
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 3/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และผ่านระบบ Zoom 

 
 

รายนามท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.ประภาศรี  พิษณุพงศว์ิชชา    หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัระยอง 
2. นายอรุณ  วิชกิจ     (แทน) นายกองคก์ารบริการส่วนจงัหวดัระยอง 
3. นางนฤมล  พนาสนธ์ิ     ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
4. น.ส.สุวีรยา  ป้ันปาน     พาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
5. น.ส.เบญจวรรณ  พนัธ์ธรรม         (แทน) คลงัจงัหวดัระยอง 
6. นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ      บจก.ไนเตรทไทย 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวิทย ์ 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 ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม รองประธานสภาฯ ระยอง      

         งานส่งเสริมเขตพฒันาพิเศษ         
                                                                              ภาคตะวนัออก (EEC) / 

                                                                                            ผงัเมืองและโครงสร้าง         
                                                                                            พื้นฐาน 

5. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   รองประธานสภาฯ ระยอง      
       งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมี / นวตักรรม                                                                                                                                       
6. นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข      บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   รองประธานสภาฯ ระยอง        
          งานดา้นพลงังาน/คาร์บอน   
           เครดิต 
7. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม  รองประธานสภาฯ ระยอง      
         งานแรงงานสัมพนัธ์                                                 
8. นายเสนาะ  รอดระหงส์   บจก.แกลง แพคก้ิงวูด้    รองประธานสภาฯ ระยอง        

       งานเกษตรอุตสาหกรรม     
       (BCG)/ บริหารจดัการน ้า 
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9. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    รองประธานสภาฯ ระยอง        
งานดา้นยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วนยานยนต ์

10. นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  รองประธานสภาฯ ระยอง        
          งานทะเบียนและสมาชิก/ 
       รัฐกิจสัมพนัธ์/กฎหมาย  
11. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วินเทอมส์    รองประธานสภาฯ ระยอง        

       งานยกระดบัวิสาหกิจขนาด 
       กลางและขนาดยอ่ม (SME) 

12 นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม  บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานสภาฯ ระยอง  
                          งานประสานงานกิจการสภาฯ 
13.นายแดน  ปรีชา    บมจ.ทีพีไอ โพลีน    รองประธานสภาฯ ระยอง        
                                                                                                                                                 งานการศึกษาและเทคโนโลย/ี     
        นวตักรรม 
14.  นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    รองประธานสภาฯ ระยอง      
       งานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม 
15. นายวิสุทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานสภาฯ ระยอง      

    งานหารายไดแ้ละสิทธิ      
       ประโยชน์/กิจการเพื่อสังคม 
16. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   เลขาธิการ 
17. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
18. นายลอย  อินทวงศ ์ บจก.ไทยโพลีคาร์บอเนต   ผูช่้วยเลขาธิการ 
19. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
20.  น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    ผูช่้วยเหรัญญิก 
21. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
22. นายกตญัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิล่ี     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
23. นายอภิรัตน์  บุญจรัส 
     (แทน นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล) บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเช่ียล ทรัค  กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
24. นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแลก็ท ์อินดสัทรี    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
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25. นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  กรรมการ 
26. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
27. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
28. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ      บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
29. นายวินยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
30. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
31. นายอดิศร  วงัมูล บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
32. นายสุพจน์  ชยัวิไล บจก.ไทยแทฟฟิตา้    กรรมการ 
33. น.ส.ฑิตา  ผดัโพธ์ิ บจก.ทุนเทก็ซ์ เทก็ซ์ไทล ์(ประเทศไทย)  กรรมการ 
34. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1. นายสรายทุธ์ พิศลพูล บจก.อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์   รองประธานสภาฯ ระยอง        
       งานเฟอร์นิเจอร์แปรรูป 
       ไมย้างพารา/ท่องเท่ียว 
2. นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
3. นายรังสรรค ์ วงศว์่องชู       บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการและท่ีปรึกษา 
4. นายคมกฤษฎ  ศุภเวชพงศ ์ บจก.สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด)์ กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
5. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
6. นายวิธาร  จินดามยั บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
7. นายยอดรัก  ธรรมสโรช บจก.อิวลัสา เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.ภทัราวรรณ   พนัธุ์สมุ      บมจ.เอสอาร์พี โพลีแพค 
2. นางศศิรธร  หนูทอง           SME D BANK  
3. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
4. น.ส.จนัทร์จิรา  เจริญมนต ์     เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
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วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1 เร่ืองแจง้จากประธานสภาฯระยอง 

  ประธาน  มีเร่ืองแจง้ดงัต่อไปน้ี 
1. จงัหวดัระยอง  ประกาศเป็นพื้นท่ีสีฟ้าน าร่อง (บลูโซน) 
2. เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565  ไดมี้การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กส.) ประเภท

เลือกตั้ง ท่ีประชุมมีมติ เลือกคุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ด ารงต าแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
วาระปี 2565-2567 

3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จดังาน FTI EXPO ระหวา่งวนัท่ี 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565    
    ณ สนามกีฬา 700 ปี จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ขอแสดงความยนิดีกบั คุณสุพจน์  ชยัวิไล   เน่ืองในโอกาส เขา้เรียนหลกัสูตร ปปร.26 
ท่ีประชุม รับทราบ  

1.2  เร่ืองแจง้จากส่วนราชการ 
1.2.1  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
  ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง    กล่าวว่า  โครงการอบรมในปี 2565 

งบประมาณ  ส าหรับโครงการอบรม  ปี 2566 ทางสถาบนัฯ ยินดีร่วมกบัสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง ในการ
จดัฝึกอบรม  หากสภาฯ  ระยอง  มีหลกัสูตรใดสามารถแจง้ไดท่ี้สถาบนัฯ  เพื่อดูหลกัสูตรใดสามารถจดัอบรมได ้
จะไดน้ าเขา้แผนของสถาบนัฯ  และหลกัสูตรใดท่ีมีการเก็บค่าใชจ่้ายจากสถานประกอบการ  ซ่ึงสภาฯ เป็นผูอ้อก
ใบเสร็จรับเงิน  และสถานประกอบการสามารถน าใบเสร็จรับเงินดงักล่าว ไปลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

  วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2565 สถาบันฯ ก าหนดจัดมหกรรมการประเมินความรู้
ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดบั 1 จ านวน 215 คน  ขั้นตอนการประเมินผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายคนละ 1,000 บาท   ผลการประเมิน 85 %  ขึ้นไป ถือวา่ผา่น  ใบประเมินมีอาย ุ5 ปี 

  ส าหรับการประเมินความรู้ความสามารถช่างเช่ือม และช่างปรับอาการ  สามารถมาขอ
ประเมินไดก่้อนประกาศเป็นกฎหมาย ขอ้ดีคือจะยงัไม่มีการนบัอายใุบประเมินจนกวา่จะออกเป็นกฎหมาย 
ท่ีประชุม รับทราบ  

1.2.2   ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
คุณสุวีรยา  แจง้ว่า การจดทะเบียนธุรกิจ ประจ าเดือนเมษายน 2565  มีผูป้ระกอบธุรกิจ

ขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในจังหวดัระยอง จ านวน 110 ราย เงินทุนรวม 322.90 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั 18 ราย ทุนจดทะเบียน 18.20  ลา้นบาท และบริษทัจ ากดั 90 ราย ทุนจดทะเบียน 304.70 ลา้นบาท  
ท่ีประชุม รับทราบ  

12.3   ส านกังานคลงัจงัหวดัระยอง 
คุณเบญจวรรณ แจง้วา่ ดชันีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2565 อยูท่ี่ระดบั 71.6 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามปริมาณผลผลิตและผลประกอบการจากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
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เน่ืองจากไมผ้ลทางการเกษตรเร่ิมใหผ้ลผลิต และเขา้สู่เทศกาลสงกรานต ์สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของภาคประชาชน
ในภาพรวม อยู่ท่ีระดบั 57.7  เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย  ส าหรับดชันีราคาตน้ทุนผูป้ระกอบการ อยู่ท่ีระดบั 
85.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากราคาน ้ ามนัท่ีสูงขึ้น ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจจงัหวดั อีก 6 เดือน
ขา้งหนา้ อยู่ท่ีระดบั 73.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เน่ืองจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 มากขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บวคัซีนเขม็กระตุน้เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัท่ีครอบคลุม และคาดว่า
ภาครัฐจะมีนโยบายกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งติดตาม 
คือ ราคาน ้ามนั และอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นกระทบการบริโภคและตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

1.2.4  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง 
   ผู้แทน จัดหางานจังหวัดระยอง  แจ้งว่า  บัตรแรงงานต่างด้าวสีชมพู ท่ีจะหมดอายุ        
จะเปิดใหมี้การต่ออายจุนถึง 30 พฤษภาคม 2565 
   ส านักงานจดัหางานจังหวดัระยอง จดัวนันัดพบแรงงานในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565     
ณ สวนกุหลาบวิทยาลยั อมตะซิต้ี 
ท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 โครงการสินเช่ือส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs เพื่อเติมทุน เสริมสภาพคล่อง ส ารองค่าใชจ่้าย     
 ในการด าเนินธุรกิจ 

   คุณศศิธร  แจง้วา่  SME D Bank  ขยายวงเงินกูสู้งสุด 50 ลา้นบาท หนุนเอสเอม็อีไทย
เขา้ถึงแหล่งเงินกู ้ดงัน้ี 
1. สินเช่ือ SME D เพื่อการลงทุน    
    - วงเงินกูสู้งสุด 50 ลา้นบาท 
    - ดอกเบ้ียเร่ิมตน้ 5.5 % ต่อปี 
    - ปลอดช าระเงินตน้สูงสุด 18 เดือน 
    - ผอ่นนานสูงสุด 10 ปี 
2. สินเช่ือ SME D Plus    
    - วงเงินกูสู้งสุด 50 ลา้นบาท 
    - ดอกเบ้ียเร่ิมตน้ 4.5 % ต่อปี 
    - ปลอดช าระเงินตน้สูงสุด 18 เดือน 
    - ผอ่นนานสูงสุด 10 ปี 
3. สินเช่ือ SME D เสริมสภาพคล่อง 
    - วงเงินกูสู้งสุด 50 ลา้นบาท 
    - ดอกเบ้ียเร่ิมตน้ 6 % ต่อปี 
    - ระหวา่งใชไ้ม่จ่ายเงินตน้ 
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ท่ีประชุม รับทราบ 
                    1.4   เร่ืองแจง้จากรองประธานงานต่าง ๆ 
   คุณเสนาะ รองประธานงานเกษตรอุตสาหกรรม (BCG) /บริหารจัดการน ้ า  แจ้งว่า      
เม่ือวนัท่ี 3 พค. 65 ไดเ้ขา้ร่วมประชุมร่างปรับปรุงกรอบการยกร่างกฎหมายการใชน้ ้ าซ ้ าในพื้นท่ี EEC  มีขอ้สอบ
ถามความเห็นกฎหมายบงัคบัใช ้ยงัจะไม่บงัคบัใชพ้ร้อมกนั ตอ้งดูรายละเอียดของเน้ือหา คาดว่าจะบงัคบัใชอ้ยา่ง
เร็วสุดประมาณ 3 ปี  
   คุณศิริพนัธ์   รองประธานงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม แจง้วา่ ขอ้ก าหนด
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   เป้าหมายสู่ระดบั 5  ตอ้งเกิดจากความร่วมมือทุภาคส่วน เพื่อให้การพิจารณาเกิดช่องว่าง
นอ้ยลง 
   คุณสุนทร   รองประธานงาน EEC/โครงสร้างพื้นฐาน  แจ้งว่า แผนยุทธศาสตร์
ภาคเอกชน (กกร.) แบ่งเป็น 5 ภาค   และการจดัท าแผนพฒันายุทธศาสตร์เศรษฐกิจ จะตอ้งเสนอไปทางจงัหวดั
เพื่อของบประมาณ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2565 

เลขาธิการ  ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2565 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ท่ีประชุม รับรอง 

วาระที่ 3  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
  3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
  ประธาน  แจง้วา่  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสภาฯ ระยอง มีความสะดวกรวดเร็ว จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ดงัต่อไปน้ี  และหากท่านใดตอ้งการ
เสนอเพิ่มเติม สามารถแจง้รายช่ือเพี่มได ้

   1. นายสงวน  แสงวงศกิ์จ   
           2. นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา 
           3. นายสุรพล  สุทธจินดา 
           4. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล 
           5. ดร.แดน  ปรีชา 
           6. นายสุพจน์  ชยัวิไล 
  7. นายอดิศร  วงัมูล 

8.  นายวิธาร  จินดามยั 
           9.  นายสิริปพฒัน์   โอภาสประภากร 
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           10. ดร.ธิติยา   มิตรเมฆ 
           11. นายวีรพงษ ์  รุจนโชติ 
           12. นายศิรพนัธ์  อาจนนทล์า 
   คุณสุรพล   เสนอนายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   

      3.2  รับรองงบการเงินประจ าเดือนเมษายน 2565 
เหรัญญิก   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนเมษายน  2565 มียอดยกมา  ณ  31 มีนาคม 2565  

จ านวน  3,423,670.18  บาท มีรายได้  4,280  บาท รายจ่าย 106,028.62 บาท  ดังนั้นมียอดคงเหลือยกไป ณ 30 
เมษายน 2565  จ านวน 3,321,921.56 บาท 
ท่ีประชุม รับรอง 

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง 
   4.1  การจดัท าเส้ือสูท/แจ็คเก็ท/เส้ือโปโล 
   คุณสุวิทย์   แจ้งว่า   การตดัเส้ือสูทจะใช้สีเทาเขม้  ราคาตวัละ 1,700 บาท โดยสภาฯ 
ระยอง จะช่วยค่าใช้จ่าย  850  บาท  เหมือนทุกคร้ังท่ีผ่านมา  กรรมการ 850 บาท ส าหรับแจ็คเก็ท/เส้ือโปโล 
มอบหมายใหคุ้ณสุพจน์  ชยัวิไล  ด าเนินการในเร่ืองของการออกแบบ และเน้ือผา้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
5.1  ก าหนดการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

ประธาน  แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 4/2565 ในวนัท่ี  8 มิถุนายน 2565  เวลา  
13.30  น.  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.15  น.  
     
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัท ารายงาน       ลงช่ือ                                                      ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                            (นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง                 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
 


