
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

 

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ  

๔. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๕. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ กรรมการ  

๖. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๗. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๘. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๙. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๐. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๑. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๒. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ  

๑๓. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๔. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผูไมเขาประชุม          

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๒. นายเข็มชัย ชุติวงศ 

๓. นายสมคิด เลิศไพฑูรย  

๔. นายลักษณ   วจนานวัช 

๕. นายโอฬาร   พิทักษ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๑ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



๖. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร 

๗. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 

๘. นายเจน นําชัยศิริ  

๙. นายชาติศิริ โสภณพนิช 

๑๐. นายเทวินทร วงศวานิช 

๑๑. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นายเอกชัย  สุนทรเดช กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นายณภพ  ศรัทธา สํานักงบประมาณ 

๕. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๖. นางชฎาพร  นิรันดร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๗. นายขัติยา   ไกรกาญจน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๘. นางณีรนุช  กุลดิลก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๙. นายธงชัย อานันโทไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๐. นายบุญเกรียง  ธนาพันธสิน ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๑. นายบุญศิริ  วัฒนโรจนานิกร บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด 

๑๒. นายกิติพงค   พรอมวงค สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ  

๑๓. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

๑๔. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางสาววิราภรณ  มงคลไชยสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางเกศวรงค  หงสลดารมภ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๒ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



๒๔. นางจินตนา  ศิริสุนทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางฐิตาภา  สมิตินนท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสุกัลยา  ฤกษสมุทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๓๔. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช 

๓๕. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวพิมพพิศา  ประนอมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นายธัชวุทธิ ์ ศรีวิโรจนวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวสลิลภร  สืบสาววงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวจุฑารัตน  เชยชม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช 

๔๕. นายจิรศักดิ์  ชะออน สํานักงานกลาง สวทช 

๔๖. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นายวราพงษ  เทพศิลา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๐. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๑. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๕๒. นางอุรชา  รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๓ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การจดังานมหกรรม Thailand Tech Show  2016 

 เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙  ประธานฯ ไดเปนประธานในพิธีเปดงานมหกรรม “Thailand 

Tech Show  2016” ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙  ภายใตแนวคิด “S&T for 

Thailand 4.0” พรอมกลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู Thailand 4.0”  

ณ เพลนารี ฮอลล ๓ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ  ซ่ึงงานดังกลาวจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี สวทช. รวมกับเครือขายพันธมิตรกวา ๓๐ หนวยงาน  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีกลาง

นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหนวยงานพันธมิตร เพ่ือเชื่อมโยง

ผลงานวิจัยจากหิ้งสูหาง ใหผูประกอบการและนักลงทุนไดพบปะจับคูธุรกิจและรวมลงทุนตอยอดจาก 

“ผลงานวิจัยท่ีใชไดจริง” นําไปผลิตและขายในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม  โดยผูท่ีรวมลงทุนตอยอด

งานวิจัยในงานนี้ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสูงสุดถึง ๓๐๐ เปอรเซ็นต ตามนโยบายรัฐบาล และสิทธิ

ประโยชนอ่ืนๆ อาทิ มาตรการยกเวนภาษีสําหรับ Startup และ Venture Capital  มาตรการบัญช ี

นวัตกรรมไทย การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เปนตน   

 นอกจากนี้  ยังมีการจัดแสดงผลงานของ สวทช. และพันธมิตร ๒๖ ราย จํานวน ๑๘๓ 

ผลงาน แบงเปนเทคโนโลยีแนะนํา (ราคาเดียว) ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒๒ ผลงาน เทคโนโลยีไฮไลท 

จํานวน ๕๖ ผลงาน และผลงานเดนของ สวทช. จํานวน ๕ ผลงาน  มีการโชวผลงานของ Startup ท่ีไดรับ

การสนับสนุน Startup Voucher จํานวน ๓๕ ราย (จาก ๕๓ ราย) การจัดแสดงผลงานดังกลาวมีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหผูประกอบการท้ังบริษัทขนาดใหญ และ SMEs สามารถเขาถึงเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและ

มหาวิทยาลัยไดงายข้ึนในงานเดียว  ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้อาจชวยปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน หรืออาจจะเปน New S-Curve ของบริษัท และยังเปนการทําใหนักวิจัยสามารถเขาถึงตลาดได  

จากการพบปะและสรางเครือขายรวมกับผูใชเทคโนโลยี  ซ่ึงจะทําใหนักวิจัยสามารถสรางสรรคผลงานวิจัย 

ใหตรงกับความตองการของผูใชมากข้ึนในอนาคต 

๒. เปดประสบการณเด็กไทย กับไอเดียทดลองในหวงอวกาศโคงของผิวของเหลวในอวกาศ 

(Capillary in Zero gravity) 

เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ประธานฯ  ไดเปนประธานแถลงขาวผลการคัดเลือกสุดยอด

ไอเดียการทดลองวิทยาศาสตรของเยาวชนไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ ซ่ึงกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ

มหาชน) (สทอภ.) รวมกับองคการสํารวจอวกาศญ่ีปุน หรือ แจ็กซา (Japan Aerospace Exploration 

Agency: JAXA) ไดจัดกิจกรรมการคัดเลือกสุดยอดไอเดียการทดลองวิทยาศาสตรของเยาวชนไทย  

สงใหกับมนุษยอวกาศญ่ีปุนทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ พรอมเปดโอกาสใหเด็กไทยเจาของไอเดีย 

รวมเปนสักขีพยานชมการถายทอดสดการทดลองทางวิทยาศาสตรของมนุษยอวกาศชาวญ่ีปุน จากสถานี

อวกาศนานาชาติ ผานหองบังคับการท่ีศูนยอวกาศสีคุบะ (Tsukuba Space Center) และเขารวมกิจกรรม

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๔ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



หลักสูตรการฝกมนุษยอวกาศระยะสั้น ๑ วัน ซ่ึงนายวรวุฒิ  จันทรหอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับการคัดเลือกจากผลงาน "การโคงของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary 

in Zero gravity)" อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการสนับสนุนพัฒนา

ทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเด็กไทยใหมีความทัดเทียมกับนานาประเทศ และเปน

กําลังสําคัญดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศตอไปในอนาคต 

๓. ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ท่ีจะครบวาระเกษียณอายุ

ราชการ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไดแก (๑) นายวีระพงษ  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (๒) นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และ (๓) นายโอฬาร  พิทักษ อธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร พรอมท้ังไดมอบกระเชาดอกไมใหกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังสามทาน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา 

ไมมีกรรมการแกไข  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๙  

อนึ่ง นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอใหเพ่ิมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของตน 

ในวาระท่ี ๔.๑ หนาท่ี ๑๐ ดังนี้ 

“นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของ 

สวทช. เนื่องจากยังมองไมเห็นเปาหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงควรเนนเปาหมายในการเปนกําลังสําคัญเพ่ือขับเคลื่อน

ประเทศไปสูสังคมนวัตกรรม มากกวาบทบาทการเปนพันธมิตรรวมทางท่ีดี เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของ

แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ พันธกิจและภารกิจของ สวทช. ท้ังนี้  หากจะพิจารณาภารกิจของ สวทช.  

จะเห็นไดวามีประเด็นวิจัยมุงเนน เกษตรสมัยใหม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อาหารเพ่ืออนาคต การสราง

เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดชวงชีวิต และอุตสาหกรรมยานยนตและขนสงสมัยใหม   

แตพันธกิจ สวทช. จะเนน Research development design & engineering ซ่ึงนาจะตองมีความทาทาย

ในอีก ๕ ปขางหนา วา สวทช. จะสรางอะไรข้ึนมาบาง เชน สรางรถไฟความเร็วสูง ท่ีเปน prototype  

และจับตองผลงานไดเปนชิ้น  นอกจากนี้ นายสุทธิพันธฯ ไดสอบถามวาแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖  

เปนขอมูลเดียวกับท่ีนายณรงคฯ ได commit ตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการ สวทช. หรือไม และอยากใหนายณรงคฯ นําเสนอวิสัยทัศนท่ีจะผลักดันและขับเคลื่อน สวทช. 

ในอีก ๔ – ๕ ปขางหนา ซ่ึงนายณรงคฯ เรียนท่ีประชุมวา เปนขอมูลเดียวกับท่ี commit ไวกับ

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ  ซ่ึงกระบวนการทําแผนกลยุทธท่ีผานมา ผูบริหารไดมีการทํางานและคิดรวมกัน 

แตเนื่องจากประเทศไทยมีการขับเคลื่อนไปอยางคอนขางเร็ว ซ่ึงยังไมมีความชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลง

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๕ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



ในชวงนี้  ดังนั้น สวทช. จึงตอง dynamic และ revise การทํางานอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะ

สิ่งแวดลอมของประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป”  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองรายงานโดยใหเพ่ิมขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของนายสุทธิพันธฯ  

วาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ การตอสัญญารวมทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี   

๖/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ท่ีประชุมไดอนุมัติให สวทช. รวมลงทุนในบริษัท เอส พี เอ็ม  

ไซเอ็นซ จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด) เปนจํานวน ๔๙ ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน (๑๐๐ ลานบาท) ระยะเวลารวมทุน ๕ ป นับจากวันลงนามในสัญญา

รวมทุน และสามารถขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ป หาก สวทช. ยังมีบทบาทดานเทคโนโลยีในบริษัทฯ  

โดย สวทช. กลุมนิติกาญจนา และกลุมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ไดรวม

ลงนามในสัญญารวมทุนเม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีโครงสรางผูถือหุนประกอบดวย สวทช.  

รอยละ ๔๙ กลุมนิติกาญจนารอยละ ๔๙ และกลุมนักวิจัยจาก มจธ.รอยละ ๒ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิต

เชื้อจุลินทรียและอาหารเสริมชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมและดําเนินการอยางครบวงจรเปนรายแรก 

ในประเทศไทย ตั้งแตการเลี้ยงและการเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย จนถึงการผลิตเปนอาหารสัตวหมักชีวภาพ 

โดยใชเชื้อจุลินทรียสายพันธุที่ผานการคัดเชื้อจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) 

สวทช. ท้ังนี้ ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี เรียนท่ีประชุมวา สัญญา 

รวมทุนกับบริษัทฯ และกลุมนักวิจัย มจธ. มีกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับแตวันลงนามในสัญญารวมทุน   

โดย สวทช. กลุมนิติกาญจนาและกลุมนักวิจัย มจธ. สามารถตกลงขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ป แต สวทช.  

อาจไมพิจารณาการขยายระยะเวลารวมทุน  หากพิจารณาแลวเห็นวา สวทช. ไมมีบทบาทดานเทคโนโลยี 

หรือการลงทุนดังกลาวไมไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีวางเปาหมายไว   ซ่ึงเม่ือครบระยะเวลารวมทุน ๕ ป  

ในป ๒๕๕๗  ผูถือหุนกลุมนิติกาญจนาและกลุมนักวิจัย มจธ. ไดมีหนังสือแจงมายัง สวทช. เพ่ือขอขยาย

ระยะเวลาสัญญารวมทุนอีก ๒ ป  โดย สวทช. พิจารณาแลวเห็นวา สวทช. ยังคงมีบทบาทท่ีสําคัญในดาน 

การใหคําปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาและแกไขปญหาดานเทคโนโลยีแกบริษัทฯ จึงขยายระยะเวลารวม

ทุนออกไปอีก ๒ ป ตามเง่ือนไขของสัญญารวมทุนฯ เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ และ

บรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีของ สวทช.  ซ่ึงศูนยลงทุน สวทช.  

ไดดําเนินการจัดทําสัญญาแกไขเ พ่ิมเติมสัญญารวมทุนฯ และเสนอใหผูหุนถือท้ังสองกลุมลงนาม 

เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไดนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับทราบ ในคราวการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘    

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๖ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



เนื่องจากการขอขยายระยะเวลารวมทุนจาก ๕ ป ไปอีก ๒ ป จะสิ้นสุดในวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยผูถือหุนกลุมนิติกาญจนาและกลุมนักวิจัย มจธ. ไดมีหนังสือฉบับลงวันท่ี ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอให สวทช. พิจารณาขยายระยะเวลารวมทุน  ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ในระยะเวลาท่ีผานมา  บริษัทฯ ไดลงทุนตามแผนธุรกิจ โดยในป ๒๕๕๓ บริษัทฯ มีรายได ๑๐.๔๘ ลานบาท 

และเติบโตข้ึนตามลําดับจนมีรายไดถึง ๙๖.๒๗ ลานบาท ในป ๒๕๕๗ โดยในชวงแรกของการดําเนินงาน 

บริษัทฯ ประสบปญหาการผลิตท่ียังไมสามารถดําเนินการผลิตไดอยางเต็มท่ี อันเนื่องมาจากตองใชเวลา 

ในการแกไขปญหาการปนเปอนในกระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย และการปรับปรุงเครื่องจักรและ

กระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน ทําใหในชวงแรกมียอดขายต่ํากวาท่ีคาดการณไวและมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุน แตเม่ือสามารถแกปญหาการผลิตไดทําใหผลิตสินคาไดเต็มประสิทธิภาพ จึงชวยผลักดันใหยอดขาย

เพ่ิมข้ึนจนสามารถมีกําไรสุทธิเปนปแรกในป ๒๕๕๕ จากยอดขายท่ีเติบโตข้ึน บริษัทฯ จึงไดลงทุนขยาย 

การผลิตเพ่ิมเติมทําใหในชวงป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ บริษัทฯ กลับมามีผลขาดทุนสุทธิจากคาใชจายดานคาเสื่อม

ราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 

๙๒.๗๒ ลานบาท มีตนทุนขาย ๙๐.๖๐ ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน ๕.๓๗ ลานบาท 

บริษัทฯ มีขาดทุนกอนดอกเบี้ยและภาษีจํานวน ๓.๒๔  ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔ ของรายได  ท้ังนี้ บริษัทฯ 

มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) เทากับ ๕.๐๒ ลานบาท ในดานฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ๑๐๒.๙๔ ลานบาท โดยมีเงินสดและเงินฝากสถาบัน 

๑๙.๘๒ ลานบาท หนี้สินรวม ๑๕.๙๑ ลานบาท และสวนของผูถือหุน ๘๗.๐๒ ลานบาท ประกอบดวย 

ทุนจดทะเบียน ๑๐๐ ลานบาท และผลขาดทุนสะสม ๑๒.๙๘ ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book 

Value per Share) เทากับ ๘.๗๐ บาท จากราคาหุนท่ีตราไว ๑๐ บาท (เรียกชําระเต็มจํานวนแลว)  

ในชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายขอบเขตการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ 

ท่ีใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนพ้ืนฐาน จากเดิมท่ีมุงเนนผลิตภัณฑสําหรับใชในกลุมสัตวเศรษฐกิจเปนหลักมาสู

การรองรับผลิตภัณฑท่ีหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมมากข้ึน อาทิ ผลิตภัณฑสําหรับมนุษย ผลิตภัณฑสําหรับ

สัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑสําหรับใชในบานและชีวิตประจําวัน และผลิตภัณฑสําหรับระบบบําบัดของเสีย โดยมี

แผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ แบงเปน ๓ กลยุทธหลัก ไดแก (๑) เพ่ิมยอดขายใหกับ

ผลิตภัณฑเดิม (๒) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม และ (๓) ใหบริการผลิตและหองปฏิบัติการ  นอกจากนี้  

นายภาณุทัตฯ ไดนําเสนอความเห็นของศูนยลงทุนในการพิจารณาประเด็นการคงสถานะการรวมลงทุนของ 

สวทช. ในบริษัทฯ โดยเห็นควรขยายระยะเวลาการรวมลงทุน  ท้ังนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  

ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด ออกไปอีก 

เปนระยะเวลา ๕ ป และสามารถขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ป หาก สวทช. ยังคงมีบทบาทในการพัฒนาและ

สนับสนุนดานเทคโนโลยีในบริษัทฯ และใหนําเสนอ กวทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๗ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนในบริษัท ไมโคร 

อินโนเวต จํากัด ออกไปอีกเปนระยะเวลา ๕ ป และสามารถขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ป หาก สวทช. ยังคงมี

บทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนดานเทคโนโลยีในบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และพิจารณาแลวอนุมัติการขยายระยะเวลาการ

รวมลงทุนในบริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการรวมลงทุน  

วาจะเปนการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพดานจุลินทรียมาใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมมากข้ึน 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตวท่ีจะชวยลดการนําเขาสารเสริมชีวภาพในอาหารสัตวจากตางประเทศ 

และสงเสริมใหภาคปศุสัตวของไทยใชเทคโนโลยีชีวภาพแทนการใชยาปฏิชีวนะ อยางไรก็ตาม สวทช.  

ควรกําหนดเง่ือนไขในการถอนการลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงเจตนารมณของการรวมทุนใหชัดเจน โดย สวทช. 

จะพิจารณาถอนการลงทุนไดตลอดระยะเวลาของสัญญา หากเห็นวาการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดบรรลุ

วัตถุประสงคของการรวมลงทุนในครั้งนี้แลว สําหรับรูปแบบการดําเนินการในการจัดทําสัญญาวาจะเปนการ

แกไขสัญญาเพ่ิมเติม หรือเปนการจัดทําสัญญาใหมนั้น ขอใหฝายกฎหมายของ สวทช. พิจารณาดําเนินการ 

ในแนวทางท่ีถูกตองและเหมาะสมตอไป โดยขอใหหารือนายเข็มชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงเปน

ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายชวยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กอนการดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม   

๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนในบริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด ตามท่ีเสนอ โดยให

ขยายระยะเวลารวมแลวไมเกิน ๗ ป ท้ังนี้ ใหกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมวา สวทช. สามารถพิจารณา

ถอนการลงทุนไดตลอดระยะเวลาของสัญญา หากเห็นวาการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดบรรลุ

วัตถุประสงคของการรวมทุนในครั้งนี้แลว  

๒. ใหฝายกฎหมาย  สวทช. หารือนายเข็มชัยฯ เพ่ือดําเนินการดานสัญญาใหมีความเหมาะสม  

และตรงตามเจตนารมณของการรวมลงทุน 

๓.๒ การรวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SMEs  

ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสงเสริมผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในระยะเรงดวน โดยใหธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวม

ลงทุนแหงละ ๒,๐๐๐ ลานบาท รวมจํานวน ๖,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือรวมลงทุนกับ SMEs (ลงทุนในสวนของทุน) 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยรูปแบบของกองทุนท่ีจะจัดตั้ง

ข้ึนอยูกับความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารจัดการของแตละสถาบันการเงิน ท้ังนี้ กองทุนรวม

ลงทุนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มตนท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต 

หรืออยูในกลุมธุรกิจท่ีมีประโยชนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปน Supplier ธุรกิจภาครัฐ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๘ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



และภาคเอกชนขนาดใหญ หรือเปนสมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ สถาบัน

การเงินแตละแหงสามารถให SMEs ท่ีเปนกลุมเปาหมายกูเงินเพ่ิมเติมจากสวนท่ีสถาบันการเงินเขาไปรวม

ลงทุนได โดยท้ัง ๓ สถาบันการเงินจะดําเนินการจัดตั้งกองทุนดังกลาวภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

เพ่ือดําเนินการรวมลงทุนกับ SMEs ตามพันธกิจของกองทุนตอไป ท้ังนี้  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. ๑๑/๒๕๕๗ การดําเนินกิจการเงินรวมลงทุนตองมีผูรวมลงทุน  

ซ่ึงเปนผูลงทุนรายใหญหรือผูลงทุนสถาบัน ตั้งแต ๒ รายข้ึนไป ธนาคารกรุงไทยฯ จึงไดเสาะหาผูรวมลงทุนท่ี

สามารถเสริมศักยภาพของธนาคารฯ ในการลงทุนในหุนของกิจการ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ตลท.) และ สวทช. โดยไดเพ่ิมเปาหมายของการลงทุนจากมติคณะรัฐมนตรี คือ กิจการท่ีใชเทคโนโลยีเปน

ฐานในกระบวนการผลติหรือใหบริการ  ท้ังนี้ ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

อนึ่ง นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ของดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากหนวยงานตนสังกัดเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการพิจารณา 

ในวาระนี้ 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี เรียนท่ีประชุมวา สวทช. 

เล็งเห็นวาการรวมลงทุนในกองทรัสตเพ่ือกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน  

เปนกลไกท่ีสําคัญในการสงเสริมธุรกิจเทคโนโลยี  โดยอาศัยเงินทุน ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 

จากผูรวมลงทุนรายอ่ืน มาชวยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีท่ีจะเปนรากฐานการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต สอดคลองกับวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๒ (๕) ท่ีบัญญัติไววา ให สวทช. สามารถเขารวมกิจการกับบุคคลอ่ืน

หรือถือหุนในบริษัทจํากัดเพ่ือประโยชนกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้  นโยบายของ สวทช. 

วาดวยการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ซ่ึงตามนโยบายเก่ียวกับการลงทุน ขอ ๑ สวทช. จะลงทุนในธุรกิจท่ีมี

ผลประโยชนแกการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีชัดเจน  โดยในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ 

ให สวทช. รวมจัดตั้ง SMEs Private Equity Trust Fund รวมกับธนาคารกรุงไทยฯ ในสัดสวน ๕ : ๙๕   

ในวงเงินไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท โดยใหศึกษารายละเอียดตางๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ  

ตั้งขอสังเกต เพ่ือใหกองทุนดังกลาวผลักดันใหเกิด SMEs และ Startup ดานธุรกิจเทคโนโลย ี

ตามวัตถุประสงคและมีกลไกท่ีเหมาะสม โดยใหนําแนวทางการดําเนินงานกลับมานําเสนอตอท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอท่ีประชุม กวทช. เพ่ือขออนุมัติตอไป   

เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ธนาคารกรุงไทยฯ ไดกอตั้งกองทรัสตเพ่ือกิจการเงินรวม

ลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน (กองทรัสตฯ) ซ่ึงในเบื้องตนธนาคารกรุงไทยฯ ไดกําหนด

วงเงินการลงทุน ๒,๐๐๐ ลานบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด เปนทรัสตี  

และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ บลจ. กรุงไทย เปนผูจัดการกองทรัสต  

มีเปาหมายการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงกองทรัสตฯ ดังกลาวจัดตั้ง 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๙ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



ข้ึนกอน เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘  ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ ธนาคารกรุงไทยฯ ตลาดหลักทรัพยฯ และ สวทช. ไดมีการลงนามในบันทึกความรวมมือในมาตรการ

สนับสนุน  SMEs เพ่ือรวมลงทุนใน SMEs ท่ีมีศักยภาพสูง หรือท่ีอยูในระยะเริ่มตน (Startup) ท่ีมีโอกาส 

ในการเติบโตสูง หรือท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐานในการผลิตหรือใหบริการ หรืออยูในกลุมธุรกิจท่ีมีประโยชนตอ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปน Supplier ของธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ  

หรือเปนสมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดกรอบการรวมลงทุนไว ดังนี้ 

๑. ธนาคารกรุงไทยฯ วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท  

๒. ตลาดหลักทรัพยฯ วงเงิน    ๒๐๐ ลานบาท 

๓. สวทช.   วงเงิน    ๑๐๐ ลานบาท   

โดยท้ัง ๓ หนวยงานจะสงตัวแทนเขารวมในการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของสัญญา

กอตั้งกองทรัสต หรือรวมกันจัดทําสัญญากอตั้งกองทรัสตท่ีจะจัดทําข้ึนในอนาคต (ถามี) หรือการดําเนินการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการลงทุนของกองทรัสตตามสัญญาดังกลาว สําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงค 

และเจตนารมณของบันทึกความรวมมือ  ซ่ึงบันทึกความรวมมือฯ ดังกลาว ธนาคารกรุงไทยฯ ตลาด

หลักทรัพยฯ และ สวทช. ไดรวมกันพิจารณารายละเอียดในการแกไขเพ่ิมเติมสัญญากอตั้งทรัสต ฉบับลงวันท่ี 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมผูลงทุนอีก ๒ ราย คือ สวทช. และตลาดหลักทรัพยฯ และเพ่ิมเปาหมายการ

ลงทุนใหครอบคลุมถึงกิจการท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐาน และไดแบงกองทรัสตฯ ท่ีมีวงเงินรวม ๒,๓๐๐ ลานบาท 

ออกเปน ๒ กองทรัสตยอย ตามเปาหมายการลงทุน ดังนี้ 

• กองทรัสตยอย ๑ วงเงิน ๑,๑๓๕ ลานบาท มีเปาหมายการลงทุนในกิจการท่ีใช

เทคโนโลยีเปนฐานในกระบวนการผลิตหรือใหบริการ ประกอบดวย เงินลงทุนจากธนาคารกรุงไทยฯ จํานวน

๑,๐๐๐ ลานบาท สวทช. จํานวน ๑๐๐ ลานบาท และตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน ๓๕ ลานบาท  

• กองทรัสตยอย ๒ วงเงิน ๑,๑๖๕ ลานบาท มีเปาหมายการลงทุนในกิจการ SMEs ระยะ

เริ่มตน (Startup) ท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยูในกลุมธุรกิจท่ีมีประโยชนตอการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปน Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ หรือเปน

สมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เงินลงทุนจากธนาคารกรุงไทยฯ จํานวน

๑,๐๐๐ ลานบาท และตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน ๑๖๕ ลานบาท  

นอกจากนี้ นายภาณุทัตฯ ไดนําเสนอ (๑) หลักการของกองทรัสตยอย ๑ ท่ี สวทช. จะเขา

รวมลงทุน (๒) โครงสรางและอํานาจหนาท่ี ในการดําเนินงานของกองทรัสตฯ และ (๓) เง่ือนไขการลงทุน 

ของ สวทช.  รวมถึงความเห็นของศูนยลงทุนในการรวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust Fund รวมกับ

ธนาคารกรุงไทยฯ และตลาดหลักทรัพยฯ ตามแนวทางดังกลาว ท้ังนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  

ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ 

SMEs ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกองทรัสตเพ่ือกิจการเงินรวมลงทุนสาหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกล 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๑๐ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



ไปดวยกัน กองทรัสตยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท โดยมีเง่ือนไขการลงทุนตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอ 

กวทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity 

Trust เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SMEs ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกองทรัสตเพ่ือกิจการเงินรวมลงทุน

สําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท โดยมีเง่ือนไขการลงทุน 

ตามท่ีเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดาน

ตางๆ เชน อัตราดอกเบี้ย นโยบายการลงทุน ควรมีตัวเลขการวิเคราะหเพ่ือใชประกอบในการพิจารณา  

โดยใหตัวแทนของ สวทช. รับทราบผลการวิเคราะหความเสี่ยง ซ่ึง กวทช. และ สวทช. ตองเตรียมตัวรับ

ความเสี่ยงดังกลาวท่ีอาจจะเกิดข้ึนดวย นอกจากนี้ ควรเสนอเง่ือนไขในการเจรจากับธนาคารกรุงไทยฯ 

เพ่ือให สวทช. มีสิทธิในการระบุเทคโนโลยีท่ี สวทช. คาดหวังจะใหเกิดข้ึน รวมถึงมีสิทธิในการประเมิน

เทคโนโลยี รวมถึงสิทธิในการ exit โดยใหมีการระบุเปนเง่ือนไขอยางชัดเจน  

ประธานฯ มีความเห็นวา การลงทุนดังกลาว เปนการสงเสริมใหเกิดธุรกิจ startup ดาน

เทคโนโลยใีนประเทศ แต สวทช. รวมลงทุนในฐานะเพ่ือเปนการสงเสริมนวัตกรรม นําของจากหิ้งไปทําใหเกิด

ผูประกอบการ ซ่ึง สวทช. ควรระบุวัตถุประสงคในการเขาไปรวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust ใหมี

ความชัดเจนเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองสําหรับ กวทช. ชุดใหมท่ีจะตองมารับทราบผลการดําเนินงาน 

ในอนาคต รวมท้ังระบุใหชัดเจนวาในกิจการรวมลงทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงสูง (จากสถิติโลกอัตราการ

ลมเหลวมีมากกวารอยละ ๙๐) แตหากประสบความสําเร็จก็จะมีมูลคาเพ่ิมคอนขางสูง โดยใหระบุเง่ือนไข 

ใหชัดเจนวา สวทช. มีสิทธิในการกําหนดเกณฑของเทคโนโลย ีและประเมินเทคโนโลยีในการพิจาณาโครงการ

ท่ีจะลงทุน ท้ังนี้ จากสถิติท่ัวโลก ธุรกิจ startup ท่ีประสบความสําเร็จจะใชเวลาประมาณ ๕ – ๗ ป  

การลงทุนครั้งนี้จึงตองคิดใหยาวๆ ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสงเสริมผูประกอบการ SMEs  

ในกองทรัสตของ สวทช. ไมไดมีเพียงเทคโนโลยีจากหิ้งของ สวทช. แตงานวิจัย/เทคโนโลยีท่ีอ่ืนๆ ก็เขาขายดวย 

และจุดเดนของ สวทช. ในวันนี้ คือ มีเครื่องมือท่ีใชในการประเมินเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนโครงการ

ความรวมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ท่ีไดรับการถายทอดจากประเทศเกาหลี 

ซ่ึงไดสูตรในการประเมิน (assessment) เรียบรอยแลว จึงถือโอกาสนี้นําไปทดลองใชและถือเปนประสบการณ

ในการเรียนรู (Learning experience) ของ สวทช.  

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรจะตองระบุเง่ือนไขตางๆ 

และเจตนารมณใหมีความชัดเจน วาจะสงเสริมการนําเทคโนโลยีไปใชไดอยางไรบาง และจะตองยอมรับวา

การลงทุนในกองทุน Trust มีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสท่ีจะเปนศูนยไดมากถึงรอยละ ๗๐-๘๐ ดังนั้น 

จะตอง justify ใหไดวาเงินลงทุน ๑๐๐ ลานบาท จะไปสรางมูลคาใหกับเทคโนโลยีไดอยางคุมคา ในขณะท่ี 

สวทช. ลงทุน ๑๐๐ ลานบาท แตขนาดกอง ๑,๑๓๕ ลานบาท จะตองดูวา สวทช. จะสามารถมีสิทธิออกเสียง

ไดเพียงใด มิฉะนั้นก็จะเปนเพียงผูตาม ซ่ึงจะตองพิจารณาในรายละเอียดตรงจุดนี้ดวย 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๑๑ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust  

เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SMEs ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกองทรัสตเพ่ือกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับ

ธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ตามท่ีเสนอ โดยใหรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  

๑. อนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SMEs  

ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกองทรัสตเพ่ือกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอี 

กาวไกลไปดวยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ตามท่ีเสนอ 

๒. ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

๓.๓  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ศน. โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป  โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวได

ปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ 

กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. นายไพรชั    ธัชยพงษ   เปน ประธานกรรมการ 

๒.  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงชาติ   เปน รองประธานกรรมการ  

๓. นายเขมทัต    สุคนธสิงห   เปน กรรมการ  

๔. นายสุวิทย    วิบุลผลประเสริฐ  เปน กรรมการ  

๕. นายจํารัส    ลิ้มตระกูล   เปน กรรมการ  

๖. นายขัติยา    ไกรกาญจน   เปน กรรมการ  

๗. นางวิไลพร    เจตนจันทร   เปน กรรมการ  

๘. นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย   เปน กรรมการ  

๙. นายกิติพงค   พรอมวงค   เปน กรรมการ  

๑๐ . นายวินิต   อัศวกิจวิรี    เปน กรรมการ  

๑๑ . นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ   เปน กรรมการ  

๑๒. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  เปน กรรมการและเลขานุการ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๑๒ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



๑๓. รองผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ วาระในการ

ดํารงตําแหนง ๒ ป  มีผลต้ังแตวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีองคประกอบตามท่ีเสนอ และใหมีอํานาจ

หนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.๔  มอบอํานาจดําเนินคดปีกครอง (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๓.๕  การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหารระดับสูง (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑  รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

ไตรมาสท่ี ๔ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ และไดมีคําสั่ง สวทช. ท่ี ๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ  โดยมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ กวทช.  

วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. พ .ศ. ๒๕๔๕ โดยในไตรมาสท่ี ๔ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันท่ี 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นรายงานให กวทช. ทราบ ดังนี้ 

๑.  การทบทวนกฎบัตรดานการตรวจสอบภายใน การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และการทบทวนจรรยาบรรณการดําเนินงานของ สวทช.  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได พิจ ารณาทบทวนรายละ เ อียด ในกฎบั ตร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน โดยไดเสนอแนะเพ่ือปรับแกไขขอความ

เพ่ิมเติมในกฎบัตรฯ ท้ัง ๒ ฉบับ และไดใหความเห็นเพ่ือปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานยิ่ง ข้ึน นอกจากนั้นในการทบทวนจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สวทช. ท่ีปรากฏอยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช.  

ท่ีจัดทําข้ึนในป ๒๕๕๘ โดยเห็นวายังคงใชขอความเดิมได   

๒.  การพิจารณารายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณและรายงานทางการเงิน

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๑๓ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณ

และรายงานทางการเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พบวา รายงาน 

ทางการเงินไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไดสอบทานในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ 

ท่ีเก่ียวของในทรัพยสิน หนี้สิน รายไดและคาใชจาย และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ 

๓.  การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบตามแผนดําเนินงานตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบตามแผนดําเนินงาน

ตรวจสอบประจําป ๒๕๕๙ โดยไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบหนวยวิจัยอุปกรณและระบบอัจฉริยะ 

รายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. รายงานการใหคําปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการ

ตนแบบของ สวทช. และรายงานการใหคําปรึกษาศูนยหนังสือของ สวทช. โดยไดใหขอคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนในประเด็นตางๆ กับฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานตอไป  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

ไตรมาสท่ี ๔ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๔ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๒  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

(Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําป 

๒๕๕๘ เพ่ือวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีจะเปนท่ียอมรับในระดับสากล และนําไปสูการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการ และยกระดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศใหสูงข้ึน การประเมินฯ ครอบคลุมดัชนีสําคัญ ๕ ดัชนี คือ ความโปรงใส ความพรอมรับผิด 

คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  

ซ่ึงมีดัชนีการประเมินใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ โดยใหหนวยงานท่ีรับการ

ประเมินตอบคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการจริงพรอม

หลักฐานประกอบ และ (๒) การประเมินการรับรู โดยการเก็บขอมูลจากการสงแบบสอบถามใหผูรับบริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน และบุคลากรภายในหนวยงานประเมินการปฏิบัติงาน กระบวนการและ

พฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงาน  

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนปแรกท่ี สวทช. ไดรวมโครงการประเมินฯ โดยไดรับความ

รวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของในการตอบคําถาม จัดสงหลักฐานเชิงประจักษ พรอมท้ังใหขอมูลผูรับบริการ

และผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงานใหแกหนวยงานผูประเมินโดยความดูแลของสํานักงาน ป.ป.ช.  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๑๔ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดย สวทช. มีผลระดับ

คะแนนอยูท่ีรอยละ ๘๙.๙๘ ซ่ึงอยูในเกณฑการใหคะแนนระดับ “สูงมาก” และจัดอยูในลําดับท่ี ๘ จาก

ท้ังหมด ๑๑๕ หนวยงาน  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ   

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. 

โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ขาว และขาวประเภทสื่อ

สิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๖ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)    หนา ๑๕ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙  



  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  

 

• รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  

โดยใหเพ่ิมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ของนายสุทธิพันธฯ   

• เพ่ิมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ของนายสุทธิพันธฯ ในวาระท่ี ๔.๑  

หนาท่ี ๑๐ 

• ฝายเลขานุการฯ 

๓.๑ การตอสัญญารวมทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต 

จํากัด 

• อนุมัติการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนใน

บริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด ตามท่ีเสนอ โดย

ใหขยายระยะเวลารวมแลวไมเกิน ๗ ป ท้ังนี้  

ใหกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมวา สวทช. สามารถ

พิจารณาถอนการลงทุนไดตลอดระยะเวลาของ

สัญญา หากเห็นวาการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ไดบรรลุวัตถุประสงคของการรวมทุนในครั้งนี้แลว  

• ใหฝายกฎหมาย  สวทช. หารือนายเข็มชัยฯ  

เพ่ือดําเนินการดานสัญญาใหมีความเหมาะสม  

และตรงตามเจตนารมณของการรวมลงทุน 

• ดําเนินการขยายระยะเวลาการรวมลงทุน

ในบริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด 

 

 

 

 

 

• หารือนายเข็มชัยฯ เพ่ือดําเนินการดาน

สัญญาใหมีความเหมาะสม และตรงตาม

เจตนารมณของการรวมลงทุน 

• ผพว. 

• ผูอํานวยการฝายบริการ

พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี 

 

 

 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

๓.๒ การรวมลงทุนใน SMEs Private Equity  

Trust เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SMEs ท่ีใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• อนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private 

Equity Trust เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SMEs 

ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกองทรัสต 

เพ่ือกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

กาวไกลไปดวยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐  

ลานบาท ตามท่ีเสนอ  

• ดําเนินการลงทุนใน SMEs Private 

Equity Trust เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ 

SMEs ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ในกองทรัสตเพ่ือกิจการเงินรวมลงทุน

สําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน 

ตามข้ันตอนตอไป 

• ผพว. 

• ผูอํานวยการฝายบริการ

พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙  (รับรอง)                                      หนา ๑๖ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 



  

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ไปพิจารณาดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

๓.๓ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ 

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ วาระในการดํารง

ตําแหนง ๒ ป  มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๓ กันยายน 

๒๕๕๙ โดยมีองคประกอบตามท่ีเสนอ และใหมี

อํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช.  

วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงาน 

ของหนวยงานเฉพาะทาง สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

๓.๔ มอบอํานาจดําเนินคดีปกครอง  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๓.๕ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหารระดับสูง 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

• รับทราบ   

๔.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

(Intergrity & Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

• รับทราบ   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙  (รับรอง)                                      หนา ๑๗ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 



  

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  

ในวันจันทรท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 

๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร 

สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙  (รับรอง)                                      หนา ๑๘ จาก ๑๘ 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
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