รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

รายนามผูเขาประชุม
๑. นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. นายวีระพงษ
แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
๔. นายอําพน
กิตติอําพน
๕. นายสมศักดิ์
โชติรัตนะศิริ
๖. พลโท ถเกิงกานต ศรีอําไพ
๗. นายศักรินทร
ภูมิรัตน
๘. นายสุทธิพันธ
จิตพิมลมาศ
๙. นายอาชว
เตาลานนท
๑๐. นายอิสระ
วองกุศลกิจ
๑๑. นายวีระชัย
เชาวชาญกิจ
๑๒. นายเขมทัต
สุคนธสิงห
๑๓. นายประพันธ
เจริญประวัติ
๑๔. นายณรงค
ศิริเลิศวรกุล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผูไมเขาประชุม
๑. นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ
๒. นายเข็มชัย
ชุติวงศ
๓. นายสมคิด
เลิศไพฑูรย
๔. นายลักษณ
วจนานวัช
๕. นายโอฬาร
พิทักษ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๑ จาก ๑๘

๖. นางสาวดวงใจ
๗. นายชิงชัย
๘. นายเจน
๙. นายชาติศิริ
๑๐. นายเทวินทร
๑๑. นายรุงโรจน

อัศวจินตจิตร
หาญเจนลักษณ
นําชัยศิริ
โสภณพนิช
วงศวานิช
รังสิโยภาส

รายนามผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
๒. นายเอกชัย
สุนทรเดช
๓. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย
๔. นายณภพ
ศรัทธา
๕. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร
๖. นางชฎาพร
นิรันดร
๗. นายขัติยา
ไกรกาญจน
๘. นางณีรนุช
กุลดิลก
๙. นายธงชัย
อานันโทไทย
๑๐. นายบุญเกรียง ธนาพันธสิน
๑๑. นายบุญศิริ
วัฒนโรจนานิกร
๑๒. นายกิติพงค
พรอมวงค
๑๓. นายทวีศักดิ์

กออนันตกูล

๑๔. นายหริส
๑๕. นายชาตรี
๑๖. นายวีระศักดิ์
๑๗. นางชฎามาศ
๑๘. นางลดาวัลย
๑๙. นางจุฬารัตน
๒๐. นางสาววิราภรณ
๒๑. นางสาววลัยทิพย
๒๒. นางเกศวรงค
๒๓. นางรุงทิพย

สูตะบุตร
ศรีไพพรรณ
อุดมกิจเดชา
ธุวะเศรษฐกุล
กระแสรชล
ตันประเสริฐ
มงคลไชยสิทธิ์
โชติวงศพิพัฒน
หงสลดารมภ
ควันเทียน

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สํานักงบประมาณ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
หนา ๒ จาก ๑๘

๒๔. นางจินตนา
ศิริสุนทร
๒๕. นางพัชรียา
กุลานุช
๒๖. นางฐิตาภา
สมิตินนท
๒๗. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
๒๘. นางสุณี
มากวิสัย
๒๙. นางสุกัลยา
ฤกษสมุทร
๓๐. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ
๓๑. นายภาณุทัต
ธรรมบุศย
๓๒. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล
๓๓. นางสาวพิมลรัตน คุมเสนียด
๓๔. นางสาวนิตยา
อํารุงจิตชัย
๓๕. นางสาวกิ่งแกว วงศฉายา
๓๖. นางธัญพร
หัตถสิงห
๓๗. นางสาวพิมพพิศา ประนอมมิตร
๓๘. นางสาวบุษกล ชินธรรมมิตร
๓๙. นางสาวพัชรี
งามวิริยะวงศ
๔๐. นายธัชวุทธิ์
ศรีวิโรจนวงศ
๔๑. นางสาวสลิลภร สืบสาววงษ
๔๒. นางสาวดารารัตน รัชดานุรักษ
๔๓. นางสาวจุฑารัตน เชยชม
๔๔. นางประสานสุข ชุนถนอม
๔๕. นายจิรศักดิ์
ชะออน
๔๖. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
๔๗. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข
๔๘. นายวราพงษ
เทพศิลา
๔๙. นายสมวงษ
ตระกูลรุง
๕๐. นายจุลเทพ
ขจรไชยกูล
๕๑. นายศรัณย
สัมฤทธิ์เดชขจร
๕๒. นางอุรชา
รักษตานนทชัย

สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช
สํานักงานกลาง สวทช
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช
สํานักงานกลาง สวทช
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช.
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช.

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๓ จาก ๑๘

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ประธานฯ ไดเปนประธานในพิธีเปดงานมหกรรม “Thailand
Tech Show 2016” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 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 ซึ่งงานดังกลาวจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สวทช. ร วมกั บเครือขายพัน ธมิต รกวา ๓๐ หน วยงาน มี วัตถุประสงคเพื่ อเป นเวทีกลาง
นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหนวยงานพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยง
ผลงานวิ จั ย จากหิ้ งสู ห า ง ให ผู ป ระกอบการและนักลงทุ น ไดพบปะจับ คู ธุร กิจ และรว มลงทุน ตอ ยอดจาก
“ผลงานวิจัยที่ใชไดจริง” นําไปผลิตและขายในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม โดยผูที่รวมลงทุนตอยอด
งานวิจัยในงานนี้ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสูงสุดถึง ๓๐๐ เปอรเซ็นต ตามนโยบายรัฐบาล และสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ อาทิ มาตรการยกเว นภาษี สําหรั บ Startup และ Venture Capital มาตรการบั ญชี
นวัตกรรมไทย การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เปนตน
นอกจากนี้ ยั งมี การจั ดแสดงผลงานของ สวทช. และพัน ธมิต ร ๒๖ ราย จํ านวน ๑๘๓
ผลงาน แบงเปนเทคโนโลยีแนะนํา (ราคาเดียว) ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒๒ ผลงาน เทคโนโลยีไฮไลท
จํานวน ๕๖ ผลงาน และผลงานเดนของ สวทช. จํานวน ๕ ผลงาน มีการโชวผลงานของ Startup ที่ไดรับ
การสนับสนุน Startup Voucher จํานวน ๓๕ ราย (จาก ๕๓ ราย) การจัดแสดงผลงานดังกลาวมีจุดมุงหมาย
เพื่ อให ผู ประกอบการทั้งบริษัทขนาดใหญ และ SMEs สามารถเขาถึงเทคโนโลยีของสถาบัน วิจัย และ
มหาวิทยาลัยไดงายขึ้นในงานเดียว ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้อาจชวยปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น หรืออาจจะเปน New S-Curve ของบริษัท และยังเปนการทําใหนักวิจัยสามารถเขาถึงตลาดได
จากการพบปะและสรางเครือขายรวมกับผูใชเทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหนักวิจัยสามารถสรางสรรคผลงานวิจัย
ใหตรงกับความตองการของผูใชมากขึ้นในอนาคต
๒. เปดประสบการณเด็ กไทย กับไอเดียทดลองในหวงอวกาศโคงของผิว ของเหลวในอวกาศ
(Capillary in Zero gravity)
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ประธานฯ ไดเปนประธานแถลงขาวผลการคัดเลือกสุดยอด
ไอเดียการทดลองวิทยาศาสตรของเยาวชนไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) (สทอภ.) รวมกับองคการสํารวจอวกาศญี่ปุน หรือ แจ็กซา (Japan Aerospace Exploration
Agency: JAXA) ไดจัด กิจกรรมการคัด เลื อกสุ ดยอดไอเดี ยการทดลองวิทยาศาสตรของเยาวชนไทย
สงใหกับมนุษยอวกาศญี่ปุนทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ พรอมเปดโอกาสใหเด็กไทยเจาของไอเดีย
รวมเปนสักขีพยานชมการถายทอดสดการทดลองทางวิทยาศาสตรของมนุษยอวกาศชาวญี่ปุน จากสถานี
อวกาศนานาชาติ ผานหองบังคับการที่ศูนยอวกาศสีคุบะ (Tsukuba Space Center) และเขารวมกิจกรรม
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๔ จาก ๑๘

หลักสูตรการฝกมนุษยอวกาศระยะสั้น ๑ วัน ซึ่งนายวรวุฒิ จันทรหอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับการคัดเลือกจากผลงาน "การโคงของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary
in Zero gravity)" อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการสนับสนุนพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเด็กไทยใหมีความทัดเทียมกับนานาประเทศ และเปน
กําลังสําคัญดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศตอไปในอนาคต
๓. ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ที่จะครบวาระเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไดแก (๑) นายวีระพงษ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (๒) นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ (๓) นายโอฬาร พิทักษ อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร พรอมทั้งไดมอบกระเชาดอกไมใหกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งสามทาน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
นายณรงค ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ฝายเลขานุ การฯ ได จัดส งรายงานการ
ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา
ไมมีกรรมการแกไข
จึงขอเสนอที่ ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ ม กวทช. ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๙
อนึ่ ง นายสุ ทธิ พั น ธ ฯ กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ขอให เพิ่ มข อคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของตน
ในวาระที่ ๔.๑ หนาที่ ๑๐ ดังนี้
“นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของ
สวทช. เนื่องจากยังมองไมเห็นเปาหมายที่ชัดเจน ซึ่งควรเนนเปาหมายในการเปนกําลังสําคัญเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไปสูสังคมนวัตกรรม มากกวาบทบาทการเปนพันธมิตรรวมทางที่ดี เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของ
แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๖ พันธกิจและภารกิจของ สวทช. ทั้งนี้ หากจะพิจารณาภารกิจของ สวทช.
จะเห็นไดวามีประเด็นวิจัยมุงเนน เกษตรสมัยใหม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อาหารเพื่ออนาคต การสราง
เสริ ม สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต คนไทยตลอดช ว งชี วิ ต และอุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละขนส ง สมั ย ใหม
แตพันธกิจ สวทช. จะเนน Research development design & engineering ซึ่งนาจะตองมีความทาทาย
ในอีก ๕ ปขางหนา วา สวทช. จะสรางอะไรขึ้นมาบาง เชน สรางรถไฟความเร็วสูง ที่เปน prototype
และจั บต องผลงานได เ ป น ชิ้ น นอกจากนี้ นายสุ ทธิ พั นธ ฯ ได ส อบถามว าแผนกลยุ ทธ สวทช. ฉบั บ ที่ ๖
เปนขอมูลเดียวกับที่นายณรงคฯ ได commit ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ สวทช. หรือไม และอยากใหนายณรงคฯ นําเสนอวิสัยทัศนที่จะผลักดันและขับเคลื่อน สวทช.
ในอี ก ๔ – ๕ ป ขา งหน า ซึ่ งนายณรงค ฯ เรี ย นที่ ป ระชุ มวา เปน ขอมู ล เดีย วกับ ที่ commit ไว กั บ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ซึ่งกระบวนการทําแผนกลยุทธที่ผานมา ผูบริหารไดมีการทํางานและคิดรวมกัน
แตเนื่องจากประเทศไทยมีการขับเคลื่อนไปอยางคอนขางเร็ว ซึ่งยังไมมีความชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๕ จาก ๑๘

ในชวงนี้ ดังนั้น สวทช. จึงตอง dynamic และ revise การทํางานอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะ
สิ่งแวดลอมของประเทศทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงไป”
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณารายงานการประชุ ม แล ว รั บ รองรายงานโดยให เ พิ่ ม ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของนายสุทธิพันธฯ
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การตอสัญญารวมทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่
๖/๒๕๕๑ เมื่อวั นที่ ๑๘ กัน ยายน ๒๕๕๑ ที่ ประชุมไดอนุมัติให สวทช. ร วมลงทุนในบริษัท เอส พี เอ็ม
ไซเอ็นซ จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด) เปนจํานวน ๔๙ ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน (๑๐๐ ลานบาท) ระยะเวลารวมทุน ๕ ป นับจากวันลงนามในสัญญา
ร ว มทุ น และสามารถขยายระยะเวลาได อี ก ๒ ป หาก สวทช. ยั ง มี บ ทบาทด า นเทคโนโลยี ใ นบริ ษั ท ฯ
โดย สวทช. กลุมนิติกาญจนา และกลุมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ไดรวม
ลงนามในสัญญารวมทุนเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีโครงสรางผูถือหุนประกอบดว ย สวทช.
รอยละ ๔๙ กลุมนิติกาญจนารอยละ ๔๙ และกลุมนักวิจัยจาก มจธ.รอยละ ๒ เพื่อดําเนิน ธุรกิจผลิต
เชื้อจุลิน ทรียและอาหารเสริมชีว ภาพในระดับ อุตสาหกรรมและดําเนิน การอยางครบวงจรเปน รายแรก
ในประเทศไทย ตั้งแตการเลี้ยงและการเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย จนถึงการผลิตเปนอาหารสัตวหมักชีวภาพ
โดยใชเชื้อจุลินทรียสายพันธุที่ผานการคัดเชื้อจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.)
สวทช. ทั้งนี้ ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียด
นายภาณุ ทัตฯ ผู อํานวยการฝายบริการพัฒนาธุรกิ จเทคโนโลยี เรี ยนที่ ประชุ มว า สั ญญา
ร วมทุ น กั บบริ ษั ทฯ และกลุ มนั กวิ จั ย มจธ. มี กํ าหนดระยะเวลา ๕ ป นั บแต วั น ลงนามในสั ญญาร ว มทุ น
โดย สวทช. กลุมนิติกาญจนาและกลุมนักวิจัย มจธ. สามารถตกลงขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ป แต สวทช.
อาจไมพิจารณาการขยายระยะเวลารวมทุน หากพิจารณาแลวเห็นวา สวทช. ไมมีบทบาทดานเทคโนโลยี
หรือการลงทุนดังกลาวไมไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่วางเปาหมายไว ซึ่งเมื่อครบระยะเวลารวมทุน ๕ ป
ในป ๒๕๕๗ ผูถือหุนกลุมนิติกาญจนาและกลุมนักวิจัย มจธ. ไดมีหนังสือแจงมายัง สวทช. เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาสัญญารวมทุนอีก ๒ ป โดย สวทช. พิจารณาแลวเห็นวา สวทช. ยังคงมีบทบาทที่สําคัญในดาน
การใหคําปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาและแกไขปญหาดานเทคโนโลยีแกบริษัทฯ จึงขยายระยะเวลารวม
ทุนออกไปอีก ๒ ป ตามเงื่อนไขของสัญญารวมทุนฯ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ และ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ข อง สวทช. ซึ่ ง ศู น ย ล งทุ น สวทช.
ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สั ญ ญาแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาร ว มทุ น ฯ และเสนอให ผู หุ น ถื อ ทั้ ง สองกลุ ม ลงนาม
เปนที่เรี ยบรอยแลว เมื่ อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไดนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุ น
เพื่ อการพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีรับ ทราบ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน ที่ ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๖ จาก ๑๘

เนื่ อ งจากการขอขยายระยะเวลาร ว มทุ น จาก ๕ ป ไปอี ก ๒ ป จะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ ๑๙
พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ โดยผู ถือ หุ น กลุ ม นิ ติก าญจนาและกลุม นัก วิจัย มจธ. ได มีห นั งสื อ ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอให สวทช. พิ จ ารณาขยายระยะเวลารว มทุน ซึ่งผลการดํา เนิน งานของบริษัทฯ
ในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดลงทุนตามแผนธุรกิจ โดยในป ๒๕๕๓ บริษัทฯ มีรายได ๑๐.๔๘ ลานบาท
และเติบโตขึ้นตามลําดับจนมีรายไดถึง ๙๖.๒๗ ลานบาท ในป ๒๕๕๗ โดยในชวงแรกของการดําเนินงาน
บริษัทฯ ประสบปญหาการผลิตที่ยังไมสามารถดําเนินการผลิตไดอยางเต็มที่ อันเนื่องมาจากตองใชเวลา
ในการแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ นในกระบวนการผลิ ต เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย และการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รและ
กระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน ทําใหในชวงแรกมียอดขายต่ํากวาที่คาดการณไวและมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน แตเมื่อสามารถแกปญหาการผลิตไดทําใหผลิตสินคาไดเต็มประสิทธิภาพ จึงชวยผลักดันใหยอดขาย
เพิ่มขึ้นจนสามารถมีกําไรสุทธิเปนปแรกในป ๒๕๕๕ จากยอดขายที่เติบโตขึ้น บริษัทฯ จึงไดลงทุนขยาย
การผลิตเพิ่มเติมทําใหในชวงป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ บริษัทฯ กลับมามีผลขาดทุนสุทธิจากคาใชจายดานคาเสื่อม
ราคาที่เพิ่มสูงขึ้น 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 ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) เทากับ ๕.๐๒ ลานบาท ในดานฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ๑๐๒.๙๔ ลานบาท โดยมีเงินสดและเงินฝากสถาบัน
๑๙.๘๒ ล า นบาท หนี้สิ น รวม ๑๕.๙๑ ล านบาท และสว นของผูถือหุน ๘๗.๐๒ ลานบาท ประกอบดว ย
ทุนจดทะเบียน ๑๐๐ ลานบาท และผลขาดทุนสะสม ๑๒.๙๘ ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book
Value per Share) เทากับ ๘.๗๐ บาท จากราคาหุนที่ตราไว ๑๐ บาท (เรียกชําระเต็มจํานวนแลว)
ในชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ
ที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนพื้นฐาน จากเดิมที่มุงเนนผลิตภัณฑสําหรับใชในกลุมสัตวเศรษฐกิจเปนหลักมาสู
การรองรับผลิตภัณฑที่หลากหลายกลุมอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑสําหรับมนุษย ผลิตภัณฑสําหรับ
สัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑสําหรับใชในบานและชีวิตประจําวัน และผลิตภัณฑสําหรับระบบบําบัดของเสีย โดยมี
แผนการตลาด การพั ฒนาผลิ ตภัณฑและบริการ แบ งเป น ๓ กลยุทธห ลัก ไดแก (๑) เพิ่มยอดขายใหกับ
ผลิตภัณฑเดิม (๒) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม และ (๓) ใหบริการผลิตและหองปฏิบัติการ นอกจากนี้
นายภาณุทัตฯ ไดนําเสนอความเห็นของศูนยลงทุนในการพิจารณาประเด็นการคงสถานะการรวมลงทุนของ
สวทช. ในบริษัทฯ โดยเห็นควรขยายระยะเวลาการรวมลงทุน ทั้งนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด ออกไปอีก
เปนระยะเวลา ๕ ป และสามารถขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ป หาก สวทช. ยังคงมีบทบาทในการพัฒนาและ
สนับสนุนดานเทคโนโลยีในบริษัทฯ และใหนําเสนอ กวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๗ จาก ๑๘

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนในบริษัท ไมโคร
อินโนเวต จํากัด ออกไปอีกเปนระยะเวลา ๕ ป และสามารถขยายระยะเวลาไดอีก ๒ ป หาก สวทช. ยังคงมี
บทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนดานเทคโนโลยีในบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และพิจารณาแลวอนุมัติการขยายระยะเวลาการ
รวมลงทุนในบริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการรวมลงทุน
วาจะเปนการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพดานจุลินทรียมาใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตวที่จะชวยลดการนําเขาสารเสริมชีวภาพในอาหารสัตวจากตางประเทศ
และส งเสริ มให ภ าคปศุ สั ต ว ของไทยใช เ ทคโนโลยีชี ว ภาพแทนการใช ย าปฏิชีว นะ อยา งไรก็ตาม สวทช.
ควรกําหนดเงื่อนไขในการถอนการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อแสดงเจตนารมณของการรวมทุนใหชัดเจน โดย สวทช.
จะพิจารณาถอนการลงทุนไดตลอดระยะเวลาของสัญญา หากเห็นวาการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการรวมลงทุนในครั้งนี้แลว สําหรับรูปแบบการดําเนินการในการจัดทําสัญญาวาจะเปนการ
แกไขสัญญาเพิ่มเติม หรือเปนการจัดทําสัญญาใหมนั้น ขอใหฝายกฎหมายของ สวทช. พิจารณาดําเนินการ
ในแนวทางที่ ถู ก ต อ งและเหมาะสมต อ ไป โดยขอให ห ารื อ นายเข็ มชั ยฯ กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง เป น
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายชวยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กอนการดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนในบริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด ตามที่เสนอ โดยให
ขยายระยะเวลารวมแลวไมเกิน ๗ ป ทั้งนี้ ใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา สวทช. สามารถพิจารณา
ถอนการลงทุ นได ตลอดระยะเวลาของสั ญญา หากเห็ นว าการดํ าเนิ นงานของบริ ษัทฯ ได บรรลุ
วัตถุประสงคของการรวมทุนในครั้งนี้แลว
๒. ให ฝ ายกฎหมาย สวทช. หารื อนายเข็ มชั ยฯ เพื่ อดํ าเนิ นการด านสั ญญาให มี ความเหมาะสม
และตรงตามเจตนารมณของการรวมลงทุน
๓.๒ การรวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs
ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในระยะเรงดวน โดยใหธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวม
ลงทุนแหงละ ๒,๐๐๐ ลานบาท รวมจํานวน ๖,๐๐๐ ลานบาท เพื่อรวมลงทุนกับ SMEs (ลงทุนในสวนของทุน)
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการลงทุนที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยรูป แบบของกองทุนที่จะจัดตั้ ง
ขึ้นอยูกับความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารจัดการของแตละสถาบันการเงิน ทั้งนี้ กองทุนรวม
ลงทุนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อรวมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มตนที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต
หรืออยูในกลุมธุรกิจที่มีประโยชนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปน Supplier ธุรกิจภาครัฐ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๘ จาก ๑๘

และภาคเอกชนขนาดใหญ หรือเปนสมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ สถาบัน
การเงินแตละแหงสามารถให SMEs ที่เปนกลุมเปาหมายกูเงินเพิ่มเติมจากสวนที่สถาบันการเงินเขาไปรวม
ลงทุนได โดยทั้ง ๓ สถาบันการเงินจะดําเนินการจัดตั้งกองทุนดังกลาวภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เพื่อดําเนินการรวมลงทุนกับ SMEs ตามพันธกิจของกองทุนตอไป ทั้งนี้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. ๑๑/๒๕๕๗ การดําเนินกิจการเงินรวมลงทุนตองมีผูรวมลงทุน
ซึ่งเปนผูลงทุนรายใหญหรือผูลงทุนสถาบัน ตั้งแต ๒ รายขึ้นไป ธนาคารกรุงไทยฯ จึงไดเสาะหาผูรวมลงทุนที่
สามารถเสริมศักยภาพของธนาคารฯ ในการลงทุนในหุนของกิจการ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท.) และ สวทช. โดยไดเพิ่มเปาหมายของการลงทุนจากมติคณะรัฐมนตรี คือ กิจการที่ใชเทคโนโลยีเปน
ฐานในกระบวนการผลิตหรือใหบริการ ทั้งนี้ ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียด
อนึ่ง นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ของดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากหนวยงานตนสังกัดเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการพิจารณา
ในวาระนี้
นายภาณุ ทัตฯ ผู อํานวยการฝ ายบริ การพั ฒนาธุ รกิ จเทคโนโลยี เรี ยนที่ ประชุ มว า สวทช.
เล็งเห็ นวาการรว มลงทุน ในกองทรั สตเพื่อกิจ การเงิ นร วมลงทุ นสําหรับธุร กิจ เอสเอ็ มอี กาวไกลไปดว ยกั น
เปน กลไกที่ สําคัญในการส งเสริมธุรกิ จเทคโนโลยี โดยอาศัย เงิ นทุน ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
จากผู รวมลงทุ นรายอื่น มาช วยสนับสนุ นการเติ บโตของธุ รกิจ เทคโนโลยีที่จ ะเปนรากฐานการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต สอดคลองกับวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๒ (๕) ที่บัญญัติไววา ให สวทช. สามารถเขารวมกิจการกับบุคคลอื่น
หรือถือหุนในบริษัทจํากัดเพื่อประโยชนกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ นโยบายของ สวทช.
วาดวยการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งตามนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน ขอ ๑ สวทช. จะลงทุนในธุรกิจที่มี
ผลประโยชนแกการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมที่ชัดเจน โดยในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ที่ ป ระชุม ได มี มติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
ให สวทช. รวมจัดตั้ง SMEs Private Equity Trust Fund รวมกับธนาคารกรุงไทยฯ ในสัดสวน ๕ : ๙๕
ในวงเงินไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท โดยใหศึกษารายละเอียดตางๆ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ตั้ ง ข อ สั ง เกต เพื่ อ ให ก องทุ น ดั ง กล า วผลั ก ดั น ให เ กิ ด SMEs และ Startup ด า นธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
ตามวั ต ถุป ระสงคและมี กลไกที่ เ หมาะสม โดยใหนําแนวทางการดําเนิน งานกลับ มานําเสนอตอที่ป ระชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอที่ประชุม กวทช. เพื่อขออนุมัติตอไป
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ธนาคารกรุงไทยฯ ไดกอตั้งกองทรัสตเพื่อกิจการเงินรวม
ลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน (กองทรัสตฯ) ซึ่งในเบื้องตนธนาคารกรุงไทยฯ ไดกําหนด
วงเงิ น การลงทุ น ๒,๐๐๐ ล า นบาท โดยมีบ ริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน รวม วรรณ จํากัด เปน ทรัส ตี
และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ บลจ. กรุงไทย เปนผูจัดการกองทรัสต
มีเปาหมายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งกองทรัสตฯ ดังกลาวจัดตั้ง
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๙ จาก ๑๘

ขึ้นกอน เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตอมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ธนาคารกรุงไทยฯ ตลาดหลักทรัพยฯ และ สวทช. ไดมีการลงนามในบันทึกความรวมมือในมาตรการ
สนับสนุน SMEs เพื่อรวมลงทุนใน SMEs ที่มีศักยภาพสูง หรือที่อยูในระยะเริ่มตน (Startup) ที่มีโอกาส
ในการเติบโตสูง หรือที่ใชเทคโนโลยีเปนฐานในการผลิตหรือใหบริการ หรืออยูในกลุมธุรกิจที่มีประโยชนตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปน Supplier ของธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ
หรือเปนสมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดกรอบการรวมลงทุนไว ดังนี้
๑. ธนาคารกรุงไทยฯ วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท
๒. ตลาดหลักทรัพยฯ วงเงิน ๒๐๐ ลานบาท
๓. สวทช.
วงเงิน ๑๐๐ ลานบาท
โดยทั้ง ๓ หนวยงานจะสงตัวแทนเขารวมในการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของสัญญา
กอตั้งกองทรัสต หรือรวมกันจัดทําสัญญากอตั้งกองทรัสตที่จะจัดทําขึ้นในอนาคต (ถามี) หรือการดําเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวของ เพื่อใหการลงทุนของกองทรัสตตามสัญญาดังกลาว สําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงค
และเจตนารมณ ข องบั น ทึ กความร ว มมื อ ซึ่ ง บั น ทึ ก ความร ว มมื อฯ ดั ง กล า ว ธนาคารกรุ งไทยฯ ตลาด
หลักทรัพยฯ และ สวทช. ไดรวมกันพิจารณารายละเอียดในการแกไขเพิ่มเติมสัญญากอตั้งทรัสต ฉบับลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มผูลงทุนอีก ๒ ราย คือ สวทช. และตลาดหลักทรัพยฯ และเพิ่มเปาหมายการ
ลงทุนใหครอบคลุมถึงกิจการที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน และไดแบงกองทรัสตฯ ที่มีวงเงินรวม ๒,๓๐๐ ลานบาท
ออกเปน ๒ กองทรัสตยอย ตามเปาหมายการลงทุน ดังนี้
• กองทรั ส ต ย อ ย ๑ วงเงิ น ๑,๑๓๕ ล า นบาท มี เ ป า หมายการลงทุ น ในกิ จ การที่ ใ ช
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) ที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยูในกลุมธุรกิจที่มีประโยชนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเปน Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ หรือเปน
สมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เงินลงทุนจากธนาคารกรุงไทยฯ จํานวน
๑,๐๐๐ ลานบาท และตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน ๑๖๕ ลานบาท
นอกจากนี้ นายภาณุทัตฯ ไดนําเสนอ (๑) หลักการของกองทรัสตยอย ๑ ที่ สวทช. จะเขา
รวมลงทุน (๒) โครงสรางและอํานาจหนาที่ ในการดําเนินงานของกองทรัสตฯ และ (๓) เงื่อนไขการลงทุน
ของ สวทช. รวมถึงความเห็นของศูนยลงทุนในการรวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust Fund รวมกับ
ธนาคารกรุงไทยฯ และตลาดหลักทรัพยฯ ตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust เพื่อสงเสริมผูประกอบการ
SMEs ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกองทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนสาหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกล

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๑๐ จาก ๑๘

ไปดวยกัน กองทรัสตยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท โดยมีเงื่อนไขการลงทุนตามที่เสนอ และใหนําเสนอ
กวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity
Trust เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกองทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน
สําหรับ ธุร กิจ เอสเอ็มอีกาวไกลไปด วยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท โดยมีเงื่อนไขการลงทุน
ตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดาน
ตางๆ เช น อั ตราดอกเบี้ย นโยบายการลงทุน ควรมีตัวเลขการวิเคราะห เพื่อใชป ระกอบในการพิจ ารณา
โดยใหตัวแทนของ สวทช. รับทราบผลการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่ง กวทช. และ สวทช. ตองเตรียมตัวรับ
ความเสี่ ยงดังกลาวที่อาจจะเกิด ขึ้นด วย นอกจากนี้ ควรเสนอเงื่ อนไขในการเจรจากับธนาคารกรุงไทยฯ
เพื่อให สวทช. มี สิทธิในการระบุเทคโนโลยีที่ สวทช. คาดหวังจะให เกิดขึ้น รวมถึงมีสิ ทธิในการประเมิ น
เทคโนโลยี รวมถึงสิทธิในการ exit โดยใหมีการระบุเปนเงื่อนไขอยางชัดเจน
ประธานฯ มีความเห็นวา การลงทุนดังกลาว เปนการสงเสริมใหเกิดธุรกิจ startup ดาน
เทคโนโลยีในประเทศ แต สวทช. รวมลงทุนในฐานะเพื่อเปนการสงเสริมนวัตกรรม นําของจากหิ้งไปทําใหเกิด
ผูประกอบการ ซึ่ง สวทช. ควรระบุวัตถุประสงคในการเขาไปรวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust ใหมี
ความชัดเจนเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองสําหรับ กวทช. ชุดใหมที่จะตองมารับทราบผลการดําเนินงาน
ในอนาคต รวมทั้งระบุใหชัดเจนวาในกิจการรวมลงทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงสูง (จากสถิติโลกอัตราการ
ลมเหลวมีมากกวารอยละ ๙๐) แตหากประสบความสําเร็จก็จะมีมูลคาเพิ่มคอนขางสูง โดยใหระบุเงื่อนไข
ใหชัดเจนวา สวทช. มีสิทธิในการกําหนดเกณฑของเทคโนโลยี และประเมินเทคโนโลยีในการพิจาณาโครงการ
ที่ จ ะลงทุ น ทั้ ง นี้ จากสถิ ติ ทั่ ว โลก ธุ ร กิ จ startup ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ จะใช เ วลาประมาณ ๕ – ๗ ป
การลงทุน ครั้งนี้ จึงต องคิด ใหย าวๆ ประกอบกั บเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ สงเสริมผู ประกอบการ SMEs
ในกองทรัสตของ สวทช. ไมไดมีเพียงเทคโนโลยีจากหิ้งของ สวทช. แตงานวิจัย/เทคโนโลยีที่อื่นๆ ก็เขาขายดวย
และจุดเดนของ สวทช. ในวันนี้ คือ มีเครื่องมือที่ใชในการประเมินเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนโครงการ
ความรวมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ที่ไดรับการถายทอดจากประเทศเกาหลี
ซึ่งไดสูตรในการประเมิน (assessment) เรียบรอยแลว จึงถือโอกาสนี้นําไปทดลองใชและถือเปนประสบการณ
ในการเรียนรู (Learning experience) ของ สวทช.
นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรจะตองระบุเงื่อนไขตางๆ
และเจตนารมณใหมีความชัดเจน วาจะสงเสริมการนําเทคโนโลยีไปใชไดอยางไรบาง และจะตองยอมรับวา
การลงทุนในกองทุน Trust มีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสที่จะเปนศูนยไดมากถึงรอยละ ๗๐-๘๐ ดังนั้น
จะตอง justify ใหไดวาเงินลงทุน ๑๐๐ ลานบาท จะไปสรางมูลคาใหกับเทคโนโลยีไดอยางคุมคา ในขณะที่
สวทช. ลงทุน ๑๐๐ ลานบาท แตขนาดกอง ๑,๑๓๕ ลานบาท จะตองดูวา สวทช. จะสามารถมีสิทธิออกเสียง
ไดเพียงใด มิฉะนั้นก็จะเปนเพียงผูตาม ซึ่งจะตองพิจารณาในรายละเอียดตรงจุดนี้ดวย
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ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust
เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกองทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ตามที่เสนอ โดยใหรับขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs
ที่ ใช เ ทคโนโลยี และนวั ตกรรม ในกองทรัส ตเ พื่อกิจ การเงิน รว มลงทุน สําหรับ ธุร กิจ เอสเอ็ม อี
กาวไกลไปดวยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ตามที่เสนอ
๒. ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
๓.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
นายณรงค ฯ กรรมการและเลขานุการ เรีย นใหที่ป ระชุมวา ในคราวการประชุ ม กวทช.
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) และไดมีคําสั่ ง กวทช. ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ศน. โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวได
ปฏิ บัติ งานครบวาระการดํ ารงตํ าแหน ง เมื่ อวั นที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่ อใหการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ
กวทช. วาดวยอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑. นายไพรัช
ธัชยพงษ
เปน ประธานกรรมการ
๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
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. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
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๑๓. รองผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ วาระในการ
ดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีองคประกอบตามที่เสนอ และใหมีอํานาจ
หน าที่ ต ามความในข อบั งคั บ กวทช. ว า ดว ยอํานาจหน าที่แ ละการดํ าเนิ น งานของหน ว ยงานเฉพาะทาง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.๔ มอบอํานาจดําเนินคดีปกครอง (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
๓.๕ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหารระดับสูง (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๔
นางลดาวัล ย ฯ รองผู อํา นวยการ สวทช. เรีย นที่ป ระชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.
ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่ อวั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๘ ที่ป ระชุมไดมีมติเ ห็น ชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และไดมีคําสั่ง สวทช. ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ กวทช.
ว า ด ว ยการตรวจสอบและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในไตรมาสที่ ๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นรายงานให กวทช. ทราบ ดังนี้
๑. การทบทวนกฎบัตรดานการตรวจสอบภายใน การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และการทบทวนจรรยาบรรณการดําเนินงานของ สวทช.
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาทบทวนรายละเอี ย ดในกฎบั ต ร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน โดยไดเสนอแนะเพื่อปรับแกไขขอความ
เพิ่มเติมในกฎบัตรฯ ทั้ง ๒ ฉบับ และไดใหความเห็นเพื่อปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น ในการทบทวนจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู บริห าร และพนักงาน สวทช. ที่ป รากฏอยูในหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.
ที่จัดทําขึ้นในป ๒๕๕๘ โดยเห็นวายังคงใชขอความเดิมได
๒. การพิจ ารณารายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณและรายงานทางการเงิน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๑๓ จาก ๑๘

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณ
และรายงานทางการเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พบวา รายงาน
ทางการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดสอบทานในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของในทรัพยสิน หนี้สิน รายไดและคาใชจาย และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ
๓. การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบตามแผนดําเนินงานตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบตามแผนดําเนินงาน
ตรวจสอบประจําป ๒๕๕๙ โดยไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบหนวยวิจัยอุปกรณและระบบอัจฉริยะ
รายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. รายงานการใหคําปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการ
ต น แบบของ สวทช. และรายงานการให คํ า ปรึ ก ษาศู น ย ห นั ง สื อ ของ สวทช. โดยได ใ ห ข อ คิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ยนในประเด็นตางๆ กับฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานตอไป
จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อรั บ ทราบผลการดํ าเนิน งานของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ
ไตรมาสที่ ๔ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๔
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําป
๒๕๕๘ เพื่อวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่จะเปนที่ยอมรับในระดับสากล และนําไปสูการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ และยกระดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศใหสูงขึ้น การประเมินฯ ครอบคลุมดัชนีสําคัญ ๕ ดัชนี คือ ความโปรงใส ความพรอมรับผิด
คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
ซึ่งมีดัชนีการประเมินใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ โดยใหหนวยงานที่รับการ
ประเมินตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการจริงพรอม
หลักฐานประกอบ และ (๒) การประเมินการรับรู โดยการเก็บขอมูลจากการสงแบบสอบถามใหผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน และบุคลากรภายในหนวยงานประเมินการปฏิบัติงาน กระบวนการและ
พฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงาน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปน ปแรกที่ สวทช. ไดรวมโครงการประเมิน ฯ โดยไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการตอบคําถาม จัดสงหลักฐานเชิงประจักษ พรอมทั้งใหขอมูลผูรับบริการ
และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ของหน ว ยงานให แ ก ห น ว ยงานผู ป ระเมิ น โดยความดู แ ลของสํ า นั ก งาน ป.ป.ช.
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๑๔ จาก ๑๘

ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย สวทช. มีผลระดับ
คะแนนอยู ที่รอยละ ๘๙.๙๘ ซึ่ งอยู ในเกณฑการใหคะแนนระดับ “สู งมาก” และจัดอยูในลําดับที่ ๘ จาก
ทั้งหมด ๑๑๕ หนวยงาน
จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อรั บ ทราบรายงานผลคะแนนการประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช.
โยธี
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
สวทช. มี ขา วเด น ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จํ านวน ๑๐ ขาว และขาวประเภทสื่อ
สิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๖ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.
นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
ผูจดรายงานการประชุม
นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
ผูต รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนา ๑๕ จาก ๑๘

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วาระที่
เรื่อง
๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

๓.๑

การตอสัญญารวมทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต
จํากัด

•

•

•

๓.๒

การรวมลงทุนใน SMEs Private Equity
Trust เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs ที่ใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

•

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
โดยใหเพิ่มขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของนายสุทธิพันธฯ
อนุมัติการขยายระยะเวลาการรวมลงทุนใน
บริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด ตามที่เสนอ โดย
ใหขยายระยะเวลารวมแลวไมเกิน ๗ ป ทั้งนี้
ใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา สวทช. สามารถ
พิจารณาถอนการลงทุนไดตลอดระยะเวลาของ
สัญญา หากเห็นวาการดําเนินงานของบริษัทฯ
ไดบรรลุวัตถุประสงคของการรวมทุนในครั้งนี้แลว
ใหฝายกฎหมาย สวทช. หารือนายเข็มชัยฯ
เพื่อดําเนินการดานสัญญาใหมีความเหมาะสม
และตรงตามเจตนารมณของการรวมลงทุน
อนุมัติให สวทช. รวมลงทุนใน SMEs Private
Equity Trust เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs
ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกองทรัสต
เพื่อกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
กาวไกลไปดวยกัน กองยอย ๑ ในวงเงิน ๑๐๐
ลานบาท ตามที่เสนอ

งานที่ตองดําเนินการ
• เพิ่มขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของนายสุทธิพันธฯ ในวาระที่ ๔.๑
หนาที่ ๑๐
• ดําเนินการขยายระยะเวลาการรวมลงทุน
ในบริษัท ไมโคร อินโนเวต จํากัด

ผูปฏิบัติ
• ฝายเลขานุการฯ

• ผพว.
• ผูอํานวยการฝายบริการ

พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

• หารือนายเข็มชัยฯ เพื่อดําเนินการดาน

สัญญาใหมีความเหมาะสม และตรงตาม
เจตนารมณของการรวมลงทุน
• ดําเนินการลงทุนใน SMEs Private
Equity Trust เพื่อสงเสริมผูประกอบการ
SMEs ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกองทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน
สําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน
ตามขั้นตอนตอไป

• ผอ.ฝายกฎหมาย

• ผพว.
• ผูอํานวยการฝายบริการ

พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

หนา ๑๖ จาก ๑๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม
งานที่ตองดําเนินการ
• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม
• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ไปพิจารณาดําเนินการ
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
• จัดทําคําสั่งฯ
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ วาระในการดํารง • เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ
ตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๙ โดยมีองคประกอบตามที่เสนอ และใหมี
อํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ กวทช.
วาดวยอํานาจหนาที่และการดําเนินงาน
ของหนวยงานเฉพาะทาง สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

๓.๓

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ

๓.๔

มอบอํานาจดําเนินคดีปกครอง
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหารระดับสูง
• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ • รับทราบ
ตรวจสอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
• รับทราบ
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Intergrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๓.๕
๔.๑
๔.๒

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ผูปฏิบัติ

• ผอ.ฝายกฎหมาย

หนา ๑๗ จาก ๑๘

วาระที่
เรื่อง
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม
• รับทราบ

งานที่ตองดําเนินการ
• จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ในวันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร
สวทช. โยธี

ผูปฏิบัติ
• ฝายเลขานุการฯ

หนา ๑๘ จาก ๑๘

