
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐    

     

 

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นางอรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  

  (ทําหนาท่ีประธานในวาระท่ี ๒ และ ๓) 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส กรรมการ 

๕. พลเอก ถเกิงกานต  ศรีอําไพ กรรมการ 

๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๗. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๘. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๙. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๑๐. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ 

๑๑. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๒. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๓. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๔. นายเจน นําชัยศิริ กรรมการ 

๑๕. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๖. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๗. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๑๘. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๙. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



รายนามผูไมเขาประชุม          

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๒. นายปรเมธี  วิมลศิริ 

๓. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  

๔. นายลักษณ   วจนานวัช 

๕. นายเทวินทร วงศวานิช 

๖. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นางวารี จันทรเนตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นางสาวชมภารี ชมภรูัตน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. นางสาวศิขณัฐก  มานุวงศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๕. นางปทมา  เธียรวิศิษฎสกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๖. นายประวิทย  ประกฤตศรี สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๗. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   

๙. นางณีรนุช กุลดิลก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๑๐. นายบุญเกรียง  ธนาพันธสิน ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๑. นายกิติพงค   พรอมวงค สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ 

๑๒. นางสาวเอกอนงค จางบัว สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

๑๓. นางสาวสุธีรา  อาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

๑๔. นายอภิชาต อภัยวงศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

๑๕. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางสาววิราภรณ  มงคลไชยสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๒ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



๒๒. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช 

๒๓. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางจินตนา  ศิริสุนทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางฐิตาภา  สมิตินนท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นายชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นายเอกชัย  ขจรคํา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นายธัชวุทธิ ์ ศรีวิโรจนวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๓๗. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช 

๓๙. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวปทมาพร  ประชุมรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวแกวกาญจน มโนสุดประสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นายสุภัค  พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวบุษกล  ชนิธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๖. นางสาวสลิลภร  สืบสาววงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นางสาวจุฑารัตน  เชยชม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๐. นางสาววาทินี มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๑. นางสาวจุฬาลักษณ จันทวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๒. นางสาวม่ิงกมล  สนทอง สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๓. นางสาวปวีณา  เจริญอักษร สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๔. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช 

๕๕. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๓ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



๕๖. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๗. นางสาวสุภัทรา  โพธิเดช สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๘. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๙. นายวรรณพ  วิเศษสงวน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๖๐. นางสาววัชริน  มีรอด ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๖๑. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๖๒. นางสาวอศิรา  เฟองฟูชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๖๓. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๖๔. นางอุรชา  รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น. 

นายสรนิตฯ รองประธานฯ เรียนใหท่ีประชุมทราบวา นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในฐานะประธานฯ ท่ีประชุม กวทช. ติดประชุมดวนกับรองนายกรัฐมนตรี  

(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  จึงมอบหมายใหตนทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมในชวงแรก โดยอาศัย

อํานาจตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔   

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจ ง ให ท่ีประชุมทราบว า  เ ม่ือวัน ท่ี  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ รัฐมนตรี ว าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดเปนประธานในการแถลงขาวการจัดการประชุมและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี 

นวัตกรรมดานเกษตรและอาหาร  (International Conference on Sustainable Agriculture and 

Bioeconomy 2017 : AGBIO2017) ท่ีหองกมลทิพย โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซ่ึงจัดโดยสถาบันการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ไดแก กรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ สมาคมปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืชแหงประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา 

สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย และ China-

ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) 

การจัดงานดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู ความกาวหนาดานเกษตรสมัยใหม 

และพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ท่ีมีมูลคาสูง ใหเปนการผลิตท่ียั่งยืน (Sustainable Agriculture) 

เพ่ือนํามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเศรษฐกิจชีวภาพท่ีเปนจุดแข็งของประเทศไทยอยาง

แทจริง  ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ใหความสําคัญและสนับสนุนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใหใชใน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารขับเคลื่อนสูไทยแลนด ๔.๐ กาวพนประเทศกับดักรายไดปานกลาง มีการนํา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาตอยอดสูการทําการเกษตรสมัยใหม  ซ่ึงภายในงานจะมีตัวอยาง

นวัตกรรมอาหารและเกษตรจํานวนมาก เชน From Lab to Market : ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวโพดขาวกํ่า, 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารสกัดจากขาวโพดมวงตานทานมะเร็งและชะลอวัย, ขนมอบกรอบท่ีผลิตจากขาว, มะระหัวใจ, 

แตงหอมอโรมา From Forest to Community: อาหารแปรรูปจากเห็ด (โครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๔ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) และ Research & Development : มะเขือเทศความหวานสูง เทคโนโลย ี          

เพ่ือตรวจวัดรังผึ้ง เปนตน จึงขอเรียนเชิญ กวทช. ทุกทานเขารวมงานดังกลาว ระหวางวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ          

ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่ีศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามีกรรมการแกไข 

จํานวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม

๒๕๖๐    

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑  Functional Ingredients : อุตสาหกรรมใหมจากฐานชีวภาพเช่ือมไทยสูประชาคมโลก 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดสนับสนุนการทํางานของ

ประชารัฐ ในการจัดตั้ง Biopolis จึงขอนําเสนอวีดิทัศนของคณะทํางานสานพลังประชารัฐ D5 การพัฒนา       

คลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต ท่ีจะสนับสนุนใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมจากผลผลิตภาคการเกษตร และการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  โดยพยายามเปลี่ยนเศรษฐกิจฐาน

เกษตรกรรมไปสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ซ่ึงประเทศไทยมีความพรอมในดานการปรับปรุงพันธุ จึงมีความ

เหมาะสมในการเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ Biopolis จะเนนการพัฒนาเทคโนโลยีใน ๒ ดานหลัก 

ไดแก  การบริหารจัดการฟารมสมัยใหม และการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ (Biorefinery) ซ่ึงตองอาศัยการตอ

ยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพ และยังตองการการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานและสิทธิประโยชนจาก

ภาครัฐ ดวยการลงทุน ๔ แสนลานบาท เปนระยะเวลา ๑๐ ป แบงเปน ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ ตอยอด ระยะท่ี ๒ 

พัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ และ Biopolis และระยะท่ี ๓ ยกระดับสูการเปนศูนยกลางของ

ภูมิภาค ซ่ึงในอนาคต คาดวาจะเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน ๒ เทา จากการจางแรงงานท่ีมีความรูกวา ๒๐,๐๐๐ 

ตําแหนง สรางความเทาเทียมใหแกภาคเกษตร และหลอมรวมเกษตรและอุตสาหกรรมเขาดวยกัน  ท้ังนี้  ขอให

นายวรรณพฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียด 

นายวรรณพฯ ผูอํานวยการหนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศช. ไดนําเสนอภาพรวมการ

ทํางานดาน Functional Ingredients ของ สวทช. ท่ีมีการบูรณาการงานของ ๔ ศูนยแหงชาติ เพ่ือผลักดันใหเกิด

อุตสาหกรรมใหม ซ่ึงสารท่ีใหประโยชนเชิงหนาท่ี  (Functional Ingredients) มีศักยภาพในการเปนอุตสาหกรรม

ใหมของประเทศ โดยขอบเขตของสารท่ีใหประโยชนเชิงหนาท่ี (สารฯ) หมายถึง สารสกัดจากพืช สัตว จุลินทรีย 

และผลิตภัณฑท่ีจุลินทรียสรางข้ึน โดยสารฯ มีประโยชนเชิงหนาท่ี คือ มีฤทธิ์เม่ือผสมในอาหารแลว กอใหเกิด

ประโยชนตอผูบริโภค โดยสามารถเปลี่ยนแปลงอาหารหรือสูตรของสารท่ีทําใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของ

ผูบริโภคหรือผูปวยเฉพาะกลุม ปจจุบัน สารฯ เหลานี้ตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้น การสรางอุตสาหกรรม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๕ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



Functional Ingredients จะชวยทดแทนการนําเขา และเพ่ิมมูลคาของสินคา ซ่ึงนอกจากจะสามารถใชผสมใน

อาหารเพ่ือใหเกิดประโยชนเชิงหนาท่ีตามท่ีตองการ สารฯ ยังสามารถนําไปใชในอาหารสัตว และเครื่องสําอาง ท่ี

สามารถตอบโจทยประเด็นทาทายไดหลายประเด็น เชน ความม่ันคงทางอาหาร ความตองการอาหารท่ีแตกตาง

จากปกติของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองอาศัยการบูรณาการ

ความสามารถของ สวทช. ทุกศูนย จึงจะสามารถขับเคลื่อนประเทศใหมีความเจริญอยางยั่งยืน 

ในคณะทํางานการพัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต ภายใตคณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐ (คณะทํางานสานพลังประชารัฐ D5) ไดมีการกลาวถึงการเพ่ิมมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน 

ซ่ึงเนนการแปรรูปวัตถุดิบเบื้องตน ใหเปนอาหาร อาหารสัตว และพลังงาน นอกจากนี้ ไดเริ่มดําเนินการ 

Bioeconomy  โดยการแปรรูปน้ําตาลจากขาวและออยใหเปนกรดแลคติกท่ีมีมูลคาสูงข้ึน และแปรรูปแปงในข้ัน

กลางจากมันสําปะหลัง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง เปนสารมูลคาสูงและโพลิเมอรในข้ันปลาย ซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงกวาเดิม

มากกวา ๑๐๐ เทา 

ในป ๒๕๕๗ อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีประโยชนเชิงหนาท่ี (Functional Food) มีมูลคา          

ในตลาดโลก ๒๕๘ พันลานเหรียญสหรัฐฯ คาดวาจะเพ่ิมเปน ๓๗๗ พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ๒๕๖๓ ซ่ึงสารฯ 

ถูกใชในอุตสาหกรรม Functional Food ถึง ๖๖ พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ ๖๐ และคาดวาในป 

๒๕๖๕ จะถูกนําไปใชมากข้ึน โดยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๖ ตอป ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพ แตตอง

อาศัยโอกาสและการลงทุนอีกพอสมควร อนึ่ง การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรม Functional Ingredients 

ของประเทศไทยและ สวทช. สรุปได ดังนี้ 

S: จุดแข็ง คือ มีวัตถุดิบหลากหลาย นักวิจัยหลายสาขา ภาคอุตสาหกรรมมีความพรอมในการ

แปรรูป  

W: จุดออน คือ ขาดขอมูลท่ีแสดงถึงประโยชนเชิงหนาท่ี เพราะขาดการรวบรวมขอมูลเปน

ระบบ เชน เรื่องสมุนไพร ซ่ึงมีหลายปจจัยท่ีมีผลตอสารท่ีมีประโยชนเชิงหนาท่ี แตขาดขอมูล

ท่ีจะพัฒนาการออกฤทธิ์  จึงทําใหไมสามารถผลิตใหมีคุณสมบัติท่ีคงท่ีได รวมไปถึงการ

อนุญาตและการรับรองมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความ

ลาชา  

O: โอกาส คือ มีศักยภาพในการผลิตและสงออก ภาครัฐใหการสนับสนุน 

T: อุปสรรค คือ ผูบริโภคขาดความรูและเขาใจ ไมสามารถแยกความแตกตางของสารฯ ได   

และผูประกอบการก็ยังไมเขาใจ อาจทําใหเลือกใชสารฯ ผิด  

จากการวิเคราะหสิทธิบัตร พบวา ท่ัวโลกมีการพัฒนาสารฯ ไปใชในทุกอุตสาหกรรมท่ีได

กลาวถึงขางตน สารฯ บางตัวสามารถใชไดมากกวา ๑ อุตสาหกรรม โดยมีสิทธิบัตรสะสมจํานวนมากในเรื่องการ

รักษาโรคอัลไซเมอร โรคความดันโลหิตสูง และพบวา ในอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบตั้งตนท่ีมีการนํามาใชมาก 

ไดแก ขาว ไข และเห็ด ซ่ึงหากวิเคราะหเชิงลึกท่ีขาว พบวา มีการประยุกตใชจํานวนมาก จึงคิดวาประเทศไทยมี

โอกาสในการพัฒนาไดอีกมาก 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๖ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



สวทช. มีความเชี่ยวชาญ ท่ีเก่ียวของกับ Functional Ingredients ดังนี้ 

๑. ศช. ใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ มีการเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชและจุลินทรีย และ

มีเทคโนโลยีข้ันสูง  

๒. ศว. มีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑและการวิเคราะหผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม เปนตน 

๓. ศอ. มีความเชี่ยวชาญดาน Big Data Analytics, Sensors ท่ีใชสําหรับ Precision Farming 

และการพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะบุคคลโดยใชซอฟตแวร 

๔. ศน. มีความสามารถในการพัฒนาระบบนําสงและการทดสอบความเปนพิษ เปนตน 

นอกเหนือจากการบูรณาการระหวางศูนยแหงชาติใน สวทช. เพ่ือสามารถสรางผลกระทบ        

ไดสูงข้ึนแลว สวทช. ยังไดรวมงานกับหนวยงานพันธมิตรท้ังภายในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานสมุนไพร มีโรงงานผลิตเชื้อ

ตนแบบท่ีไดการรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) กรมวิทยาศาสตรบริการและสถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ มีการตรวจวิเคราะหทดสอบและสอบเทียบ เปนตน นอกจากนี้ สวทช. มีความรวมมือกับพันธมิตรบริเวณ

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ Asian Institute of Technology (AIT) ซ่ึง

ในการทํางานรวมกับพันธมิตร สวทช. และหนวยงานพันธมิตรสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกรวมท้ังครุภัณฑ

วิทยาศาสตรรวมกัน เพ่ือลดความซํ้าซอน ท้ังนี้ สวทช. ยังมีพันธมิตรในมหาวิทยาลัยเครือขาย เพ่ือรวมกัน

ขับเคลื่อนงานตอไป อนึ่ ง สวทช. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม Functional 

Ingredients เชน คลังจุลินทรีย (Thailand Bioresource Research Center : TBRC) ธนาคารเชื้อพันธุกรรมขาว 

พริก แตง มะเขือเทศ และยังมีโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ   เชน ศูนยนวัตกรรมโรงงานตนแบบชีวกระบวนการและการ

ผลิตอนุภาคนาโน ศูนยวิเคราะหทดสอบนาโนเทคโนโลยีข้ันสูง ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. เปนตน 

จากตัวอยางการพัฒนาสารฯ ท้ังหวงโซมูลคา ต้ังแตการเพาะปลูกไปจนถึงการผลิต              

ในอุตสาหกรรม  พบวา หัวใจสําคัญ คือ การคนหาวาสารอะไรในวัตถุดิบท่ีสามารถพัฒนาไปเปนผลิตภัณฑ  ซ่ึงหวงโซ

มูลคาของพริก จุลินทรีย อาจมีกระบวนการท่ีแตกตางกัน แตมีปลายน้ําเหมือนกัน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการ

พัฒนาอุตสาหกรรม Functional Ingredients หลายชองทาง เชน การถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงตองเชื่อมโยงกับ 

Food Innopolis และ Food Valley Thailand ท่ีไดสราง Platform การผลักงานวิจัยไปสูอุตสาหกรรม        

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การสรางเครือขายระดับนานาชาติ โดยผลกระทบ  

ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ การเพ่ิมมูลคาของอุตสาหกรรม Functional Food เปน ๑.๒๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑ 

ของ GDP การเกิดอุตสาหกรรมใหมท่ีนอกเหนือจาก Functional Ingredients และการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร 

เนื่องจากการสงเสริมใหเกิดมาตรฐาน จะทําใหเกิดการผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือผลิตสารท่ีมีมูลคาสูงตอไป   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ แนวทางกลยุทธในการวิจัยและพัฒนาสารใหประโยชนเชิงหนาท่ี 

(Functional Ingredients)  เพ่ือการสรางอุตสาหกรรมใหมจากฐานชีวภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๗ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง  โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ในหวงโซมูลคา ยังไมไดแสดงถึงความรวมมือกับเอกชนในดานการตลาด และการออกแบบ

ผลิตภัณฑอยางชัดเจน ซ่ึงการขับเคลื่อนใหเกิดอุตสาหกรรมควรตองมีเอกชนเขามารวม

ตั้งแตตน อยางไรก็ตาม สวทช. ไดมีการทํางานเชิงรุกในการรวมหารือกับเอกชนมากข้ึน 

โดยพยายามสรางกลไกการทํางานรวมกันในลักษณะ Consortium เพ่ือรวมลงทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา Co-creation ใหเกิดข้ึนจริง ซ่ึงภาคเอกชนนาจะเห็นดวย

กับการท่ีภาครัฐรวมตัวกันทําวิจัยท่ีกําหนดโจทยโดยภาคเอกชน โดย สวทช. เปนผูบริหาร

จัดการ ปจจุบัน คณะทํางานการยกระดับนวัตกรรมและการผลิต ภายใตคณะกรรมการ  

สานพลังประชารัฐ (คณะทํางานสานพลังประชารัฐ D1) อยูระหวางหารือกับกระทรวง  

การคลัง เรื่องการใหสิทธิประโยชนทางภาษีในการลงทุนวิจัยแบบ Consortium และจะนํา

เรื่องเสนอตอสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติในการประชุมครั้งแรก 

๒. สวทช. ควรสรางความเขาใจเก่ียวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) วาเปนเทคโนโลยีท่ีจะ

ชวยเกษตรกรได โดยสามารถนําพืช GMOs มาใชประโยชนไดในหลายอุตสาหกรรม แตใน

บางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพโดยตรงอาจใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ซ่ึงในราง

กฎหมาย ไมไดหามการใชพืช GMOs เพียงแตตองแจงหรือขออนุญาต ซ่ึงปจจุบัน มีการใช

พืช GMOs กันอยางแพรหลาย แตยังไมมีการสรางความตระหนัก เชน บริษัทน้ํามันพืชมี

การนําเขาถ่ัวเหลือง GMOs มาผลิตท้ังหมด ซ่ึงควรมีการวิเคราะหผลดีและผลเสียเสนอตอ

นายกรัฐมนตรี เพราะประเทศไทยไมสามารถแขงขันในดานผลิตภาพได เนื่องจากไมมีพันธุ

ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง ซ่ึงหากมองภาพประเทศ อาจพิจารณาปรับท่ีดินจากการปลูกขาวมา

ปลูกถ่ัวเหลือง ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมรายไดของเกษตรกรจาก ๔,๐๐๐ บาทตอไร เปน 

๑๐,๐๐๐ บาทตอไร ปจจุบัน คณะทํางานสานพลังประชารัฐ D5 กําลังผลักดันคลัสเตอร

เกษตรและชีวภาพ ซ่ึงจะเพ่ิมมูลคาและรายไดใหแกภาคเกษตร แตยังคงตองหารือรวมกัน

ระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแนวทางการดําเนินการตอไป 

๓. สวทช. ควรมีความชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไรตอไปเพ่ือสรางอุตสาหกรรม Functional 

Ingredients และขอใหวิเคราะหเพ่ิมเติมถึงสาเหตุท่ีทําใหไมเกิดผูประกอบการไทยใน

อุตสาหกรรม Functional Ingredients นอกจากนี้ ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) พบวามีผูประกอบการไทยมาขอสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ 

นอยมาก  

๔. อุตสาหกรรมพริกเปนตัวอยางท่ีดี ของการวิจัยพ้ืนฐานท่ีพัฒนาตอยอดจนสามารถแปรรูป

เปน Functional Ingredients และยา อยางไรก็ตาม ควรประมาณการมูลคาเพ่ิมของ

อาหารเสริม เพ่ือใหเห็นขนาดตลาดของอุตสาหกรรม Functional Ingredients ชัดเจนข้ึน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๘ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



๕. ในการนําเสนอหวงโซมูลคาและกลไกการขับเคลื่อนท่ีแสดงใหเห็น Ecosystem อาจเพ่ิม

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถเปนสวนหนึ่งของ 

Ecosystem เพราะบริษัทอาหารท่ีเขามาจดทะเบียนมีอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E Ratio) 

สูงมาก หากสรางและเชื่อมโยง Ecosystem ใหครบและขยายไปวัตถุดิบอ่ืนไดจะเห็นภาพ

ชัดเจนมากข้ึน  

๖. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สวทช. ควรตองมองภาพรวม และทํางานวิจัย

ดานอ่ืนๆ รวมกับหนวยงานอ่ืน เชน  

- เครื่องจักรกลการเกษตร โดยอาจบูรณาการรวมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (GISTDA) ซ่ึงทํางานรวมกับบริษัท สยามคูโบตา

คอรปอเรชั่น จํากัด    

- เชื้อเพลิงชีวภาพ 

- การแปรรูปทางกายภาพ ซ่ึงยังคงคุณคาทางสารอาหาร 

- การบริหารจัดการฟารมโดยใช Sensor  

อนึ่ง  นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะวา สวทช. ควรมีบทบาทชี้นํารัฐบาล       

ถึงประโยชนของเทคโนโลยี GMO ท่ีสามารถชวยเกษตรกรได  และควรมีสวนผลักดันรางกฎหมายเก่ียวกับ GMO 

ท่ี สนช. อยูระหวางการพัฒนาและปรับปรุงใหทันสมัย 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การเพ่ิมทุนของ บริษัท เลิรนเทค จํากัด 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒ 

เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ท่ีประชุมไดอนุมัติการแปรรูปโครงการการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช. 

(NSTDA Online Learning Project : NOLP) เพ่ือจัดตั้งเปนบริษัท เลิรนเทค จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

บริการทางการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาสื่อการสอนออนไลนแบบครบวงจร (e-Learning Total 

Solutions) โดยใหบริการ e-Learning และระบบท่ีเก่ียวของกับการศึกษาท้ังในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) และ

ใหเชาใชบริการ (Application Service Provider) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียกชําระแลว

เต็มจํานวน มีโครงสรางผูถือหุนประกอบดวย สวทช. รอยละ ๔๐ และกลุมนักวิจัยและพนักงานท่ีลาออกไป

ปฏิบัติงานในบริษัทรวมทุนรอยละ ๖๐ โดยในชวงเริ่มตนบริษัทฯ ไดรับโอนงานบริการตางๆ จากสัญญาท่ีลูกคา   

ไดทําไวกับโครงการภายใต สวทช. พรอมกับดําเนินธุรกิจของตนเองเพ่ือขยายฐานลูกคาตอไปตามแผนการ

ดําเนินงาน  ท้ังนี้  ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียด 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี เรียนท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัด

ตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ โดยผลการดําเนินงานในป ๒๕๕๓  มีปญหาติดขัดในการดําเนินงานตางๆ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๙ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



และมีปญหาสภาพคลองคอนขางมาก แตในครึ่งปหลังไดรับงานมากข้ึนและสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดทุก

โครงการ แตเนื่องจากการเขาทําสัญญาโครงการตางๆ ยังไมไดตามเปาหมาย จึงยังไมสามารถรับรูรายไดสงผลให

บริษัทฯ ยังมีผลดําเนินงานขาดทุน ท้ังนี้  ในป ๒๕๕๔ บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดีข้ึนตอเนื่องจากครึ่งปหลัง 

๒๕๕๓ สามารถเขาทําสัญญาโครงการตางๆ ไดตามเปาหมายและสงมอบงานไดตามกําหนด ทําใหมีรายไดจากการ

ใหบริการ ๓๒.๘๓ ลานบาท และมีกําไรสุทธิ ๙.๙๑ ลานบาท โดยปจจัยสําคัญของความสําเร็จคือกรรมการ

ผูจัดการและทีมงานท่ีสั่งสมประสบการณจากการดําเนินงานภายใต สวทช. กอนการแปรรูป อยางไรก็ตามบริษัทฯ 

ไดพยายามสรางทีมงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจตอไป  

ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ เริ่มมีคูแขงในตลาดมากข้ึน ประกอบกับมีปญหาความพรอมของบุคลากร   

ท่ีขาดแคลนและไมสามารถฝกอบรม พัฒนาใหมีความรูความสามารถทันตอเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

ปญหาดานการผลิต การบริหารจัดการเวลา และการสื่อสารภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงประสบ

ปญหาการตรวจรับงาน ตองปรับแกขอผิดพลาดบอยครั้ง สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการลดลงอยาง

ตอเนื่องและประสบผลขาดทุนในป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  โดยในป ๒๕๕๘ บริษัทฯ ไดสรรหาผูบริหารระดับกลางฝาย

ผลิตและฝายการตลาดมาชวยลดภาระของกรรมการผูจัดการ ทําใหสามารถบริหารจัดการภายในองคกรและสง

มอบงานไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และชวยใหบริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการเพ่ิมข้ึน ประกอบกับมีการวิเคราะห

อัตรากําลังคนท่ีเหมาะสมจึงสามารถลดจํานวนพนักงานลงไดบางสวนทําใหโดยรวมแลวบริษัทฯ    มีตนทุนบริการ

ลดลงและสงผลใหกลับมามีผลกําไรสุทธิในป ๒๕๕๘  

สําหรับประมาณการผลการดําเนินงานป ๒๕๕๙ คาดวาบริษัทฯ จะมีรายไดจากการใหบริการ

ประมาณ ๑๕.๕๑ ลานบาท (อยูระหวางรองบการเงินท่ีไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี) และ อาจมีขาดทุนสุทธิ

เล็กนอยประมาณ ๐.๐๒ ลานบาท ซ่ึงจะสงผลใหมีมูลคาหุนตามบัญชีประมาณ ๑๐๑.๙๓ บาท/หุน และท่ีผานมา 

บริษัทฯ มีโครงการท่ีสําคัญ ไดแก งานพัฒนาสื่อการสอน (e-learning) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงาน ป.ป.ช. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร และ บมจ. ปูนซิเมนตไทย เปนตน ซ่ึงนับตั้งแตแปรรูปโครงการฯ เปนบริษัทฯ สวทช. ไดรับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล ตั้งแตป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ จํานวน ๐.๔๔๘ ลานบาท 

 เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มีคูแขงคอนขางมาก โดยหากเปนงานผลิตสื่อท่ีไมคอยมีความซับซอน 

จะมีการแขงขันดานราคาเปนหลัก ซ่ึงราคาตลาดจะคอนขางต่ําประมาณ ๑๒๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ บาท/วิชา 

ในขณะท่ีราคาของบริษัทฯ ตั้งราคาขายประมาณ ๓ - ๔ แสนบาท ลูกคาจึงเลือกใชบริการของคูแขง ยกเวนลูกคา

บางรายท่ีตองการงานท่ีคอนขางซับซอนและตองการการดูแลพอสมควร บริษัทฯ จึงยังสามารถขายงานได สวนใน

กรณีท่ีงานมีความซับซอนมาก คูแขงท่ีบริษัทฯ เผชิญคือ บริษัทตางชาติขนาดใหญ ท่ีมีขอไดเปรียบดานเทคโนโลยี 

และมีจุดแข็งทางดาน data analysis กลาวโดยสรุปคือ "หากงานไมซับซอนจะแขงขันท่ีราคา สําหรับงานท่ีมีความ

ซับซอนมากราคาสูงจะแขงขันกันดานเทคโนโลยี" บริษัทจึงตองเผชิญคูแขงใน ๒ รูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ     

ยังตองเผชิญกับปญหาสภาพคลอง ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เพ่ิมมากข้ึนจาก ๓๐-๔๕ วัน 

เปน ๖๐ - ๑๒๐ วัน โดยลูกคามีการตรวจรับงานท่ีเขมงวดมากข้ึน เชน ขอเพ่ิมระยะเวลาตรวจรับงาน ขอกําหนด

นโยบายการวางบิลครั้งเดียวตอเดือน เปนตน ซ่ึงหากบริษัทฯ ไมสามารถวางบิลเรียกเก็บเงินไดทันในรอบนั้นๆ     

จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินลาชาออกไป และสงผลกระทบตอสภาพคลองในปจจุบัน ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวขางตน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๐ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมไดเห็นชอบ

การเพ่ิมทุนโดยการออกหุนสามัญ จํานวน ๔๐,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตามมูลคาหุนทางบัญชีจากงบการเงิน

สิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีไดรับการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีแลว หรือราคาพาร   แลวแตราคาใด

จะสูงกวา ท้ังนี้ หากผูถือหุนเดิมไมประสงคซ้ือหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ กรรมการ ๒ ทาน (นายมนตรี  โสคติยานุรักษ 

และนายกําจร เลหมงคล) ประสงคซ้ือหุนเพ่ิมทุนในสัดสวนเทาๆ กัน ในราคาเดียวกันกับท่ีเสนอขายผูถือหุนเดิม 

ศูนยลงทุน ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี จึงมีความเห็นวา สวทช. ยังไมมีความจําเปนท่ีตอง

ลงทุนเพ่ิมเติม เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทุนเพ่ิมในโครงการใหมๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การลงทุนเพ่ิมเติมเปนเพียงการเสริมสภาพคลองในการดําเนินงานใหกับบริษัทฯ เทานั้น และเห็นวา 

สวทช. ควรทยอยลดสัดสวนการลงทุนและ exit จากบริษัทฯ เนื่องจากบรรลุวัตถุประสงคในการผลักดันใหเกิด

ธุรกิจ e-learning ในประเทศ และปจจุบันบริษัทฯ ดําเนินงานไดโดยไมตองพ่ีงพา สวทช. ทางดานเทคโนโลยี 

สามารถดําเนินธุรกิจไดดวยตัวเอง ประกอบกับสภาพการแขงขันในตลาดท่ีคอนขางรุนแรง ดังนั้น สวทช. ยินดีท่ีจะ

ขายหุนของ สวทช. ใหกับผูถือหุนอีกฝายหนึ่งท่ีประสงคจะซ้ือหุนในสวนของ สวทช. ภายใน ๓ ป (วันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒)  ท้ังนี้ หาก สวทช. ไมซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน ในครั้งนี้ จะทําใหมีสัดสวนการถือหุนลดลงจากรอยละ 

๔๐ เปน รอยละ ๒๐ และกรรมการบริษัทฯ ท่ีเปนผูแทนจาก สวทช. ลดลงเหลือเพียง ๑ ทาน (จากเดิม ๒ ทาน) 

ท้ังนี้  ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ท่ีประชุมไดมีมติ 

๑. เห็นชอบการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เลิรนเทค จํากัด จํานวน ๔๐,๐๐๐ หุน ในราคา

อางอิงตามมูลคาหุนทางบัญชีจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ท่ีไดรับการ

ตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีแลว หรือราคาพาร แลวแตราคาใดจะสูงกวา 

๒. เห็นชอบให สวทช. ปรับลดสัดสวนการลงทุน (ถือหุน) ในบริษัท เลิรนเทค จํากัด เปนไมเกิน

รอยละ ๒๐ ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยปฏิเสธการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  ตาม

ขอ ๑  และทยอยขายหุนบางสวนหรือท้ังหมดภายใน ๓ ป (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) หากผูถือ

หุนอีกฝายหนึ่งแสดงความประสงคขอซ้ือหุนจาก สวทช. ภายในระยะเวลาดังกลาว 

๓. ให สวทช. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปดําเนินการ และใหนําเสนอ กวทช.  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือ (๑) พิจารณาใหความเห็นชอบการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท   

เลิรนเทค จํากัด จํานวน ๔๐,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตามมูลคาหุนทางบัญชีจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙  ท่ีไดรับการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีแลว หรือราคาพาร แลวแตราคาใดจะสูงกวา และ            

(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบให สวทช. ปรับลดสัดสวนการลงทุน (ถือหุน) ในบริษัท เลิรนเทค จํากัด เปนไมเกิน

รอยละ ๒๐ ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยปฏิเสธการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามขอ ๑  และทยอย

ขายหุนบางสวนหรือท้ังหมดภายใน ๓ ป (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ี สวทช. เสนอ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๑ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เลิรนเทค จํากัด จํานวน ๔๐,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตาม

มูลคาหุนทางบัญชีจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ท่ีไดรับการตรวจสอบรับรองจาก

ผูสอบบัญชีแลว หรือราคาพาร แลวแตราคาใดจะสูงกวา 

๒. เห็นชอบให สวทช. ปรับลดสัดสวนการลงทุน (ถือหุน) ในบริษัท เลิรนเทค จํากัด เปนไมเกินรอยละ ๒๐ 

ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยปฏิเสธการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามขอ ๑  และทยอยขาย

หุนบางสวนหรือท้ังหมดภายใน ๓ ป (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)  

๔.๒  การเลิกกิจการของ บริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี          

๖/๒๕๔๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ท่ีประชุมไดอนุมัติให สวทช. รวมลงทุนในบริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด 

จํานวน ๒.๔ ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ ๔๐ ของทุนจดทะเบียน (๖ ลานบาท) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ผลิตโคนมพันธุดีจากเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนจําหนายให เกษตรกรและเปนแหลงบริการดาน

เทคโนโลยีชีวภาพในการยายฝากตัวออนโคนมท่ีสมบูรณแบบ  และในเวลาตอมาเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙   

จึงไดมีลงนามสัญญารวมลงทุน ระหวาง สวทช.  สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด และกลุมนักวิจัยท่ีไดรับการ

สนับสนุนโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.)  ท้ังนี้  ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจง     

ในรายละเอียด 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี เรียนท่ีประชุมวา บริษัท พัฒนา   

โคนมไทย จํากัด จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเมื ่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ดวยทุนจดทะเบียน ๖ ลานบาท         

โดยในชวงแรก สวทช. ยังไมไดเขารวมลงทุน คงมีแตผูถือหุนเดิมเปนหลัก จนกระทั่งในป ๒๕๔๖ ไดรับมติจาก 

กวทช. ใหเขารวมลงทุนได โดย สวทช. เขาไปซื้อหุ นจากผู ถ ือหุ นรายเดิม แตเนื ่องจากผู ถือหุ นของบริษัท 

(สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด) ขอชะลอการทําสัญญาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารภายใน ทําใหการ

ลงนามสัญญารวมทุนไดเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ มีผูถือหุนหลักประกอบดวย  สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด 

สวทช. กลุมนักวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุน ศช. ซ่ึงประกอบดวยนายทศพร ทองเท่ียงและนางจุรีรัตน สําเร็จประสงค 

และผูถือหุนรายยอยอ่ืนประกอบดวย นายสุวิทย พ่ึงโพธิ์ และนางสาวสุรีย ทงกกในสัดสวนรอยละ ๕๒.๘๑   

๔๐.๐๐   ๖.๕๗ และ ๐.๖๓๒ ตามลําดับ โดย สวทช. เขาไปมีบทบาทผานทีมนักวิจัยจาก ศช. ซึ่งจะเปนผูเขาไป

ถายทอดความรูในการพัฒนาเทคโนโลยียายฝากตัวออนในโคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการคัดเลือก

และจัดหาพอ-แมพันธุ เทคนิคการยายฝากตัวออนและการบริหารจัดการฟารมที่ดีเพื่อสนับสนุนใหการยายฝาก

ตัวออนมีอัตราความสําเร็จท่ีสูงสุดใหกับบุคลากรท่ีสหกรณโคนมวังน้ําเย็นฯ จัดหามาเพ่ือดําเนินกิจการ  

ผลการดําเนินงานในระหวางป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ เปนชวงพัฒนาขยายผลเทคโนโลยีการยายฝาก

ตัวออนที่ประสบความสําเร็จในระดับการทดลองไปสูการดําเนินธุรกิจ (Scale up) ทําใหรายไดของบริษัทฯ

คอนขางผันผวน ในชวงเวลาดังกลาวมีรายไดอยูระหวาง ๐.๒๑ - ๐.๗๑ ลานบาท ขาดทุนสะสม ณ สิ้นป ๒๕๔๙ 

จํานวน ๑.๗๘ ลานบาท ปญหาอุปสรรคสําคัญ คือ จํานวนตัวออนที่ผลิตไดตอครั้งคอนขางนอย (๑ - ๒ ตัวออน

ตอหนึ่งแมวัวตอหนึ่งครั้ง) ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยสูง ขณะที่อัตราความสําเร็จของการยายฝากตัวออน

คอนขางต่ํา เฉลี่ยเพียงรอยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่รอยละ ๓๐ เนื่องจากการบริหารจัดการที่ไมมี

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๒ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



ประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดปจจัยท่ีควบคุมไมไดตามมา เชน สายพันธุโคท้ังพอพันธุและแมพันธุ (โคตัวให) อาหารท่ี

เลี้ยงโค และโรงเรือนท่ีไมไดมาตรฐาน เปนตน สงผลใหมีตนทุนท่ีสูงและมีคาบริการสูง จึงทําใหบริการดังกลาวไม

เปนท่ีนิยมของเกษตรกรเมื่อเทียบกับการผสมเทียมแบบปกติ  ตอมาในป ๒๕๕๐ กิจการเริ่มดีขึ้น จากการสราง

รายไดจากแหลงอื่นๆ มาเสริมสภาพคลองของกิจการ เชน การขายสารเคมีและเวชภัณฑ แรธาตุ อาหารเสริม

สําหรับโคนมและน้ํานมท่ีไดจากแมโค ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นมากกวา ๒ ลานบาทตั้งแตป ๒๕๕๐ เปนตนมา และ

เพ่ิมสูงสุดเปน ๗.๐๓ ลานบาท ในป ๒๕๕๕ ขณะที่การสรางรายไดจากการยายฝากตัวออนยังเปนปญหา สงผล

ใหบริษัทฯ มีรายไดหลักจากการขายแรธาตุโคนมและน้ํานมดิบเปนรายไดหลัก ซึ่งไมสอดคลองกับเปาหมายหลัก

ทางธุรกิจ อยางไรก็ตามนับตั้งแตป ๒๕๕๖ บริษัทมีรายไดลดลงอยางตอเนื่อง เหลือเพียง ๑.๗๔ ลานบาท 

เนื่องจากกรรมการผูจัดการ (ผูจัดการสหกรณฯ) ไดลาออก ในป ๒๕๕๗ บริษัทฯ หยุดกิจกรรมทางธุรกิจทําใหไม

มีรายไดตั ้งแตป ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบัน และไมสามารถหากรรมการผู จัดการทานใหมได สงผลใหบริษัทฯ มี

ขาดทุนสะสม ณ กันยายน ๒๕๕๙ เทากับ ๒.๗๖ ลานบาท ท้ังนี้ นับตั้งแตเขารวมทุนในบริษัทฯ สวทช. ยังไมได

รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลแตอยางใด เนื่องจากมีขาดทุนสะสมอยางตอเนื่อง  โดยในคราว

ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ 

ไมไดดําเนินกิจกรรมใดๆ มากวา ๓ ปเนื่องจากไมสามารถสรรหาผูบริหารและบุคลากรที่เหมาะสมเขามาชวย

จัดการธุรกิจได ขณะที่ผูถือหุนฝงสหกรณฯ ซึ่งเปนผูถือหุนหลักและมีบทบาทสําคัญที่จะชวยเรื่องการบริหาร

จัดการของบริษัทฯ เห็นวาควรเลิกกิจการ จึงเห็นวาการเลิกบริษัทฯ เปนทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับบริษัทฯ  
 

ศูนยลงทุน ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี มีความเห็นวา การเลิกบริษัทฯ เปนแนวทาง        

ท่ีเหมาะสม เนื่องจากในชวงท่ีผานมาบริษัทฯ ไมสามารถพัฒนาธุรกิจใหเปนบริการยายฝากตัวออนอยางครบวงจร 

ซ่ึงตองอาศัยบุคลากรในสวนของสหกรณฯ ชวยดําเนินการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไมมีความพรอมในการรับ

ถายทอดเทคโนโลยี โดยขาดปจจัยท่ีสําคัญ เชน พอ - แมพันธุท่ีดี (โคตัวให) และวัยโคตัวรับท่ีดี ขาดทีมงาน

สนับสนุนสัตวแพทย หรือแมแตสถานท่ีสําหรับเปนฟารมในการยายฝากตัวออนและเลี้ยงโคตัวรับเปนของตัวเอง 

จากปญหาดังกลาวทําใหบริษัทฯ ตองพ่ึงพิงทรัพยากรและปจจัยการผลิตจากผูถือหุน เชน เทคโนโลยีตองพ่ึง

ผูเชี่ยวชาญภายนอกบริษัทฯ โดยยังไมสามารถทําไดดวยตนเอง ใชทรัพยากรและทีมงานจาก ศช. และสหกรณ 

และใชฟารมของสหกรณในการยายฝากตัวออน เปนตน ทําใหการดําเนินการไมตอเนื่องและไมจริงจัง รวมถึง

ตนทุนในการผลิตและการดําเนินงานไมสะทอนความเปนจริงเพราะไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนเปนหลัก       

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ขาดบุคลากรท่ีจะบริหารและดูแลโครงการอยางจริงจังและตอเนื่อง ทําใหการจัดการ

ภายในบริษัทไมตอเนื่องและหยุดชะงักเปนระยะ  โดยเฉพาะในป ๒๕๕๖ ท่ีพนักงานของ ศช. ท่ีไดรับมอบหมายให

เปนผูบริหารจัดการธุรกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และประสานงานดานการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ไดขอ

ลาออกจาก ศช. ประกอบกับกรรมการผูจัดการท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณฯ มาชวยบริหารบริษัทฯ ก็ไดลาออก

จากสหกรณฯ และยังไมมีการสรรหาบุคลากรเพ่ือทดแทน ทําใหการดําเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุดชะงักและ

ขาดการดูแล สงผลใหไมมีกิจกรรมทางธุรกิจและไมสามารถจัดทํางบการเงินของป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  การรับรอง

งบการเงิน และสงงบการเงินตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังไมไดมีการจัดประชุมกรรมการตามความถ่ี   

ท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ  ซ่ึงหากยังคงสถานะเปนบริษัทฯ ตอไป ก็จะมีภาระในการปฏิบัติและอาจขัดกับ

กฎหมาย  สําหรับข้ันตอนในการเลิกกิจการ กําหนดแนวทางไวเบื้องตน ดังนี้ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๓ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



๑. สวทช. นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เห็นชอบ และนําเสนอ กวทช. อนุมัติใหเลิกกิจการ 

๒. จัดประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณามติพิเศษใหเลิกบริษัทพรอมท้ังพิจารณาแตงตั้งผูชําระ

บัญชี 

๓. จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และแตงตั้งผู ชําระบัญชีตอกระทรวงพาณิชย พรอมทั้งประกาศ    

ลงหนังสือพิมพเรื่องการเลิกบริษัท และสงหนังสือบอกกลาวเจาหนี้ 

๔. จัดทํางบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและลงความเห็นวาถูกตอง 

๕. จัดประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติงบการเงินและอนุมัติการชําระบัญชี 

๖. ผูชําระบัญชีดําเนินการสะสางหนี้สินและทรัพยสินของบริษัทและคืนทุนสวนที่เหลือใหกับ ผู

ถือหุนตามสัดสวน 

๗. จัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายงานการชําระบัญชีเพื่อใหผูชําระบัญชียื่นจดทะเบียนเสร็จ

สิ้นการชําระบัญชีตอกระทรวงพาณิชย 

ท้ังนี้  ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ท่ีประชุมไดเห็นชอบการเลิกกิจการของบริษัท 

พัฒนาโคนมไทย จํากัด และใหเสนอ กวทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบการเลิกกิจการของบริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ี สวทช. เสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเลิกกิจการของบริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด 

๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือน

ธันวาคม ๒๕๕๙) 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี  

๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมได พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สวทช. มีการคัดเลือก

ประเด็นวิจัยมุงเนนท่ีจะดําเนินการเพ่ือสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปนท่ีประจักษภายในป ๒๕๖๔ 

โดยจะเนนดําเนินการใน ๕ เรื่อง คือ (๑) เกษตรสมัยใหม (๒) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ       

(๓) อาหารเพ่ืออนาคต (๔) การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดชวงชีวิต และ (๕) อุตสาหกรรม

ยานยนตและขนสงสมัยใหม และจะมีการผลักดันตอยอดผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนใน ๓ ดาน คือ (๑) ดิจิทัล  

(๒) อิเล็กทรอนิกส หุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ (๓) อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว นอกจากนี้  สวทช. 

ยังใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกการสงมอบ เพ่ือผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชน 

ท้ังเชิงพาณิชย และสาธารณประโยชนใหมากข้ึน ตลอดจนการดําเนินงานตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร 
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๔ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ อาทิ การพัฒนากําลังคน และโครงสรางพ้ืนฐานอีกดวย  และในคราวการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – 

ธันวาคม ๒๕๕๙) และใหนําเสนอท่ีประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน    

นายณรงคฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน           

๕ ตัวชี้วัด  ดังนี้  (๑) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน เปาหมาย ๔ เทาของคาใชจาย ป ๒๕๖๐ ผลการดําเนินงาน ๑๓.๙๖ ลานบาท หรือเทากับ ๐.๐๑๑ เทา

ของคาใชจาย  และ KS1-B มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนท่ีตอบโจทยในประเด็นวิจัยมุงเนน เปาหมายไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ ลานบาท ผลการดําเนินงาน ๖.๑๓   

ลานบาท (๒) KS2 รายไดจากความสามารถ เปาหมาย ๑,๖๓๐ ลานบาท ผลการดําเนินงาน ๓๑๘.๐๑ ลานบาท 

(๓) KS3 การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาค

สังคมชุมชน เปาหมาย ๒๔๐ รายการ ผลการดําเนินงาน ๑๘ รายการ  (๔) KS4 การปรับปรุงระบบการวัดความ 

พึงพอใจ เปาหมาย ปรับระบบการวัดความพึงพอใจของบริการรับจางวิจัย บริการท่ีปรึกษา และบริการเทคนิค/

วิชาการใหเปน process-based survey ใหแลวเสร็จ ผลการดําเนินงานไดรอยละ ๕  (๕) KS5 การบริหารและ

พัฒนาบุคลากร เปาหมาย สําเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช.ป ๒๕๖๐ รอยละ 

๑๐๐ ผลการดําเนินงานไดรอยละ ๑๔.๖๒ ซ่ึงผลการดําเนินงานตาม BSC ในไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สวนใหญมีผลการดําเนินงานสูงกวาปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

• รายงานทางการเงิน  

นายณรงคฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย สวทช.       

มีรายได จํานวน  ๑,๑๔๗.๔๒  ลานบาท คาใชจายจํานวน ๑,๒๗๑.๘๘ ลานบาท  สินทรัพย จํานวน ๑๐,๕๒๓.๙๕    

ลานบาท หนี้สิน จํานวน ๒,๑๐๕.๗๒  ลานบาท  และเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 

๘,๔๑๘.๒๓ ลานบาท ท้ังนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน ๓,๙๐๙.๗๐ ลานบาท นอกจากนี้          

นายณรงคฯ ไดรายงานสถานะทางการเงินของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ         

รายไดและคาใชจายของ สวทช.  สวนใหญมีแนวโนมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

BSC สวนใหญยังดําเนินงานไดต่ํากวาแผนท่ีกําหนด แตสูงกวาระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนา อยางไรก็ดี สวทช. 

ม่ันใจวาจะสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวได   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม 

๒๕๕๙ –ธันวาคม ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม

๒๕๕๙) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๕ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๐ (๓) ไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตอ กวทช. เปนประจําทุก ๓ เดือน รวมท้ังกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ท่ีกําหนดใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานให กวทช. ทราบรายปดวยนั้น  

โดยในไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙  มีประเด็นรายงานให กวทช. รับทราบ ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. รายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณและรายงานทางการเงินปงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุด

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. รายงานผลการดําเนินงานดานการประเมินผลของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ แผนการ

ดําเนินงานดานการประเมินผลของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓. รายงานผลการสอบทานในแตละหนวยรับตรวจ แผนการดําเนินงานตรวจสอบปงบประมาณ 

๒๕๖๐ โดยไดพิจารณารายงานจํานวน ๒ ฉบับ ไดแก (๑) รายงานผลการสอบทานผลการ

ดําเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินหนวยบริการของ สวทช. ศูนยบริการปรึกษาการ

ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ (๒) รายงานผลการสอบทานการจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายในของ สวทช. ตามแบบ ปอ. และ ปย. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔. แผนการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง)        

โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหผูบริหารของ สวทช. และ

สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบ

ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการดําเนินงาน

ของสํานักตรวจสอบภายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรงุ) แลว มีมติเห็นชอบตามเสนอ   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ    

ไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๑ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี 

๓/๒๕๖๐ ในวันจันทรท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๖ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน   

๒ รายการ คือ (๑) เอกสารการจัดงาน International Conference On Sustainable Agriculture and 

Bioeconomy 2017 และ (๒) รายงานประจําป ๒๕๕๙ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. มกราคม ๒๕๖๐ 

สวทช. มีขาวเดนประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓ ขาว และขาวประเภทสื่อสิ่งพิมพ     

ในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๙ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

 

นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)    หนา ๑๗ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  



  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

 

• รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ Functional Ingredients : อุตสาหกรรมใหม

จากฐานชีวภาพเชื่อมไทย 

สูประชาคมโลก 

• ท่ีประชุมรับทราบและให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชมุไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

•  ผพว. และ ผศช. 

 

๔.๑  การเพ่ิมทุนของ บริษัท เลิรนเทค จํากัด 

 

 

 

 

 

  

• เห็นชอบการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  

เลิรนเทค จํากัด จํานวน ๔๐,๐๐๐ หุน      

ในราคาอางอิงตามมูลคาหุนทางบัญชีจาก   

งบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙  ท่ีไดรับการตรวจสอบรับรองจาก

ผูสอบบัญชีแลว หรือราคาพาร แลวแตราคา

ใดจะสูงกวา 

• เห็นชอบให สวทช. ปรับลดสดัสวนการลงทุน 

(ถือหุน) ในบริษัท เลิรนเทค จํากัด เปนไมเกิน

รอยละ ๒๐ ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดย

ปฏิเสธการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ตามขอ ๑  และทยอยขายหุนบางสวนหรือ

ท้ังหมดภายใน ๓ ป (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

หากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งแสดงความประสงค

ขอซ้ือหุนจาก สวทช. ภายในระยะเวลา

• ปฏิเสธการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ  

บริษัทฯ และทยอยขายหุนบางสวน   

หรือท้ังหมดภายใน ๓ ป (๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒) หากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งแสดง

ความประสงคขอซ้ือหุนจาก สวทช. 

ภายในระยะเวลา 

• ศูนยลงทุน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)                                         หนา ๑๘ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 



  

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

ดังกลาว 

๔.๒ การเลิกกิจการของบริษัท พัฒนาโคนมไทย 

จํากัด 

• เห็นชอบการเลิกกิจการของบริษัท พัฒนาโค

นมไทย จํากัด 

• ดําเนินการเลิกกิจการของบริษัท พัฒนา

โคนมไทย จํากัด ตามข้ันตอนตอไป 

• ศูนยลงทุน 

 ๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) 

• รับทราบ 

 

  

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานขคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

• รับทราบ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  

ในวันจันทรท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 

๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร 

สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (รับรอง)                                         หนา ๑๙ จาก ๑๙ 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 


