
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่2/2563 

วนัพุธที ่13 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ      บจก.ไนเตรทไทย 
2.  นายบุญยนื  เลาหวทิยะรัตน์     เลขาธิการหอการคา้ จ.ระยอง 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายวรีะพล  พวงพิทยาวฒิุ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   ประธานกิตติมศกัด์ิ 
4.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง    ประธาน 
5.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม   รองประธานฝ่าย EEC)/ 
                    ผงัเมืองและโครงสร้าง    
    พื้นฐาน 
6.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่าย 
       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม  
7.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
8.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

9.  นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
10. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์    บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
          แรงงานสัมพนัธ์                                            
11. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่าย 
       การศึกษา 
12. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่าย 
        เกษตรแปรรูป 
13. นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
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14. นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
15. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
16. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
17. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
18. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษ
       ประธานสภาฯ ระยอง 
19  นางพงษธ์นา  นโรภาส 
     ( แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
20. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี)  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
21. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
22. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
23. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
24. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
25. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
26. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
27. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
2.  นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
3.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
4.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
5.  นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
6.  นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
7.  นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
8.  น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
9.  นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
10. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  
11. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
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12. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
13. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.ภชัราวรรณ พนัธ์สมุ บจก.บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
2. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
  1.1  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อรองรับสถานการณ์  Covid-    
         19 จ านวน 9 คณะ 

ประธาน     แจง้วา่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เพื่อรองรับสถานการณ์  Covid- 19 จ านวน 9 คณะ ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ดงัน้ี 
1. คณะอนุกรรมการมาตรการภาษีและการเงิน  
2. คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน  
3. คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์  
4. คณะอนุกรรมการป้องกนัการระบาด COVID-19  
5. คณะอนุกรรมการสนบัสนุนสมาชิก  
6. คณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์  
7. คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูหลงั COVID-19  
8. คณะอนุกรรมการ F.T.I.Academy 
9. คณะอนุกรรมการ E-Commerce 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.2  การจดัท าห้องความดนัลบเพื่อมอบใหก้บัโรงพยาบาลในจงัหวดัระยอง 
ประธาน     แจง้วา่  ในเบ้ืองตน้สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง จดัท าห้องความดนั

ลบ 11 ห้อง เพื่อมอบให้กบัโรงพยาบาลในจงัหวดัระยอง จ านวน 9 แห่ง ขนาดความกวา้ง 1.9 เมตร ความยาว 
2.6 เมตร ความสูง 2.2 เมตร ราคาหอ้งละ 17,000 บาท และขอปิดการรับบริจาค ส าหรับผูส้นบัสนุนเป็นจ านวน
เงิน ทางสภาฯ ระยอง จะน าเงินสนบัสนุนดงักล่าว ไปใชเ้ก่ียวกบัเร่ืองการกุศลอ่ืน ๆ ต่อไป 
รายนามผูส้นบัสนุนห้องความดนัลบ ณ วนัท่ี 13 พ.ค. 2563 
1. บจก. วนิเทอมส์     2 หอ้ง 
2. บมจ. ปตท.      2 หอ้ง 
3. บจก. ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 1 หอ้ง 
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4. บจก. สหกิจแกลง     1 หอ้ง 
5. บจก. เอสอาร์พี โพลีแพค    1 หอ้ง  
6. บมจ. ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 1 หอ้ง 
7. บจก. ส.กิจชยั      1 หอ้ง 
8. บจก. แอร์โรเฟล็กซ์    1 หอ้ง 
9. บจก. เขม็เหล็ก    1 หอ้ง 
10. บจก. รีเบิร์ท อินดสัตร้ีส์   5,000 บาท 
11. บมจ.ไออาร์พีซี     5,000 บาท 
 12. บจก. ตั้งฮะฮวด     1,000 บาท 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

    1.3  การจดัท าหลกัสูตรปี 2563 (12 หลกัสูตร) 
  คุณวาริณ ี แจง้วา่  ขณะไดท้างสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง  ไดย้กเลิกการ

จดัอบรมทั้ง 7 หลกัสูตร เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งบางหลกัสูตรยงัมีผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้พียงพอ
ต่อการเปิดคลาสอบรม  ส่วนหลกัสูตรท่ีทางสภาฯ ระยอง จดัร่วมกบับริษทัพนัธมิตรทั้งหมด 5 หลกัสูตร จะ
ขอดูสถานการณ์เป็นระยะ ๆ ต่อไป 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 1/2563 

ประธาน    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
3 2.1  รับรองงบการเงินประจ าเดือนเมษายน 2563 

เหรัญญิก   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนเมษายน  2563 มียอดยกมา  ณ  31 มีนาคม 
2563 จ านวน  2,273,176.54  บาท มีรายได ้ 42,230  บาท รายจ่าย 73,210.96 บาท  ดงันั้นมียอดคงเหลือยกไป 
ณ 30 เมษายน 2563  จ านวน 2,242,195.58 บาท  และขอใหร้องประธานฝ่ายหารายได ้ช่วยพิจารณาเร่ืองการหา
รายได้ของสภาฯ ว่าจะสามารถด าเนินการเร่ืองใดได้บา้ง เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้สภาฯ ไม่มี
รายได ้

คุณวสุิทธ์ิ รับไปพิจารณาวา่จะสามารถจดักิจกรรมใดไดบ้า้ง  
ทีป่ระชุม รับรอง 
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วาระที ่4  เร่ืองอืน่ ๆ 
 4.1  สถานการณ์น ้าในจงัหวดัระยอง 
  ขอ้มูล ณ 11 พฤษภาคม 2563 ปริมาณน ้ าในอ่างรวม 4 อ่าง มีปริมาณน ้ า 62.3 ลา้น 

ลบ.ม. ซ่ึงน าน ้ามาใชไ้ด ้23.1 ลา้น ลบ.ม. หากไม่มีฝนตกหรือมาตรการแกไ้ขใด ๆ จะมีปริมาณน ้ าใชไ้ดไ้ม่ถึง 1 
เดือน การประเมินความเส่ียงทั้ง 4 อ่าง ปริมาณน ้ าท่ีเหลือเร่ิมสู่ภาวะวิกฤต สรุปข้อคิดเห็นเพื่อน าเสนอท่ี
ประชุมการบริหารจดัการน ้าของจงัหวดัระยอง ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563ไดด้งัน้ี 
1. ชลประทานจะมีวธีิการกกัเก็บน ้าอยา่งไรเม่ือมีฝนตกลงมา 
2. ขอใหอ่้างประแสร์ปล่อยน ้า 70 %  และท าแกม้ลิงในอ่างประแสร์ 
3. การเก็บน ้าใตดิ้น 
4. ขอใหส่้วนท่ีเก่ียวขอ้งแจง้ภาคอุตสาหกรรมล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนแตะ dead stock 
ทีป่ระชุม รับทราบ   

    4.2   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2563  
ประธาน แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 ในวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 เวลา  

13.30  น.  
ทีป่ระชุม มีมติรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
     
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัท ารายงาน   ลงช่ือ                                            ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 


