
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ทบทวนแผนยทุธศำสตร ์ปี 2559-2563 และก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของ อภ.  
ใน 5 ปีขำ้งหนำ้ ดงันี ้
1. จัดท ำแผนพัฒนำบคุลำกรเพือ่รองรับแผนยทุธศำสตร ์
2. ให ้อภ. ด ำเนนิกำรท ำแผนและหำแนวทำงในกำรท ำ MOU กบัประเทศทีม่ศีักยภำพในกำรผลติยำ  
คอื ประเทศอนิเดยี และจนี และพัฒนำควำมสมัพันธเ์พิม่เตมิระหวำ่ง อภ. กบัโรงงำนผลติยำของอนิเดยี
และจนี  
3. รับบคุลำกรใหม่ๆ  เขำ้มำท ำงำน และ Training ใหแ้กม่หำวทิยำลัยตำ่งๆ เพือ่ให ้อภ. สำมำรถหำ
บคุลำกรทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรขององคก์ร 
4. ใหค้วำมส ำคญักบักำรวจัิยและพัฒนำ โดยก ำหนดงบประมำณและเป้ำหมำยใหช้ดัเจน 
5. ให ้อภ. เป็นหน่วยงำนหลกัในกำร synergy ใหแ้กบ่รษัิทรว่มทนุ และก ำหนดควำมชดัเจนในหนำ้ที่
และผลลัพธข์องแตล่ะหน่วยงำน  
6. โรงงำนผลติยำแหง่ใหมต่อ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมแผน 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัรว่มทนุ 
 

1. บรษัิท องคก์ำรเภสชักรรม-เมอรร์เิออรช์วีวัตถ ุจ ำกดั  
    - มปัีญหำขำดสภำพคลอ่ง และขำดทนุเป็นระยะเวลำ 3 ปี 
    - คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหข้อ้เสนอแนะกรณีทีบ่รษัิทไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร 
อภ. ในกำรประชมุครัง้ที ่11 ปีงบประมำณ 2558 ไดภ้ำยในเวลำ 1 ปี ให ้อภ. เตรยีมกำรถอนตัวออก
จำกบรษัิท 
2. บรษัิท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์จ ำกดั (มหำชน) 
    - ลกูหนี้ชะลอกำรจำ่ยเงนิ เนื่องจำกมปัีญหำทำงดำ้นเศรษฐกจิ ซึง่ภำยหลังจำก อภ. เพิม่ทนุจ ำนวน 
300 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษัิทสำมำรถด ำเนนิงำนใหม้กี ำไรได ้
    - คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหข้อ้เสนอแนะวำ่ บรษัิทควรใหค้วำมส ำคัญตอ่ยอดขำยใหส้ำมำรถ
ปฏบิัตไิดต้ำมเป้ำหมำย และมกีำรจัดท ำ Mitigation Plan ทีจั่ดกำรควำมเสีย่งอยำ่งแทจ้รงิ 
3. บรษัิท ผลติภัณฑส์มนุไพรไทย จ ำกดั 
    - ลกูหนี้เพิม่ข ึน้อำจมผีลตอ่สภำพคลอ่งของบรษัิท และบรษัิทไดน้ ำเงนิก ำไรสะสมมำใชจ้ำ่ย
หมนุเวยีนในกจิกำร 
    - คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหผู้ร้ับผดิชอบของ อภ. รำยงำนปัญหำและกำรบรหิำรสนิทรัพย ์
ลกูหนี้ สนิคำ้ และเงนิสด รวมถงึแผนธรุกจิ และแผนบรหิำรกำรขำย เพือ่เพิม่รำยไดแ้ละลดคำ่ใชจ้ำ่ย 

บรษัิทรว่มทนุของ อภ. มแีนวโนม้ก ำไรลดลง และบำง
บรษัิทมผีลขำดทนุเพิม่ขึน้  

ทีม่ำ : งบกำรเงนิ สตง. รับรองปี 56 57 และ 58 และงบกำรเงนิเบือ้งตน้ไตรมำส 1 ปี 59 

หมำยเหต ุ: รำยไดด้ ำเนนิงำนและคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนไมร่วมรำยไดอ้ืน่และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ 

 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

 

องคก์ำรเภสชักรรม (อภ.) 
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD :  มุง่พฒันำองคก์รไปสูม่ำตรฐำนสำกลและรับผดิชอบดแูลควำมมัน่คงดำ้นยำและเวชภัณฑข์องประเทศ 

 

รำยไดร้วม คำ่ใชจ้ำ่ยรวม และก ำไรสทุธ ิ 

สนิทรพัยร์วม หนีส้นิรวม และทนุรวม 

ROA และ Net Profit Margin  

หน่วย : ลำ้นบำท 

สงักดั : กระทรวงสำธำรณสขุ 
ประธำนกรรมกำร :  พลโทศภุกร  สงวนชำตศิรไกร 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. :  นำงญำใจ  พฒันสขุวสนัต ์
ผูอ้ ำนวยกำร : นำยแพทยน์พพร  ชืน่กลิน่ 
CFO :  - 
จ ำนวนพนกังำน : พนักงำน 2,161 คน ลกูจำ้ง 800 คน 
Website : www.gpo.or.th 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Q1/58

Q1/59

0 5,000 10,000 15,000 20,000

สินทรพัยร์วม

หนีส้ินรวม

ทุนรวม

16761

4728

12033

17077

4767

12309

Q1/59

Q1/58

Q1/58 Q1/59

6.30 6.47

11.22 10.72

ROA Net Profit Margin

2556 2557 2558 %Chg Q1/58 Q1/59     %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 6,047 2,591 2,131 (17.74%) 2,131 2,034 (4.55%)

สนิทรัพย์รวม 15,991 16,228 16,761 3.29% 16,761 17,077 1.88%

หนีส้นิรวม 4,447 3,985 4,728 18.64% 4,728 4,767 0.83%

ทนุรวม 11,544 12,242 12,033 (1.71%) 12,033 12,309 2.29%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 11,423 12,130 11,922 (1.72%) 11,922 12,198 2.32%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 12,038 11,486 13,448 17.08% 2,356 2,556 8.51%

รำยไดร้วม 12,294 11,733 13,759 17.27% 2,353 2,575 9.44%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 11,139 10,594 12,315 16.25% 2,089 2,299 10.05%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 11,193 10,722 12,427 15.89% 2,089 2,299 10.05%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 899 892 1,133 27.02% 267 257 (3.56%)

ดอกเบีย้จำ่ย 0 0 0 0 0

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0

EBITDA 1,189 1,196 1,455 21.72% 345 350 1.51%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 1,101 1,011 1,333 31.85% 264 276 4.59%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 834 816 812 (0.44%) 194 192 (1.23%)

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น (4) 5 15 218.36% (1) (1) 18.73%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 290 304 323 6.15% 78 93 18.86%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 466 493 1,605 225.77%  -  - 

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 150 170 27 (84.16%) 18 0 (100.00%)

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 802 1,009 940 (6.84%) 51 72 42.22%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 634 439 403 (8.30%) 66 75 13.28%

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 79.07% 43.52% 42.84% 130.02% 103.56%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 6.89% 6.23% 7.95% 6.30% 6.47%

ROE 9.54% 8.26% 11.07% 8.78% 8.97%

D/E (เทำ่) 0.39 0.33 0.39 0.39 0.39

Net Profit Margin 8.96% 8.61% 9.68% 11.22% 10.72%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 อภ. มกี ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน จ ำนวน 257 ลบ. ลดลงจำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น จ ำนวน
9.50 ลบ. เนือ่งจำก รำยไดอ้ืน่ เชน่ ดอกเบีย้เงนิฝำก รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ และรำยไดค้ำ่ปรับ 
ลดลงจำกปีกอ่น จ ำนวน 56.65 ลบ. ทัง้นี ้อภ. สำมำรถเพิม่ยอดขำยในสว่นที ่อภ. ผลติเอง
และยำผูผ้ลติอืน่ อกีทัง้สำมำรถควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยไดด้ขี ึน้กวำ่ปีกอ่น ในสว่นของ
ฐำนะทำงกำรเงนิ อภ. สำมำรถใชส้นิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนเพือ่สรำ้งผลตอบแทนไดด้ขี ึน้ แตก่ำร
บรหิำรสนิทรพัยห์มนุเวยีนยังมปีระสทิธภิำพไมด่เีพยีงพอ เนือ่งจำกมยีอดลกูหนีค้ำ้งช ำระ 
และสนิคำ้คงเหลอืเพิม่มำกขึน้ 
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 สดัสว่นกำรขำยยำและเวชภัณฑท์ี ่อภ. ผลติเทยีบกบัยอดขำยยำและเวชภณัฑผ์ูผ้ลติอืน่  
มสีดัสว่น 61:39 ซึง่ อภ. สำมำรถเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรผลติยำและพึง่พำตนเองไดม้ำก
ขึน้จำกกำรขยำยกำรผลติไปโรงงำนผลติยำรังสติ 
 อภ. ควรก ำกบั ดแูล และเสนอแนะแนวทำงแกปั้ญหำกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทรว่มทนุ 
อยำ่งใกลช้ดิ เนือ่งจำกบรษัิทรว่มทนุมผีลกำรด ำเนนิงำนทีม่แีนวโนม้ก ำไรลดลงและบำงบรษัิท
มผีลขำดทนุเพิม่ขึน้ 
 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวปณุณญิำณ์  งำมปลัง่ 
ส ำนกั : กองพฒันำรัฐวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ  กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2155 
วนัทีจ่ดัท ำ : 19 เมษำยน 2559 

แผนระยะส ัน้ตำมแนวนโยบำยผูถ้อืหุน้ของภำครฐั 
1. เรง่รัดและตดิตำมผลกำรกอ่สรำ้งโรงงำนผลติวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ/่ไขห้วดันก ใหแ้ลว้เสร็จ 
2. ยกระดบัองคก์รใหไ้ดม้ำตรฐำนกำรผลติและดำ้นบคุลำกรตำมขอ้ก ำหนดขององคก์ำรอนำมยัโลก 
3. พฒันำขดีควำมสำมำรถดำ้นกำรวจัิย พฒันำยำและเวชภัณฑเ์ชงิสงัคมและเชงิพำณชิย ์
4. สรำ้งเครอืขำ่ยพนัธมติรทำงธรุกจิและกำรวจัิยพฒันำกบัหน่วยงำนทัง้ในและตำ่งประเทศ และหำแหลง่วตัถดุบิในกำรผลติยำและเวชภัณฑ ์
5. จัดท ำแผนพฒันำภำพลกัษณ์องคก์ร 
6. ปรับปรงุพฒันำระบบโลจสิตกิสแ์ละคลงัสนิคำ้ โดยกำรรว่มมอืกบัรฐัวสิำหกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. จัดท ำแผนกำรตลำดเพือ่พฒันำตลำดเดมิและขยำยสูต่ลำดใหม ่(ภำคเอกชนและตลำดตำ่งประเทศ) 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

องคก์ำรเภสชักรรม 

ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

 โครงสรำ้งรำยไดข้อง อภ.  ไตรมำส  1 ปี 59 อภ. มรีำยไดร้วม จ ำนวน 2,556.40 ลบ. 
เพิม่ขึน้จำกปีกอ่นคดิเป็นรอ้ยละ  9.44  เนือ่งจำก ยอดขำยยำและเวชภัณฑท์ี ่ อภ. ผลติเพิม่
สงูขึน้ 175.20 ลบ. ประกอบดว้ย กลุม่ยำตำ้นไวรัสเอดสเ์พิม่ขึน้ 58.04 ลบ. กลุม่ยำเม็ด 
99.71 ลบ. และยดขำยยำผูผ้ลติอืน่เพิม่ขึน้ 77.15 ลบ. โดยรำยไดส้ว่นใหญเ่ป็นรำยไดจ้ำก
กำรขำยยำและเวชภัณฑ ์จ ำนวน 2,515.69 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99 ของรำยไดร้วม 
รำยไดอ้ืน่ๆทีม่คีวำมส ำคญั ไดแ้ก ่ดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 5.06 ลบ. คำ่ปรับและ
ชดใชค้ำ่เสยีหำยจ ำนวน 5.17 ลบ. รำยไดอ้ืน่  ๆจ ำนวน 20.02 ลบ. และคำ่รับจำ้งท ำของ 
จ ำนวน 4.71 ลบ. โดยรำยกำรรำยไดอ้ืน่ลดลงจำกปีกอ่นเกอืบทกุรำยกำร อำท ิดอกเบีย้เงนิ
ฝำกธนำคำร ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มื คำ่ปรับและชดใชค้ำ่เสยีหำย รำยไดเ้งนิอดุหนุนจำกรัฐบำล
ตดับญัช ีและรำยไดอ้ืน่  ๆ
 

 โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยของ อภ ไตรมำส  1 ปี 59 อภ. มคีำ่ใชจ้ำ่ยรวม จ ำนวน 2,298.99 
ลบ. เพิม่ขึน้จำกปีกอ่นคดิเป็นรอ้ยละ 10.05 โดยคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นใหญเ่ป็นตน้ทนุขำยและ
รับจำ้งท ำของ จ ำนวน 1,909.99  ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 83.08 ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่ำ่นมำคดิ
เป็นรอ้ยละ 13.59 รำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ไดแ้ก ่คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นบคุคล จ ำนวน 191.79 ลบ. 
คดิเป็นรอ้ยละ 8.34 ลดลงจำกปีทีผ่ำ่นมำรอ้ยละ 1.23 คำ่ใชจ้ำ่ยส ำนักงำน จ ำนวน 105.86 
ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 4.60 เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่ำ่นมำรอ้ยละ 9.90 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย  จ ำนวน 
89.50 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 3.89 โดยลดลงจำกปีทีผ่ำ่นมำคดิเป็นรอ้ยละ 20 สะทอ้นใหเ้ห็น
วำ่คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญเ่กดิจำกตน้ทนุขำยและรับจำ้งท ำของ ทัง้นี ้อภ. สำมำรถ
บรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นบคุคลและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยไดด้ขี ึน้กวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ 
 

 ผลกำรด ำเนนิงำนของ อภ. ไตรมำส  1 ปี 59 อภ. มกี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 276.16 ลบ. 
เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่ำ่นมำซึง่มกี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 264.06 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 4.59  ทัง้นี ้
อภ. ไดก้ ำไรจำกเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มทนุจ ำนวน 18.75 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้จำกชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่นซึง่ขำดทนุ จ ำนวน 2.85 ลบ.  
 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไตรมำส  1 ปี 59 Net Profit Margin คดิเป็นรอ้ยละ 10.72 
เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น (รอ้ยละ 11.22) พบวำ่ อภ. มคีวำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรลดลง  อยำ่งไรก็ตำม คำ่ ROA เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 6.30 ในปีทีผ่ำ่นมำเป็นรอ้ยละ 6.47 
ทัง้นี ้อตัรำกำรขยำยตวัของสนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88 และหนีส้นิรวมขยำยตวัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 0.83 ท ำใหส้ว่นทนุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.29 ทัง้นี ้เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด
ลดลงรอ้ยละ 4.55 

รำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ย 

หมำยเหต ุ: บันทกึขอ้ตกลงกำรผลประเมนิกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีบัญช ี2559 
ของ อภ. 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ผลกำรด ำเนนิงำนของ รส. 

1.  กำรตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนของลกูคำ้ 

2.  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรตอ่ 

    รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน  

3. ตน้ทนุขำยยำองคก์รตอ่รำยไดจ้ำก 

    กำรขำยยำองคก์ร  

4. ยอดจ ำหน่ำยภำคเอกชน 

5. ผลติภัณฑใ์หมท่ีผ่ลติออกจ ำหน่ำย 

6. รอ้ยละของจ ำนวนเงนิทีภ่ำครัฐ
ประหยัดไดจ้ำกกำรด ำเนนิกำรจัดหำ
ของอภ. 
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คำ่ปรบัและชดใช้
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