บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 42
วันอังคารที่ 15 กันยายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 111 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2.นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
3. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายประวิตร ฉัตตะละดา
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูชี้แจง คือ
กระทรวงการคลัง
1. นายวโรทัย โกศลพิศษิ ฐกลุ
2. นางวนิดา บุรณศิริ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการออมการลงทุน
ผูอํานวยการสวนนโยบายระบบการลงทุน

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
1. นายคณิต ศาตะมาน
รองผูอํานวยการศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี
2. นายมติชน มาตรชัยสิงห
หัวหนาสวนธุรการ บริการรวมลงทุน

๒

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด (บลจ.วรรณ)
1. นายมงคล เกษมสันต ณ อยุธยา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
2. นายกิตติ คําวิลัยศักดิ์
ผูจัดการกองทุน
3. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ
ผูชวยผูจัดการกองทุน
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 เมื่อวันจันทรที่ 14 กันยายน 2552 ทีป่ ระชุมวุฒิสภาไดมีการประชุมเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ
พระราชบัญญัติดังกลาวเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมวุฒิสภาวา รัฐบาลควรนํา
งบประมาณในสวนของกระทรวงที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มาบูรณาการในเรื่องการพัฒนาคนตอไป
1.2 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง "การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา"
ซึ่งจัดทําโดย นายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการและหัวหนาคณะทํางานดาน e-Education ได
ดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะไดรวมกันพิจารณาจัดทําขอเสนอไปยังรัฐบาลและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 41 วันอังคารที่ 8 กันยายน
๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 2 บรรทัดที่ 10 แกไข "พรองทั้ง"
เปน "พรอมทั้ง"
หนาที่ 4 บรรทัดที่ 7 แกไข "กรมศุลกากรสามารถ"
เปน "กรมศุลกากรไมสามารถ"

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวม
เพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
วรรณ จํากัด และกลุมบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานของ
กลุมบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมของไทย โดยเชิญ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
และกรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด เขารวมประชุมปรึกษาหารือ
และใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะ
อนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากคณะ
อนุกรรมาธิการไดรับการรองเรียนจากกลุมบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ที่รวมลงทุนกับ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด โดยเฉพาะอยางยิง่ กรณีการประกอบธุรกิจดานซอฟตแวร
ซึ่งกําลังจะครบสัญญารวมลงทุน ภายในป 2553 ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทําใหผูประกอบการ
ดังกลาวประสบปญหาเรื่องของการจัดหารายได และการที่จะตองทําการเงื่อนไขทีจ่ ะตองซื้อคืนหุน จาก
บลจ.วรรณ นัน้ หากผูประกอบการไมสามารถซื้อหุน คืนไดก็จะสงผลกระทบตอชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจใน
อนาคต
ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นวาตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของคณะ
อนุกรรมาธิการนั้น ประเด็นสําคัญประการหนึง่ คือ การสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย จึงเห็นควรเชิญทุกทานเขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
เพื่อพิจารณาแนวทางชวยเหลือผูประกอบการไทยใหสามารถดําเนินธุรกิจไดตอไป
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการออมการลงทุน
กระทรวงการคลัง ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา สําหรับกรณีผูประกอบการ SME ที่เปนการรวมลงทุน
ที่กระทรวงการคลังดูแลและมอบให บลจ.วรรณ ดําเนินการบริหารจัดการนัน้ จะสิ้นสุดอายุประมาณวันที่ 27
กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีเงินบางสวนที่จะตองเรียกคืนตามขอกําหนด ซึง่ กระทรวงการคลังเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้น
จึงไดพยายามบรรเทาภาระของผูประกอบการ โดยมีนโยบายออกมาวา เงินที่เปนหนีส้ ินทีก่ องทุนใหธุรกิจ SME
กูยืมนั้น ถึงแมกองทุนจะสิน้ สภาพลง กระทรวงการคลังจะยังไมเรียกเงินคืนโดยทันที เนื่องจากมีเงินบางกอนที่
ยังมีภาระอยูในกระบวนการ หากเรียกคืนทันทีจะเปนการซ้ําเติมผูประกอบการ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการหารือรวมกันในการพิจารณาแนว
ทางการแกไขปญหาเพื่อใหความชวยเหลือผูประกอบการ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการเสนอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป คือ การขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินคืนออกไป สําหรับกรณีผูประกอบการทีย่ ังไมสามารถชําระเงินคืนได

๔

นายมงคล เกษมสันต ณ อยุธยา ผูชว ยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม วรรณ จํากัด (บลจ.วรรณ) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอทีป่ ระชุมวา กองทุนดังกลาวเปนกองทุน
ปด มีระยะเวลา 10 ป ซึ่งไดระบุระยะเวลาของโครงการไวแตตน โดยเปนการรวมลงทุนและมีการซื้อหุนคืนก็ได
มีการทําความตกลงกันในเงือ่ นไขที่วา ผูประกอบการแตละรายที่ลงทุนจะตองมีภาระในการซื้อคืนตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด ซึง่ หมายความวาผูประกอบการไดรับทราบเงื่อนไขอยูแลว และ บลจ.วรรณ เองได
ดําเนินการบริหารจัดการเพือ่ ใหอยูภายใตกรอบอายุของกองทุน แตดวยภาวการณตางๆ ที่เกิดขึน้ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และอืน่ ๆ จึงสงผลใหผูประกอบการไมสามารถที่จะดําเนินการซือ้ หุนคืนได แตอยางไรก็
ตามเมื่อครบกําหนดระยะเวลาของโครงการ ตามขัน้ ตอนแลวผูประกอบการจะตองเขาไปอยูในกระบวนการ
ของการชําระบัญชี โดยที่ บลจ.วรรณ จะไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลังในการผอนปรนให
ผูประกอบการบางรายไดรับการผอนผันในการชําระเงินเพื่อซื้อหุน คืน

ประเด็นคําถามของคณะอนุกรรมาธิการ
1. การชวยเหลือโดยการผอนผันการชําระเงินเพื่อซื้อหุนคืนแกผูประกอบการ SME นั้น
สามารถขยายเวลาไดถงึ 5 ปหรือไม
นายมงคล เกษมสันต ณ อยุธยา ผูชว ยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม วรรณ จํากัด (บลจ.วรรณ) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอทีป่ ระชุมวา เนื่องจากกองทุน SME อยู
ภายใตการกํากับดูแลของ กลต. โดยปกติกองทุนตางๆ เมื่อครบกําหนดเวลาตามเงื่อนไขก็จะตองปดตัวภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน + 90 วัน) แตเนื่องจากกองทุนดังกลาว ไมมีสภาพคลองเหมือนกองทุนทั่วไป
จึงจําเปนตองขอผอนผันจาก กลต. โดยตองเปนมติจากผูถือหุน คือ กระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งไดดําเนินการที่จะใหความชวยเหลือตามที่ผูแทนกระทรวงการคลังไดใหขอมูลไวนนั่ เอง
ทั้งนี้ หากจะใหขยายระยะเวลาในการผอนชําระการซื้อหุนคืนเปน 5 ปนั้น ก็สามารถทําไดแต
จะตองพิจารณาเปนรายกรณีไปตามกฎเกณฑ ซึง่ บางกรณีการยืดระยะเวลาก็ไมไดหมายความวา
ผูประกอบการจะซื้อหุน คืนไดทันเวลาหรือไม และหากมีการยืดระยะเวลาในยาวออกไปมากก็ตองพิจารณา
ความเหมาะสมของกองทุนดวย อาทิ เรื่องของการชําระบัญชี ซึ่งตองมีคาใชจายในการดําเนินการ เปนตน
ซึ่งในการผอนผันดังกลาวไมไดหมายความวาใหผปู ระกอบการรอจนกระทั่งครบกําหนดการขยายเวลาแลวจึง
ดําเนินการชําระบัญชี
นางวนิดา บุรณศิริ ผูอํานวยการสวนนโยบายระบบการลงทุน กระทรวงการคลัง ได
ใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา เมื่อกองทุนปดตัวลง จะตองมีการชําระบัญชีภายใตระเบียบของ กลต. คือ
ชําระภายใน 90 วัน และสามารถขยายเวลาออกไปไดอีก 90 วัน หลังจากนัน้ แลว ผูถอื หุน (กระทรวงการคลังซึ่ง
เปนผูถือหุนหลัก) สามารถขยายระยะเวลาการชําระบัญชีดังกลาวไปยัง กลต. โดยถือเปนดุลยพินจิ ของกลต. ที่
จะอนุญาตใหขยายเวลาการชําระบัญชีไดหรือไมอยางไร
สําหรับประเด็นการขอขยายระยะเวลารับชําระเงิน เนื่องจากวาหลังจากปดกองทุนแลว
จะไมมีการรับชําระเงินตามขั้นตอนปกติอกี ตอไป แตเนือ่ งจากกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวาภายใตภาวะ
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เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปจจุบัน เพื่อไมใหเปนการซ้ําเติมผูประกอบการ SME จึงไดขอขยายระยะเวลาเพื่อให
ผูประกอบการ SME ทยอยชําระเงิน ซึง่ ระยะเวลาทีจ่ ะขยายออกไปนัน้ กระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรมจะไดพิจารณาถึงความสามารถในการชําระเงินของ ผูประกอบการ SME ภายใตสถานการณ
ปจจุบัน และอีกกรณีหนึ่งหากจะมีการขยายระยะเวลาออกไปจะดูประหนึง่ เหมือนวาขยายระยะเวลากองทุน
แตแทจริงแลวไมไดขยายระยะเวลากองทุน เนื่องจากกองทุนไดปดตัวลงแลว กระทรวงการคลังจึงไมตอ งจาย
คาบริหารจัดการกองทุนใหกบั บลจ.วรรณ แตจะตองจายใหกับผูชําระบัญชีในการดําเนินการติดตามทวงหนี้
ซึ่งระยะเวลาในการขยายออกไปนั้น กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการหารือรวมกันกับ
บลจ.วรรณ ในฐานะผูจัดการกองทุน เรียบรอยแลววาควรขยายระยะเวลาออกไปเทาใดที่จะทําให
ผูประกอบการ SME สามารถชําระเงินเพื่อซื้อหุนคืนไดอยางครอบคลุม เพื่อเปนการแบงเบาภาระให
ผูประกอบการ SME
ทั้งนี้ เจตนารมณในการจัดตั้งกองทุนนัน้ เนื่องจากเปนกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้น จึงไมไดหวังวาจะ
ไดกําไรหรือผลตอบแทนคืนตามทีก่ ําหนดไว แตในฐานะที่ บลจ.วรรณ เปนผูบริหารจัดการ จึงจําเปนตองหา
ผลตอบแทนคืนรัฐในอัตราทีไ่ ดกําหนดไว เพราะฉะนัน้ ตามที่ภาครัฐมีนโยบายวาจะตองชวยเหลือ SME โดย
การขยายเวลาผอนชําระหนีอ้ อกไป หาก SME รายใดที่ยงั มีปญหาก็สามารถหารือกับ บลจ.วรรณ ได ในการขอ
ผอนปรนอัตราดอกเบี้ย หรืออื่นๆ โดยเปนการทําความตกลงเปนรายๆ ไป
2. การชําระบัญชีคือการปดยุบเลิกกองทุนใชหรือไม
นายมงคล เกษมสันต ณ อยุธยา ผูชว ยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม วรรณ จํากัด (บลจ.วรรณ) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอทีป่ ระชุมวา เมื่อครบกําหนดก็ตองปด
กองทุน SME แนนอน สําหรับกระบวนการชําระบัญชีนนั้ บลจ.วรรณ เปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งผูสอบบัญชี
เพื่อทําหนาทีป่ ดบัญชีของกองทุน SME
3. กรณีที่ผูประกอบการรองวา การลงทุนรวมกันจะตองมีการพิจารณาผลกําไร-ขาดทุน ไป
ดวยกัน แตเมือ่ ถึงกําหนดเวลาเรียกชําระคืน กลับเรียกชําระคืนเต็มจํานวนและมีดอกเบี้ยดวย ขอเท็จจริงเปน
อยางไร
นายมงคล เกษมสันต ณ อยุธยา ผูชว ยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม วรรณ จํากัด (บลจ.วรรณ) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอทีป่ ระชุมวา การดําเนินการของกองทุนเปน
ในลักษณะของการเขารวมทุนโดยมีเงื่อนไข ถึงแม บลจ.วรรณ จะไดรับสิทธิในการรวมทุน แตเมื่อกองทุนปดตัว
ลง เงินที่ไดมาจากรัฐบาล บลจ.วรรณ จะตองสงคืนใหภาครัฐไป ทั้งนี้ บลจ.วรรณ ไดมีการทําความเขาใจกับ
ผูประกอบการ SME ตั้งแตเริ่มตนแลว นอกจากนี้ ในสัญญารวมทุนยังระบุไวดวยวาผูประกอบการจะตองซื้อ
หุนคืน โดย บลจ.วรรณ ในฐานะนักลงทุนจะไมเขาไปยุงเกี่ยวในกิจการ เพียงแตเขาไปชวยเหลือในสวนของ
ลงทุนเทานั้น สําหรับผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยเปนเรื่องของรายละเอียดแตละบริษัท ขึน้ อยูกบั การ
พิจารณาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment) ซึ่งการรวมกันลงทุนมีความเสีย่ ง ซึง่ อัตราดอกเบี้ยที่
บลจ.วรรณ ดําเนินการเรียกเก็บจากผูประกอบการก็ไมไดอยูในอัตราทีส่ ูง
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สําหรับการซื้อคืนนัน้ มีเงื่อนไขการพิจารณา คือ การพิจารณามูลคาตามบัญชี (Book Value)
หรือพิจารณาวาอยางใดที่สงู กวา ซึง่ เงินในการลงทุนเปนของรัฐบาล ฉะนัน้ บลจ.วรรณ ในฐานะผูจัดการก็
พยายามที่จะทําใหไดรับเงินดังกลาวคืนมาตามสัญญา ซึง่ สิ่งใดที่สามารถชวยเหลือได บลจ.วรรณ ก็พยายาม
ใหความชวยเหลือเต็มที่ ซึ่งภาระการซื้อหุน คืนไมไดอยูท ี่ตัวบริษทั แตเปนที่ตวั บุคคลที่จะตองมีภาระในการซื้อ
หุนคืน ฉะนัน้ การปดบริษัทก็ไมไดชวยใหบุคคลนั้นพนสภาพภาระในการซื้อหุน ไปได
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
4.1 การเดินทางศึกษาดูงานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะไดเสนอขออนุมัติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา เพื่อกําหนดวันเวลาในการเดินทางดังกลาวและจะไดแจงใหที่ประชุม
คณะอนุกรรมาธิการทราบในโอกาสตอไป
4.2 นายสมเกียรติ อึงอารี อนุกรรมาธิการ ไดเสนอตอที่ประชุมวา IMA : Information Mobile
Application ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัด NECTEC ไดใหมหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินการวิจยั ภายใตโครงการ
พัฒนาซอฟตแวรเพื่อสังคม เรียกชื่อวา “คุยโพล” (KuiPOLL) โดยมีวตั ถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการสรางองค
ความรูใหมของชุมชนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และกอใหเกิดกิจกรรมการทํางานรวมกันภายในชุมชนออนไลน
รวมถึงเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมความรู ซึ่งซอฟตแวร “คุยโพล” (KuiPOLL) ประกอบดวยฟงกชนั หลักๆ ไดแก
โพลที่ใหสมาชิกนําเสนอหัวขอที่นา สนใจและใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น โดยมีทั้งแบบโพลเปดแลโพลปด
รวมถึงการจัดการถามตอบแบบสอบถาม ฟงกชนั การดึงขาวสาร (Crawler) จากอินเทอรเน็ตและจากกิจกรรม
ในคุยโพล
หากคณะอนุกรรมาธิการนําเทคโนโลยี “คุยโพล” (KuiPOLL) มาใชและทําการประชาสัมพันธ
ไปสูสาธารณชน ก็จะทําใหเกิดประโยชนรวมกัน ซึง่ คณะอนุกรรมาธิการจะสามารถนําขอมูลผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไปถึงประชาชนไดและไดรับการตอบสนองจากภาคประชาชนเชนเดียวกัน
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นวาหากจะมีการดําเนินการสาธิตการใชงาน
ซอฟตแวรดังกลาว คณะอนุกรรมาธิการก็ยินดีทจี่ ะสนับสนุนผูประกอบการไทย และหลังจากนัน้ คณะ
ผูทําการวิจยั จะดําเนินการในเชิงธุรกิจอยางไรก็ถือเปนเรื่องที่ผูวิจยั จะตองพิจารณาและรับผิดชอบเอง
4.3
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4.4

๙

4.5 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552
เวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป เพื่อพิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับนโยบายการบริหารงานของ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคกรมหาชน)(SIPA) โดยเชิญ ผูอ ํานวยการสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคกรมหาชน)(SIPA) และผูแทนสมาคมผูประกอบการดาน IT
เขารวมประชุมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีดังกลาว เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป

เลิกประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

