
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่4/2564 

วนัพุธที ่18 สิงหาคม  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 

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

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

8.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม 
       เชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  
9.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
10. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
11. นายอดิศร  วงัมูล 
     (แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
12. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
13. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
14. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
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15. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
16. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
17. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ 
18. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี) บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่ายเกษตรแปรรูป 
2. นายประเทือง วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
3. ดร.วสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
4. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
5. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
       แรงงานสัมพนัธ์ 
6. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
7. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
8. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
9. นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
10. นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
11. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
12. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
13. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
14. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
15. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
16. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
17. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
18. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
19. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
20. นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
21. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
22. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
2. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
3. นายลทัธพล  หมัน่เพียร บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
   1.1  แต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนแผนการพฒันาก าลงัคนจงัหวดัระยอง พ.ศ.2565-2570 กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์  
      ประธาน    แจ้งว่า    สนง.จงัหวดัระยอง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือน
แผนการพฒันาก าลงัคนจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2565-2570 เป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรม    
ยานยนต์  มีประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง เป็นประธานคณะท างาน ทั้งน้ีทางสถาบนัพฒันาฝีมือ
แรงงาน 17 ระยอง  ไดข้อใหท้างสภาฯ ระยอง  เสนอช่ือคณะท างานภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐไดมี้
การเสนออุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง และสถานศึกษาอาชีวะ  ส่วนภาคเอกชนเสนอ  คุณสมยศ  ทองบณัฑิต 
บจก.ไดโด สิทธิผล   และคุณสุเทพ  ไพรวงษ ์  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

              1.2  การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
   ประธาน    แจ้งว่า    จงัหวดัระยองออกค าสั่งท่ี 11803/2564 เร่ือง มาตรการเร่งด่วน
ในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฉบบัท่ี 20 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 
สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีค าสั่งเปล่ียนแปลง 
1. ใหธ้นาคารหรือสถาบนัการเงิน ใน หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ คอมมูนิต้ีมอลล์ หรือสถานประกอบการอ่ืน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั เปิดใหบ้ริการไดจ้นถึง 20.00 น. ภายใตม้าตรการท่ีราชการก าหนด 
2.  ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ อปท. เอกชน และบุคลากรผูป้ฏิบติังานในแต่ละองคก์ร ร่วมปฏิบติัและ

ด าเนินกิจกรรมท่ีจะลดโอกาสเส่ียงจากการติดเช้ือ ดงัต่อไปน้ี 
1) พิจารณาบุคลากร ด าเนินมาตรการปฏิบติังานนอกสถานท่ี หรือ Work Form Home ขั้นสูงสุด           

เตม็จ านวนอยา่งต่อเน่ือง กรณีมีความจ าเป็นตอ้งมาปฏิบติังาน ใหพ้ิจารณาคดักรองดว้ยชุดตรวจหาเช้ือ
โควดิ-19 แบบเร่งด่วน (ATK) ทุกสัปดาห์ 

2)  ให้หน่วยงานท่ีมีพนกังานเกิน 50 คน พิจารณาจดัเตรียมสถานท่ีกกัตวั (Company Isolation) และ
เตรียมความพร้อมของงานบุคลากร ในการติดตามการคดักรองดว้ยชุดตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ
เร่งด่วน (ATK) และลงทะเบียนเขา้สู่ระบบการแยกกกัตวัท่ีบา้น หรือ ระบบการแยกกกัตวัในชุมชน 
และปฏิบติัตามมาตรการท่ีราชการก าหนด 
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3)  ให้หน่วยงานพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในความรับผิดชอบ สามารถหยุดงานเพื่อไปด าเนินการฉีด

วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ตามท่ีไดรั้บการนดัหมายได ้โดยไม่ถือเป็นวนัลา และไม่ขาดประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บ 

3.  ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการหรือโรงงานท่ีมีพนกังานเกิน 100 คน พิจารณาด าเนินมาตรการ
ป้องกนัควบคุมโรคในพื้นท่ีเฉพาะ หรือ Bubble and Seal เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกนัการระบาดของโรคติด
เช้ือโควดิ-19 ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีราชการก าหนด 

ทีป่ระชุม รับทราบ  

             1.3  เร่ืองแจง้จากรองประธานฝ่ายต่าง ๆ  
คุณเสนาะ   รองประธานฝ่ายบริหารจัดการน ้าและสาธารณูปโภค     แจ้งว่า  

สถานการณ์น ้าทั้ง 4 อ่าง รวม 350 ลา้น ลบ.ม.ถา้ไม่มีน ้ามาเติมใหเ้ตม็อ่าง ปีหนา้คาดวา่น ้าจะไม่พอใช ้เน่ืองจาก
ปริมาณน ้าฝนไม่เพียงพอ 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

คุณสุริยน  รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่ิงแวดล้อม แจ้งว่า   การ
ประชุมเม่ือ 10 ส.ค.64  จะมีการปรับเกณฑ์ลกัษณะอุตสาหกรรมท่ีตอ้งเขา้มานับ KPI ตดัโรงงานท่ีไม่มี
ผลกระทบดา้นน ้ า อากาศ จะท าให้จ  านวนโรงงานลดนอ้ยลง เน่ืองจากเขตพื้นท่ีทั้ง 18 เขต ภูมิประเทศของแต่
ละเขตไม่เหมือนกนั จึงจ าเป็นมีการปรับเกณฑ ์
ทีป่ระชุม รับทราบ  
   คุณสุนทร  รองประธานฝ่ายส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)/ผังเมือง
และโครงสร้างพืน้ฐาน   แจง้วา่  ถนนท่ีจะเล้ียวเขา้สนามบินอู่ตะเภา ท่ีประชุมเลือก Option ท่ี 2   
ทีป่ระชุม รับทราบ  

คุณปกครอง รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐาน/ปิโตรเคมี/พลังงาน/ยานยนต์  
แจง้วา่ คณะกรรมการก ากบัติดตามผลกระทบมาบตาพุด เฟส 3 กนอ. แจง้วา่ ใหผู้รั้บเหมาเร่ิมเขา้มาด าเนินการ 
ตั้งแต่ 16 ก.ค.64  ส้ินสุดปี 2567  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 3/2564 

คุณวาริณ ี  ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2564 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
               3.1  การรับรองสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
   คุณวาริณ ี ขอใหท่ี้ประชุมรับรองสมาชิกสภาฯ ระยอง  ดงัต่อไปน้ี 
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                       3.1.1  บจก.มาสเตอร์พีช เซอร์วสิ แอนด ์ซพัพลาย 
       ประเภทธุรกิจ : ซ่อม/ติดตั้งค่าบ ารุงเคร่ืองจกัร 
ทีป่ระชุม รับรอง 
  3.2  รับรองงบการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

เหรัญญิก   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 มียอดยกมา ณ วนัท่ี 30
มิถุนายน  2564  จ  านวน 2,517,775.07 บาท   มีรายได ้6,180 บาท รายจ่าย 74,826.17 บาท ดงันั้นมียอดคงเหลือ
ยกไป ณ 31 กรกฎาคม  2564 จ านวน 2,449,128.90 บาท 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง 
                 4.1  วคัซีน EEC ภาคอุตสาหกรรม 

                              ประธาน  แจง้ว่า  วคัซีน EEC ภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
ไดรั้บวคัซีนทั้งส้ิน จ านวน 4,813 คน  โดยมีการฉีดวคัซีน แบ่งเป็นตามจุดต่าง ๆ ดงัน้ี 

• 4 ส.ค. 2564 จุดฉีดป้ัมน ้ามนับางจากไต๋ปิโตรเลียม ของโรงพยาบาลแกลง 
• 5 ส.ค. 2564 จุดฉีดโรงพยาบาลบา้นค่าย 
• 9 ส.ค. 2564 จุดฉีดโรงพยาบาลนิคมพฒันา 
• 9 ส.ค. 2564 จุดฉีดโรงพยาบาลวงัจนัทร์ 
• 9 ส.ค.2564  จุดฉีด CK พลาซ่า ของโรงพยาบาลปลวกแดง 
• 11 ส.ค. 2564 จุดฉีด เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง ของโรงพยาบาลระยอง 
• 20 ส.ค.2564  จุดฉีด กนอ. ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

                 4.2  การจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ า 
   ประธาน  แจง้วา่  องค์กรจดัตั้งน ้ าสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ไดมี้การเสนอช่ือ 
คุณเสนาะ  รอดระหงษ์  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการลุ่มน ้ าชายฝ่ังภาคตะวนัออก โดยคณะกรรมการลุ่มน ้าฯ 
ภาคอุตสาหกรรมมีทั้งส้ิน 31 คน 
   คุณปกครอง   ขอใหค้ณะกรรมการสภาฯ ระยอง ช่วยพิจารณาพดูคุยกบัองคก์รต่าง ๆ 
เพื่อใหส้นบัสนุนเสียงใหส้ภาฯ ระยอง  
   คุณวรีะพล  เสนอใหป้ระธานสภาฯ ระยอง เขา้ไปพดูคุยกบักลุ่มPMC และกลุ่มอ่ืน ๆ  
หากมี 9 เสียงท่ีสนบัสนุนสภาฯ ระยอง  จึงจะมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บการถูกคดัเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้ าฯ  
เพราะสภาฯ ระยอง จะเขา้ไปด าเนินการเพื่อส่วนรวมมิไดท้  าเพื่อประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ทีป่ระชุม รับทราบ   
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วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ 
     4.1  การจดัหารายได ้
   คุณวรีพงษ์   แจง้วา่  คาดวา่ในปีน้ีคงไม่สามารถจดัการแข่งขนักอลฟ์ได ้  ดงันั้นจะ
หาวธีิใดเพื่อหารายไดเ้ขา้สภาฯ 
   ประธาน      ในเบ้ืองตน้คงตอ้งหาสมาชิกเพิ่ม และการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 
 ทีป่ระชุม รับทราบ   

    4.2   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนกนัยายน 2564 
ประธาน แจง้วา่   ก าหนดการประชุมในเดือนกนัยายน  จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30  น.  
 
 

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

 
 


