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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
และการเลอืกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง วาระปี 2563 - 2565 

วนัพุธที ่19  กุมภาพนัธ์  2563  เวลา 13.00  น. 
ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี ้ระยอง 

-------------------------------------------------- 
 

รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางคนึงนิจ  ทยายทุธ  แทน อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
2. นายธนภทัร  จิตเท่ียง แทน แรงงานจงัหวดัระยอง 
3. นายมนตรี  ชนะชยัวบิูลวฒัน์ แทน นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
4. นายบุญยนื  เลาหวทิยะรัตน์ เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัระยอง 
5. นายกร  สุวรรณรัฐ ผจก.ส่วนส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมาการผูจ้ดัการใหญ่ 
 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
6.  นายประกอบ  อารียช์น บจก. 3P รีไซเคิล 
7.  นายสินธ์  กีรตยาคม  
8.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์  

รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายวรีะพล  พวงพิทยาวฒิุ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แท็งเกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค ประธาน 
4.   นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม รองประธานฝ่าย EEC/ผงัเมือง  
5.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)  รองประธานฝ่ายปิโตรเคมี 
6.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี  รองประธานฝ่าย SME 
7.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ รองประธานฝ่ายพลงังาน 
8.  นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม 
     (แทน นายสรไนย  เลิศอกัษร) บมจ.ปตท.    รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม 
9.  ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่   รองประธานฝ่ายนวตักรรมและ 

      และเทคโนโลยี 
10. นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง   รองประธานฝ่ายแรงงานและ 
                                                                                                                  สวสัดิการสังคม   
11. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ 
     (แทน นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ) บจก.ไนเตรทไทย   รองประธานฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม    
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12. นายธาร์นา  เสนี บจก.ไทยเอม็เอม็เอ   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
13. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี   บจก.ยางสังเคราะห์ไทย  รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษและ 

      ประชาสัมพนัธ์  
14. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล   รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ 
15. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี   รองประธานฝ่ายเกษตรและพาณิชยกรรม  
16.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก   รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม   
      เคร่ืองจกัรกล     
17. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน   เลขาธิการ      
18. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์   เหรัญญิก 
19. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม นายทะเบียน 
20. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร  ปฏิคม                                                    
21. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด   กรรมการ 
22. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช  กรรมการ 
23. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์   กรรมการ 
24. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค  กรรมการ 
25. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี   กรรมการ 
26.นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั กรรมการ 
27. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ปทท.)  กรรมการ 
28. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  กรรมการ 
29. นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั    กรรมการ 
30. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข 
    ( แทน นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข) บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค  กรรมการ 
31. นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี   กรรมการ 
32. นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์   กรรมการ 
33. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์  กรรมการ 
34. นายธงชยั หวงัลดัดา บจก.อิมเมจเฟอร์นิเจอร์  กรรมการ 
 
กรรมการลาประชุม 
1. นายกตญัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิล่ี    รองประธานฝ่ายรัฐสัมพนัธ์ 

 

รายนามสมาชิกทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายคารม  พิมพา   บริษทั แกรนดส์ยาม คอมโพสิต จ ากดั 
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2. นายพงษพ์นัธ์ุ  ลว้นเมือง  บริษทั แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. นายสุรัตน์  ศรีใส   บริษทั โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากดั 
4. น.ส.จุไรรัตน์  ชโลกุล   บริษทั โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากดั 
5. นายสุเมธ  ศรีนวล   บริษทั จงเป่า เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
6. นายศุภทรรศ  สาพิมาน  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
7. น.ส.แสงระว ี วริิยะเมธาโรจน์  บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
8. นายพิชญ  รุ่งประเสริฐสุข  บริษทั จีซี-เอม็ พีทีเอ จ ากดั 
9.  น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย  บริษทั ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
10. น.ส.ธิติมา  มิตรเมฆ   บริษทั ไซเบอร์บ๊อกซ์เอก็ซ์เพรส จ ากดั 
11. นายทววีชั  เอ่ียมสุวรรณ์  บริษทั ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากดั 
12. นายทิวา  กลา้หาญ   บริษทั ที.เค.เฟอร์เทค จ ากดั 
13.  Mr. Wu, Yu-Chen   บริษทั ทุนเทก็ซ์ เทก็ซ์ไทล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
14. นางสุนฎัฐา  สุขไทย   บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั 
15. นายทรงกลด  ขอมเมืองปัก  บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั 
16. นายสมชาย ถนอมจิตวสุิทธิ  บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)   
17. นายลอย  อินทวงศ ์   บริษทั ไทยโพลีคาร์บอร์เนต จ ากดั 
18. นายลอย  อินทวงศ ์   บริษทั ไทยโพลีอะซิทลั จ  ากดั 
19. นายธนพล  ศิริผล   บริษทั บริหารจดัการขยะจงัหวดัระยอง จ ากดั   

20. นายธีรศกัด์ิ  บูรณะ   บริษทั บริหารจดัการไมย้างพาราระยอง จ ากดั 

21. นายวนิยั  แกว้อ่ิม   บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

22. นางรุจิรา  เทียนเทียม   บริษทั บีอาร์เอก็ซ์จี จ  ากดั 

23. น.ส.ชนมช์นก  เมืองเรืองมิตร  บริษทั บีอาร์เอก็ซ์จี จ  ากดั 

24. นางปาริชาติ  อศัวกุล   บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ  ากดั 

25. น.ส.กญัชลิกา  อินทรีย ์  บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ  ากดั 

26. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้   บริษทั บีอาร์เอก็ซ์จี จ  ากดั 

27.นายนิพนธ์  จนัทร์ทองใบ  บริษทั มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั จ  ากดั 
28. นายเชน  ศรีจกัร์   บริษทั รวมเศษ จ ากดั 
29. นายอนุศกัด์ิ  พิศลพลู   บริษทั ระยอง พาเนล จ ากดั 
30. นายพรเทพ  พิศลพลู   บริษทั ระยอง เอม็ดีเอฟ จ ากดั 
31. นายไพโรจน์  กาญจนพลี  บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จ ากดั 
32. นายเนตรชนก  ขนุโขลน  บริษทั ไร้ท ์ รีแอคติเวชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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33. น.ส.พนิตา  สอนหลกัทรัพย ์  บริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั 
34. น.ส.กลัยาภสัร์  โชควงษสิ์ริ  บริษทั วนิีไทย จ ากดั (มหาชน) 
35. นายนิพล  กิตติวิริยะองักรู  บริษทั วพีี กรีนเทค จ ากดั 
36. นายคมฤช  หิโตปกรณ์  บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั 
37. นายสมหมาย  คิ้วยม   บริษทั สปาย เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
38. นายนารินทร์  วงศธ์นาศิริกุล  บริษทั สยามโพลีสไตรีน  จ  ากดั 
39. นายอมรวฒัน์  น ้าดอกไม ้  บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 
40. นายเจริญ  ศกัด์ิศิริศิลป์  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 
41. นายบรรพต  จนัทร์สวา่ง  บริษทั หงม่าวไบโอเคม จ ากดั 
42. นายภาณุมาศ  เสียงแจว้  บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั 
43. นายสมเดช  ไชยสุรินทร์  บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั (มหาชน) 
44. น.ส.มทันนั  นาคานุรักษ ์  บริษทั เอส.ซี.ไอ. อินดสัทรี (1994) จ ากดั 
45. นางสุรีย ์ บูรณยาพร   บริษทั เอเอสเฟิร์ส จ ากดั 
46. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้  บริษทั แอร์โรคลาส จ ากดั 
47. นางสาวอาภา  รติยานุวฒัน์  บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. คุณวาริณี  อานมณี   ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
2. คุณจนัทร์จิรา  เจริญมนต์  เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
   โดยมี นายสุรศกัด์ิ  เจริญศิริโชค  ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง  เป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองแจ้งจากประธาน 
    ประธาน   กล่าวตอ้นรับและขอบคุณท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ สมาชิก และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
 ประธาน    ช้ีแจงรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  ใหท่ี้ประชุมทราบ
เพื่อรับรอง 
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ท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองเพือ่ทราบ 

3.1 สรุปผลการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ปี 2563 
    ประธาน  สรุปผลการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ปี 2563 ให้ท่ี
ประชุมทราบดงัต่อไปน้ี 
ผลการด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจ.ระยอง ปี  2562 
1. จัดท าโครงการพฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
      มีการจดัอบรมจ านวน 25 หลกัสูตร โดยความร่วมมือกบักลุ่มพนัธมิตร ซ่ึงประกอบดว้ย 
     - ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
     - สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
     - วทิยาลยัเทคนิคระยอง 
     - บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย)  
     - บมจ.ไออาร์พีซี 
     - บมจ.ปตท. 
     - บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
     - บจก.เอสซีจี เคมีคอลส์ 
     - สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
2.  กจิกรรมการท างานร่วมกับภาครัฐ  
    ในปี 2562 เขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

„ หน่วยงานภาครัฐ  จ านวน    342   คร้ัง  
„ หน่วยงานภาคเอกชน  จ านวน   39    คร้ัง 

    ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 36 คณะ 
3.  กจิกรรมการท างานร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชน (กกร.)  
     คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
(กกร.)ระยอง เพื่อ ติดตามความคืบหนา้ และน าเสนอประเด็นในการพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัระยอง จ านวน 4 คร้ัง 
4.  กจิกรรมการท างานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
    4.1  โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง จดัโครงการ
ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีท่ี 10 (ประจ าปี 2562) มอบห้องสมุดแก่โรงเรียนหนองฆอ้ อ าเภอ
บา้นค่าย จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2562 
      4.2   จดัอบรมโครงการผูป้ระกอบการใหม่ภาคเกษตรกร   
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 สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วมจดัอบรมโครงการผูป้ระกอบการใหม่ภาคเกษตรกร โดย
สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ร่วมกับ สถาบนัอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงแรมโกลเดน้ซิต้ี ระยอง มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 70 คน  
5.  กจิกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง 
5.1  การจดัประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 12 คร้ัง  ดงัน้ี 
       5.1.1  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 1 คร้ัง 
      5.1.2  การประชุมประจ าเดือน จ านวน 11 คร้ัง 
5.2  จดับรรยายพิเศษในหวัขอ้ “ยคุดิจิทลัในอนาคต” 
5.3  การจดักิจกรรมแข่งแข่งกอลฟ์ 
6.  สภาอุตสาหกรรมจังหวดัระยองสนับสนุนการกุศล 
 สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วม
มอบเงินสร้างบา้นแก่ผูย้ากไร้ในจงัหวดัระยองโครงการสร้างบา้นให้ผูย้ากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองจากใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั เป็นจ านวนเงิน 290,000 
บาท ให้แก่นายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ ผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 และในวนัท่ี 24 
ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบบา้นตามโครงการดงักล่าวแก่ผูย้ากไร้  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 

4.1  พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีรายได-้รายจ่ายปี 2562 
คุณจรัญญา   ช้ีแจงงบดุล และบญัชีรายได-้รายจ่ายปี 2562  ใหท่ี้ประชุมทราบ

และรับรอง ดงัต่อไปน้ี 
1. งบการเงิน ในปี 2562  สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 3,514,009.89 บาท แบ่งออกเป็น 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร     2,437334.53   บาท 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                                30,120.44  บาท 
พระเคร่ือง หลวงปู่ คร ่ า ยโสธโร                         40,000.00  บาท 
อาคารและอุปกรณ์                              1,006,554.92  บาท 

2.  เจา้หน้ีการคา้                                       243,519  บาท 
( ค่าสอบบญัชี, ค่าประกนัสังคม,ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย,เงินสะสมพนกังาน) 

3. ในปี 2562  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง  มีรายได ้  3,046,921.85 บาท  รายจ่าย   2,933,393.77 บาท    
หกัค่าเส่ือมราคา 170,876.44 บาท  ดงันั้น รายจ่ายสูงกวา่รายได ้ 57,348.36  บาท 
ขอมติท่ีประชุมรับรอง 
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    หากสมาชิกไม่มีขอ้สงสัยประการใด ขอใหท่ี้ประชุมรับรองงบดุล ปี 2562 
ท่ีประชุม รับรอง 

   4.2   เลือกผูส้อบบญัชี  
    คุณจรัญญา   แจ้งว่า เม่ือปี 2562  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ไดใ้ห้ นาย

วบิูลย ์สุขอวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6414 เป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย 15,000 บาท  จึงขอให้
ท่ีประชุมพิจารณาวา่มีความเหมาะสมอยา่งไร หรือไม่ 
ท่ีประชุม มีมติใหน้ายวบิูลย ์สุขอวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6414 เป็นผูส้อบบญัชีต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่5  การเลอืกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง วาระปี 2563 - 2565 

                             5.1   แต่งตั้งประธานด าเนินการเลือกตั้ง 
    ท่ีประชุม มีมติ แต่งตั้ง คุณสินธ์     กีรตยาคม  ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จงัหวดั
ระยอง เป็นประธานด าเนินการเลือกตั้ง 

                             5.2   ช้ีแจงขอ้บงัคบัในการเลือกตั้ง และระเบียบวธีิการเลือกตั้ง   
    คุณสินธ์     ไดช้ี้แจงขอ้บงัคบัในการเลือกตั้ง และระเบียบวิธีการเลือกตั้ง ให้ท่ี
ประชุมรับทราบ ดงัน้ี ผูที้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  วาระปี 
2563-2565 จะตอ้งเป็นสมาชิกทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง จะตอ้ง
เป็นผูแ้ทน 1 ใน 3   ประเภทสมาชิกสามญัเท่านั้น และจะตอ้งช าระค่าบ ารุงภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และหาก
ท่านใดถูกเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการ จะตอ้งแสดงตนในท่ีประชุมเพื่อใหมี้การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 

                             5.3   ก าหนดจ านวนกรรมการบริหาร 
คุณสินธ์     แจง้วา่  จ านวนคณะกรรมการ วาระปี 2561-2563 มีคณะกรรมการ 35 

ท่าน  ในปีน้ีจึงขอให้ท่ีประชุมเสนอจ านวนกรรมการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง วาระปี 2563-2565 เพื่อเป็น
มติในท่ีประชุม 

คุณแดน    บมจ.ทีพีไอ โพลีน เสนอ 39 ท่าน 
ท่ีประชุม ไดมี้มติใหมี้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง วาระปี 2563-2565 มีจ านวน 39 ท่าน 

                             5.4   การเสนอช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้ง 
    คุณสินธ์     แจง้วา่   ในปีน้ีมีผูสิ้ทธิลงคะแนนสียงเลือกตั้ง 108 ราย มาใชสิ้ทธิ 69 
ราย ดงันั้น การประชุมในคร้ังน้ีครบองคป์ระชุม   และขอใหผู้มี้สิทธิเสนอคณะกรรมการ เสนอไดไ้ม่เกิน  3 คน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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                             5.5   การเลือกตั้งคณะกรรมการ 
การเลอืกตั้งในคร้ังนีม้ีผู้ทีถู่กเสนอช่ือ   จ านวนทั้งส้ิน 39 ราย  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นายสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา   บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม 
2. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย  บจก. ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  
3. นายสุรพล  สุทธจินดา   บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค 
4. นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม   บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี 
5. นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล   บมจ.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 
6. นายสุริยน วนัเพญ็    บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) 
7. นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม    บมจ.ปตท. 
8. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล   บจก.เขม็เหล็ก 
9. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ   บจก.ไนเตรทไทย 
10. นายสมยศ  ทองบณัฑิต   บจก.ไดโด สิทธิผล 
11. น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล   บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
12. นายปกครอง  ชาญโลหะ   บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ 
13. นายสงวน  แสงวงศกิ์จ   บจก.สหกิจแกลง 
14. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์    บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่ 
15. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ   บจก.รีแล็กซ์ อินดสัตรี 
16. นายธาร์นา  เสนี    บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
17. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู   บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั 
18. นายนพดล จนัทร์เรือง   บจก.ไทยโพลิเอททีลีน 
19. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี  บจก.ยางสังเคราะห์ไทย 
20. นายแดน  ปรีชา    บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
21. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้   บจก.แอร์โรเฟลกซ์ 
22. นายกงัวาน  จินตนา    บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
23. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม 
24. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ   บจก.ตั้งฮะฮวด 
25. นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ   บจก.ส.กิจชยั 
26. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข   บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค 
27. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ   บมจ.ไทยคูน เวลิด์ไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
28. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล   บจก.วนิเทอมส์ 
29. นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร   บมจ.ไออาร์พีซี 
30. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์   บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช 
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31. นายสมบูณชยั  จินาพงศ ์   บจก.ไทยเอม็เอฟซี 
32. นายเสนาะ  รอดระหงษ ์   บจก.แกลงแพคก้ิง วูด๊ 
33. นายพิพิธ  บุญคง    บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์ 
34. นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร   บจก.สยามทิมเบอร์ 
35. นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร  บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
36. นายศุภทรรศ  สาพิมาน    บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
37. นายกร  สุวรรณรัฐ     บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
38. นายวนิยั  แกว้อ่ิม    บจก. บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส 
39. น.ส.ธิติมา  มิตรงาม      บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส 
 

คุณสินธ์    มีผูถู้กเสนอช่ือมีจ านวน 39 ท่าน  จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จึง
ขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง 
ท่ีประชุม รับรอง และเสนอนายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง เลขท่ีสมาชิก สน 10533 ด ารงต าแหน่ง

ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง วาระปี 2563 - 2565             

4.4  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กส.) ประเภทแต่งตั้ง  
ท่ีประชุม มีมติ เสนอ นายสงวน  แสงวงศกิ์จ   บจก.สหกิจแกลง เลขท่ีสมาชิก   สน 10533                   

เป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กส.) ประเภทแต่งตั้ง  

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
    ไม่มีผูใ้ดเสนอ 
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00  น.                      
                                              
                                                  
 
 
ลงช่ือ                                         ผูจ้ดัท ารายงาน  ลงช่ือ                                                    ผูต้รวจรายงาน 
            (นางสาววาริณี    อานมณี)                                                                 (นายแดน  ปรีชา) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง                                    เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 


