
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่3/2564 

วนัพุธที ่21 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ  ผ่านระบบ Zoom 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2.  นายกตญัํู  โกมุทมาศ บจก.ดานิล่ี 
3.  นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย 
4.  นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง    ประธาน 
4.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม   รองประธานฝ่าย EEC)/ 
                    ผงัเมืองและโครงสร้าง    
    พื้นฐาน 
5.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการนํ้า 
6.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

7. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
8. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
       แรงงานสัมพนัธ์ 
9. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
10. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
11. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
12. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
13. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้
      (แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
14. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
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15. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี) บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
16. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
17. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
18. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
19. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
20. นายวเิชียร  อาจองค ์
      (แทน นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร) บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
21. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
22. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
23. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่ายเกษตรแปรรูป 
2. นายประเทือง วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
3.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม 
       เชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  
4.  ดร.วสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
5. นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
6. นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
7. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
8. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
9.นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
10.  นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
11.  วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
12.  นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
13. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
14. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
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15. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
16. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
   1.1  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จ.ระยอง    (กกร.จ.ระยอง) 

      ประธาน    แจ้งว่า วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชนจงัหวดั (กกร.จ.ระยอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนซ่ึงประกอบด้วย ประธาน
หอการคา้จงัหวดัระยอง ประธานชมรมธนาคารจงัหวดัระยอง ผูแ้ทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จงัหวดัระยอง และกรรมการ เขา้ร่วมประชุม เพื่อหารือเร่ืองวคัซีน EEC 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
             1.2  เร่ืองแจง้จากรองประธานฝ่ายต่าง ๆ 
        คุณเสนาะ       แจง้วา่ วนัท่ี 21 ก.ค.64 ไดมี้การแถลงข่าว เห็นชอบและสนบัสนุนการ
สร้างอ่างวงัโตนด 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

             1.3  การตรวจหาไวรัส Covid-19 
ประธาน    แจง้วา่  จงัหวดัระยอง ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ดาํเนินการสุ่ม

ตรวจพนกังานดว้ยชุดการตรวจหาไวรัส Covid-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit : ATK) ภายใตก้ารกบัดูแล
ของบุคลากรทางการแพทย ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจาํนวนพนกังาน กรณีตรวจพบผลบวกให้ตรวจซํ้ าดว้ย
ด้วยการหาเช้ือแบบ RT-PCR หากผลยืนยนัเป็นบวกรายงานเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีทราบภายใน 3 
ชั่วโมง ทั้งน้ี หากตรวจพบผลบวกและไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้เจา้ของกิจการ ผูป้ระกอบการ 
ภาคเอกชน พิจารณาดาํเนินการมาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ หรือจดัหาสถานท่ีกกักนั 
(Quarantine) สาํหรับพนกังานในบริเวณท่ีตั้งของกิจการ หรือท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  ขอขอบคุณสมาชิกท่ีสนบัสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ผา่นสภาฯ ระยอง  ดงัต่อไปน้ี 
1. บมจ.ไทยคูน เวลิด์ไวด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) หนา้กากอนามยั   20,000 ช้ิน 
2. บจก.เอสซีจี      เตียงกระดาษ รพ.สนาม      1,200 เตียง 
3. บจก.คร๊าฟทค์อนเทนเนอร์      เตียงกระดาษ รพ.สนาม        400 เตียง 
4. บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   บะหม่ีเก๊ียวกุง้   10,000 ถว้ย    
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ทีป่ระชุม รับทราบ  

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 2/2564 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2564 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
               3.1  การรับรองสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
   คุณวาริณ ี ขอใหท่ี้ประชุมรับรองสมาชิกสภาฯ ระยอง  ดงัต่อไปน้ี 
                      3.1.1  บจก.วพีีพี อินเตอร์กรุ๊ป   ทน 8569 
                                ประเภทธุรกิจ  :   ฉนวนกนัความร้อน 
                      3.1.2  บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชัน่  สน 13503  
                     ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบโครงสร้างเหล็ก  
                      3.1.3  บจก.ไฮเทค พลาส     สน 13532 
                                ประเภทธุรกิจ  :   เมด็พลาสติก, ช้ินงานพลาสติกข้ึนรูป 
                     3.1.4  บจก.ว.ีเอส.เอ เอน็จิเนียร่ิง  สน 13531 
                               ประเภทธุรกิจ  :    เมด็พลาสติก, ช้ินงานพลาสติกข้ึนรูป 
                     3.1.5  หจก.พรรณรักษ ์ริลวูด๊     สน 13572 
                               ประเภทธุรกิจ  :   ลอ้ไมพ้นัสายไฟ 
                     3.1.6  บจก. บริดจสโตน เมตลัฟา (ประเทศไทย)  สน 13622 
                                 ประเภทธุรกิจ  :   เส้นใยเหล็กกลา้ 
                     3.1.7   บจก.คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)  สน 11365 
                                 ประเภทธุรกิจ  :  ผลิตกรดมะนาว 
                     3.1.8   บจก.ไทย ออโตโมทีฟ แอนด ์แอพพลิแอนช์ ทน 8693 
                                 ประเภทธุรกิจ  :   Metal stamping 
                      3.1.9   บจก.มิกาซ่า อินดสัตร้ีส์  ทน 8727 
                                 ประเภทธุรกิจ   :   ผลิตอุปกรณ์กีฬา 
                     3.1.10  บจก. นูมาน แอนด ์เอสเซอร์ เซา้ท ์อีสต ์เอเซีย  สน 13392 
                                 ประเภทธุรกิจ  :   เคร่ืองอดัอากาศ 
                      3.1.11  บจก.ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ สน 13740  (คุณจรัญญา) 
                                  ประเภทธุรกิจ  :   ผลิตภณัฑย์าง   
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                     3.1.12  บจก.เอส.แอล.พาราวูด้ สน 13704 
                                 ประเภทธุรกิจ  :   ไมย้างพารา -เบญจพรรณ อดัอบนํ้ายา  
                     3.1.13  บจก. แกรนด ์เทค พรีซิชัน่ แมนนูแฟคเตอร่ิง(ไทยแลนด์) สน 13362 
                                 ประเภทธุรกิจ  :   ท่อเหล็ก 
                   3.1.14   บจก.อีสเทิร์น โพลีแพค  สน 6618  (คุณจรัญญา) 
                                ประเภทธุรกิจ    ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกสาํหรับอาหาร 
                     3.1.15  บจก.เส้นดี 99    สน 12604 
                                 ประเภทธุรกิจ    เส้นก๋วยเต๋ียว 
                      3.1.16  บจก.เค วาย เทค  
                                 ประเภทธุรกิจ งานบริการอบเหล็ก 
                     3.1.17  บจก.เค วาย เทค เซอร์วสิ 
                                ประเภทธุรกิจ งานบริการอบเหล็ก 
ทีป่ระชุม รับรอง 
  3.2  รับรองงบการเงินประจาํเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

เหรัญญกิ   ช้ีแจงงบการเงินประจาํเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 มียอดยกมา ณ 
วนัท่ี 30 เมษายน  2564  จาํนวน 2,614384.53 บาท   มีรายได ้82,980 บาท รายจ่าย 167,138.42 บาท ดงันั้นมี
ยอดคงเหลือยกไป ณ 30 มิถุนายน  2564 จาํนวน 2,530,226.11 บาท 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง 
                 4.1  วคัซีน EEC ภาคอุตสาหกรรม 

                              วนัพฤหสับดีท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.   นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธาน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย นายพิธพร สมะลาภา ประธานหอการคา้จงัหวดั
ระยอง,นายยงยุทธ  เจริญสุข ประธานชมรมธนาคารจงัหวดัระยอง ,นายไพโรจน์ ปิติพนัธ์รัตน์ นายกสมาคม
ธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง(แทน)ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง ร่วมยื่นหนังสือ 
เร่ืองขอสนบัสนุนวคัซีนในจงัหวดัระยอง ต่อนายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง  ณ ศาลากลาง
จังหวดัระยอง และ นายสมบัติ ตั้ งธนไพบูลย์ ท่ีปรึกษาและคณะทาํงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ณ โรงแรมมาดิน่า จงัหวดัระยอง 
   ประธาน   ขอความมือสมาชิกสภาฯ ระยอง  ส่งยอดจาํนวนพนกังานท่ีตอ้งการฉีด
วคัซีน  เพื่อรับการจดัสรรต่อไป 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
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                 4.1  การจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ํ้ า 
            ช่ือองคก์รผูใ้ชน้ํ้ า                  :   สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  
                         เขตพื้นท่ีลุ่มนํ้า                     :   ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลตะวนัออก   
                        ไดรั้บการอนุมติั                    :   วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 
                        เลขทะเบียนองคก์รผูใ้ชน้ํ้ า    :   1721-2564-00076 
  และมีมติใหเ้สนอ คุณเสนาะ  รอดระหงษ ์ ผูมี้อาํนาจทาํการแทนองคก์ร เขา้รับการคดัเลือก
กรรมการลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
ทีป่ระชุม รับทราบ   

                4.2  โครงการสิทธิประโยชน์สาํหรับสมาชิกสภาฯ ระยอง 
                          ดร.วิสุทธ์ิ   แจ้งว่า   ตามท่ีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้มีการให้สถาน
ประกอบการท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจแจง้ความจาํนงจาํนวน 28 ราย และ
ยื่นใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการแล้ว  จาํนวน 16 ราย ซ่ึงตามกาํหนดการเดิมจะมีการเร่ิมโครงการในวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2564 แต่ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงขอทาํการเล่ือนโครงการฯ 
ออกไปจนกวา่สถานการณ์จะดีข้ึน 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ 
    4.1   กาํหนดการประชุมประจาํเดือนสิงหาคม 2564 

ประธาน แจง้วา่   กาํหนดการประชุมในเดือนสิงหาคม 2564  วนัพุธท่ี 18 สิงหาคม 
2564 
 

ปิดประชุมเวลา 15.30  น.  
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัทาํรายงาน   ลงช่ือ                                            ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 

 
 


