ขายยาและเวชภัณฑองคการผลิต
ขายยาและเวชภัณฑผูผลิตอื่น
ขายยาและเวชภัณฑจางผลิต
รวม

2559
6,634.77
8,315.52
184.03
15,134.32

2558
6,401.50
6,876.82
150.13
13,428.45

ยาและเวชภัณฑจางผลิต องคการเภสัชกรรมไดจางบริษัทผลิตยาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน การผลิตจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาภายใตการก�ากับดูแลขององคการเภสัชกรรม
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5.17 รายไดอื่น ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงนทีแสดงเงนลงทุนตามวธีส่วนได้เสีย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
คาปรับและชดใชคาเสียหาย
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายไดอื่นๆ
รวม

2559
28.29
1.99
31.14
18.22
8.51
60.27
148.42

2558
102.67
2.24
86.58
7.06
14.30
98.51
311.36

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
เงินปนผล
คาปรับและชดใชคาเสียหาย
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายไดอื่นๆ
รวม

2559
28.29
1.99
1.20
31.14
18.22
8.51
60.27
149.62

2558
102.67
2.24
3.92
86.58
7.06
14.30
98.51
315.28

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส�าหรับงวดป จ�านวน 28.29 ลานบาท เปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขององคการเภสัชกรรม จ�านวน 3.73 ลานบาท และรายไดอื่นๆ ส�าหรับงวดป จ�านวน 60.27 ลานบาท เปนรายไดเบ็ดเตล็ดกองทุน
สนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม ส�าหรับงวดป จ�านวน 0.99 ลานบาท รวมอยูดวย

5.18 คาใชจายในการขาย ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

คาขนสง
คาโฆษณา
คาใชจายโครงการ VMI
คาใชจายโครงการรับผิดชอบสังคม
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
คาพาหนะเดินตลาด
คาพาหนะเก็บเงิน
เงินรางวัลการขาย
เงินรางวัลการเก็บเงิน
เบี้ยเลี้ยงพนักงานสงยา
คาใชจายในการบรรจุหีบหอ
คาปรับสงของลาชา
คาภาษีเรียกคืนไมได
คาใชจายแลกเปลี่ยนคืนยา
เงินสนับสนุนโครงการ
รวม

2559
327.99
38.73
0.30
11.28
214.57
1.83
0.33
4.81
0.13
0.02
14.01
0.27
0.02
0.02
7.73
622.04

2558
337.78
51.35
0.25
20.29
242.91
1.97
0.30
7.91
0.08
0.01
13.50
16.88
0.07
0.01
9.28
702.59
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5.19 คาใชจายในการบรหาร ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

2559

2558

438.50
2.65
24.71
1.22
43.09
1.93
1.61
158.68
2.05
4.90
2.86
35.90
5.92
49.44
0.58
0.01
29.89
0.60
6.72
6.28
20.93
2.23
0.20
840.90

436.37
2.27
30.54
0.05
42.98
2.66
1.18
126.01
2.26
5.19
2.90
34.28
7.74
49.86
0.64
0.01
33.06
0.76
6.38
4.71
20.02
2.03
0.20
812.10

49.46
4.09
12.64
2.27
6.27
1.70
0.39
15.89
0.45
10.65
0.04
5.67
4.01
61.79
4.00
2.00
3.80

51.92
6.36
5.09
2.10
5.50
0.71
0.28
16.06
0.40
10.24
0.03
4.62
1.74
48.82
2.94
1.97
3.40

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

เงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
คาจางลูกจางประจ�า
คาจางชั่วคราวและอื่นๆ
คาแรงลวงเวลา
คาครองชีพ
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
คาตอบแทนพิเศษ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาเลาเรียนบุตร
คารักษาพยาบาล
เงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เงินชวยเหลือบุตร
เงินชวยเหลือเลี้ยงดูบุตร
เงินชดเชยและเงินทดแทน
สวัสดิการอื่นๆ
คาที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะไปราชการ
คาใชจายในการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
เงินชวยเหลือคาท�าศพ
รวมคาใชจายสวนบุคคล
ค่าใช้จ่ายสำานักงาน

คาเชาที่ดิน
คาใชจายการกุศล
คาธรรมเนียมตางๆ
คาสื่อสารอื่น
คาเบี้ยประกันภัย
คาซอมแซมโรงเรือน
คาปรับปรุงบริเวณส�านักงาน
คาซอมแซมครุภัณฑ
คาใชจายยานพาหนะ
คาซอมจักรกล
คาซักฟอก
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คารับรอง
คาจางเหมาบริการ
เงินรางวัล
คาไปรษณียโทรเลข
คาโทรศัพท
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5.19 คาใชจายในการบรหาร (ตอ)
หน่วย : ล้านบาท

คาน�้าประปา
คาไฟฟา
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาหนังสือหองสมุด
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุการชาง
วัสดุเครื่องแตงกาย
อุปกรณการผลิตเพื่อการวิจัย
คาวัสดุงานบาน
คาใชจายทรัพยสินที่ราคาไมเกิน 30,000.- บาท
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
คาใชจายในการตรวจวิเคราะหเพื่อการวิจัย
คาบริการงานซอมแซมสินทรัพย
คาธรรมเนียมสอบบัญชี
คาตอบแทน
คาจางที่ปรึกษา
คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาใชจายโครงการไขหวัดใหญ
คารถรับ - สงพนักงาน
คาตัดจ�าหนายซอฟแวร
คาธรรมเนียมซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
คาเชาสินทรัพย
คาใชจายรับรองการถายทอดจากตางประเทศ
คาใชจายพัฒนาผลิตภัณฑใหม
คาใชจายกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององคการเภสัชกรรม
รวมคาใชจายส�านักงาน
รวมคาใชจายในการบริหาร

2559
2.45
41.62
7.49
1.14
0.43
0.16
0.23
0.11
13.87
1.17
0.12
80.22
5.31
26.15
1.20
22.34
4.73
0.05
14.64
7.27
6.93
0.01
15.24
29.65
18.46
486.11
1,327.01

2558
2.38
50.97
7.27
1.58
0.53
0.32
0.04
1.73
28.80
1.38
0.20
88.22
7.63
24.65
1.05
11.57
7.42
2.58
2.24
7.57
3.69
0.27
13.30
6.35
30.37
18.09
482.38
1,294.48

ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวจัยขององค์การเภสัชกรรม ประกอบดวย
หน่วย : ล้านบาท

คาโครงการวิจัย
คาเบี้ยประชุม
คารับรอง
คาตรวจสอบบัญชี
คาพิจารณาโครงการวิจัย
คาใชจายการประชุมสัมมนา
คาใชจายเดินทาง
รวม

2559

2558

17.53
0.28
0.03
0.06
0.56
18.46

17.05
0.38
0.07
0.02
0.11
0.32
0.14
18.09
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6. หนี้สินที่อาจเกิดข้นภายหนา
6.1 คดีที่องค์การเภสัชกรรมฟอง คดีแพง (ฟองขับไล)
6.1.1 คดีแพง (ฟองขับไล)

คดีแพง (ฟองขับไล) ระหวางองคการเภสัชกรรม โจทก กับผูบุกรุกรายหนึ่ง กับพวก จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่
1078/2555 และหมายเลขแดงที่ 1322/2557 องคการเภสัชกรรม ฟองวา จ�าเลยบุกรุกที่ดินองคการเภสัชกรรม อ�าเภอหนองใหญ
จังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดชลบุรีและศาลอุทธรณภาค 2 มีคา� พิพากษาใหจ�าเลยออกจากที่ดิน จ�าเลยยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลฎีกา

6.2 คดีที่องค์การเภสัชกรรมถูกฟองเรียกคาเสียหาย รวมทั้งสิ้น 4 คดี
6.2.1 คดีปกครอง

คดีปกครอง ระหวาง อดีตผูบริหารรายหนึ่ง โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่ 1421/2556
โดยโจทกฟองวาจ�าเลยเลิกจางไมเปนธรรม เรียกคาเสียหาย 49.65 ลานบาท และขอใหกลับด�ารงต�าแหนงผูอ�านวยการองคการ
เภสัชกรรม ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาใหยกฟองแตโจทกอุทธรณ ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
6.2.2 คดีแรงงาน

คดีแรงงาน ระหวาง พนักงานองคการเภสัชกรรมรายหนึง่ โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลยขอพิพาทหมายเลขด�าที่
3150/2558 โจทกฟองเรื่องแตงตั้งโยกยายไมเปนธรรม โดยฟองเรียกคาเสียหายจากการกระท�าละเมิด เปนเงิน 5 ลานบาท และ
ใหจ�าเลยช�าระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตน นับตั้งแต วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป จนกวาจะช�าระเสร็จสิ้น
ศาลนัดสืบพยานในวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2559
6.2.3 คดีแพง (คดีผูบริโภค)

คดีแพง (คดีผูบริโภค) ระหวาง ผูรับจางแหงหนึ่ง โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่
ผบ.017/2559 โจทกฟองเรื่องจ�าเลยยกเลิกสัญญาไมชอบท�าใหสัญญาจางสิ้นสุดลงกอนก�าหนดสัญญา ท�าใหโจทกไดรับความเสียหาย
ขอใหจ�าเลยรับผิด ช�าระคาจางที่คางช�าระ ขณะนี้ศาลแพงวินิจฉัยวา โจทกเปนฝายผิดสัญญา และการที่จ�าเลยใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
เปนการกระท� าโดยชอบแลวโดยพิพากษาใหจ� าเลยช�าระเงิ น 0.33 ลานบาท พรอมดอกเบี้ ยรอยละ 7.5 ตอป ของตนเงิ น
นับแตวันฟอง (ฟองวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559) เปนตนไปจนกวาจะช�าระเสร็จแกโจทก และใหคืนหนังสือค�้าประกันสัญญา
จ�านวน 1.29 ลานบาท
6.2.4 คดีแรงงาน

คดีแรงงาน ระหวาง อดีตผูบริหารรายหนึ่ง โจทก กับองคการเภสัชกรรม จ�าเลย ขอพิพาทหมายเลขด�าที่ 3189/2558
โจทกฟองขอใหเพิกถอนค�าสั่งลงโทษใหออกจากงาน ตามค�าสั่งองคการเภสัชกรรม ที่ อภ.(2) 134/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558
ศาลนัดฟงค�าพิพากษาวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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อัตรากำาลัง Manpower
หนวยงาน
Organization

รวม
Total

พนักงาน
Staff

ลูกจางประจ�า
Permanent

ลูกจางชั่วคราว
Temporary

ผูอ�านวยการ / Supervision of the Director

33

10

-

43

ส�านักตรวจสอบภายใน / Internal Audit Of ce

16

-

-

16

137

9

1

147

ส�านักบริหารยุทธศาสตร / Of ce of Strategy Management

19

-

-

19

ฝายทรัพยากรบุคคล / Human Resources Department

57

3

-

60

ฝายบัญชีและการเงิน / Finance and Accounting Department

81

1

-

82

ฝายผลิตยา / Pharmaceutical Production Department

408

273

48

729

โรงงานผลิตยารังสิต 1 / Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1

109

52

83

244

37

16

2

55

ฝายชีววัตถุ / Biological Product Department

158

16

-

174

ฝายเภสัชเคมีภัณฑ / Chemicals Department

74

4

2

80

ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม / Engineering and Technology Department

144

39

-

183

ฝายการตลาดและการขาย / Marketing and sale Department

172

31

2

205

ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ / Package and Product Management Department

333

111

18

462

ฝายประกันคุณภาพ / Quality Assurance Deparment

204

10

6

220

78

-

1

79

128

16

3

147

2,188

591

166

2,945

ส�านักอ�านวยการ / Of ce of the Managing Director

โรงงานผลิตยาปฏิชวี นะกลุมเบตา-แลคแตม / Beta-lactam Antibiotics Plant

การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
Quality Assurance Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา / Research and Development Institute
รวม/Total

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา Categorized by Education Background
วุฒิการศึกษา
Education Background

พนักงาน
Staff

ลูกจางประจ�า
Permanent

ลูกจางชั่วคราว
Temporary

รวม
Total

ต�่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ / 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

33

-

-

33

2,188

591

166

2,945

ปริญญาเอก / Doctorate
รวม/Total

