
  

 
 
 
 
 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 และเลอืกตัง้คณะกรรมการบริหาร 
สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา วาระปี 2561 – 2563 
วนัพฤหสับดีท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องทบัทิม โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
รายนามสมาชิกเข้ารว่มประชมุประเภทสามญัสมาชิก 

1. บรษิทั เค.ท.ีไทย.โลคอลโพรดคัส ์จ ำกดั  คุณไพฑรูย ์ ตระกำรศกัดกิุล 
2. บรษิทั จติตำนิช แปดริว้ จ ำกดั  คุณวรเชษฐ ์ จติตำณิชย ์
3. บรษิทั เจ.เอม็.พนมคอนกรตีอดัแรง 1989 จ ำกดั คุณธรียุทธ  โพนค ำ 
4. บรษิทั แจม่ไพบลูยแ์ก๊ส จ ำกดั  คุณจรีทศัน์  แจม่ไพบลูย ์
5. บรษิทั แจม่ไพบลูยแ์ก๊ส จ ำกดั  คุณเจนภพ  แจม่ไพบลูย ์
6. บรษิทั ชำรพ์ แอพพลำยแอนซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั คุณเธยีรชยั  เตชะสถติกุล 
7. บรษิทั ชำล ีเอสควิเอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั  คุณวรำยุธ  วงศอ์ิน่ 
8. บรษิทั ชำล ีเอสควิเอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั  คุณศุภณฐั  บุญเจง็ 
9. บรษิทั ซ.ีบ.ีพลำสตกิ จ ำกดั  คุณบญัชำ นีซงั 
10.  บรษิทั ซ.ีบ.ีพลำสตกิ จ ำกดั  คุณร่มไทร  ทพิยเศวต 
11.  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) คุณวมิล  อจัจมิำกุล 
12.  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) คุณณฐัภทั  เกตุบำงลำย 
13.  บรษิทั โซคอนเอน็จเินียริง่ จ ำกดั  คุณพรเทพ  สญูทุกข ์
14.  บรษิทั โตโยตำ้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ำกดั   คุณมนตร ี ทศันกุล 
15.  บรษิทั โตโยตำ้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ำกดั   คุณดษิพงษ์  เชยนำม 
16.  บรษิทั โตโยตำ้ มอเตอร ์ประเทศไทย  จ ำกดั  คุณศโิรตม ์มำนะศริ ิ
17.  บรษิทั ไทยตำบชู ิอเีลค็ทรคิ จ ำกดั  คุณพมิพพ์รรณ  วสิทุธิอ์มัพร 
18.  บรษิทั ไทรเดน้ท ์สตลี จ ำกดั  ดร.วำรรีตัน์  อคัรธรรม 
19. บรษิทั นภสิ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั  คุณนพดล  ประเสรฐิศร ี
20. บรษิทั พำนทอง กลกำร จ ำกดั  คุณอำรนีำ ชสูวุรรณชยั 
21. บรษิทั พอนเทก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  คุณธนกร  ตรพีลอกัษร 
22. บรษิทั พำนำโซนิค แอ๊พไลแอ๊นซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั คุณวนิยั  โชคสขุน ำชยั 
23. บรษิทั พ.ีว.ีคลำสติง้ แอนด ์แมชชนี จ ำกดั  คุณวริยิะ โถสวุรรณจนิดำ 
24. บรษิทั สยำมไวรอ์นิดสัทร ีจ ำกดั  คุณสนุทร  กระตุฤกษ ์
25. บรษิทั อำภำกร อุตสำหกรรม จ ำกดั  คุณธนกร  ตรพีลอกัษร 
26. บรษิทั อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอรไทย จ ำกดั คุณอำนนท ์ สมิะกุลธร 
27. บรษิทั อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอรไ์ทย จ ำกดั คุณเรวด ีลขิติสภุณิ 
28. บรษิทั เอน็.เอ.ด.ีโคลดส์ตอเรจ จ ำกดั  คุณพชิยั  อธเิกยีรติ ์
29. บรษิทั เอส.เอช.โอ. จ ำกดั  คุณเฑยีร  คมุพล 
30. บรษิทั แอล เอน็ ศรไีทย คอม จ ำกดั  คุณกติตพิงค ์ ภทัรวฒันำ 
31. บรษิทั โอเวอรซ์สี ์คำรบ์อน ไรเซอร ์จ ำกดั  คุณธนะพล  ไตรสรณกุลชยั 
32. หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โปรเกรส อเีลค็โทรนิค  คุณปำรฉิตัร  มกกงไผ ่
33. บรษิทั อซีซูมุอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  คุณโชคชยั  กเูปีย 
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34. บรษิทั สำยไฟฟ้ำบำงกอกเคเบิล้ จ ำกดั  คุณปัญญำ  ศรดี ี
35. บรษิทั ควอลติี ้แซนด ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  คุณสกุฤษณ์  ศรจีนัทรว์จิติร 
 

รายนามสมาชิกเข้ารว่มประชมุประเภทสมทบนิติบุคคล  
1. บรษิทั โปรเกรส แคลเิบชัน่ จ ำกดั        คุณวฒุลิกัษณ์  อำชำนำนุภำพ 
2. บรษิทั วนิ วนิ ซพัพลำย จ ำกดั         คุณวริยิะ โถสวุรรณจนิดำ 
3. บรษิทั เอม็ ด ีเอ๊กซ ์จ ำกดั (มหำชน)        คุณประจกัษ์  ธนภูม ิ
4. บรษิทั เอม็ เอน็ คอมพวิออฟเซท จ ำกดั        คุณเศรษฐรตัน์  ตัน๊งำม 
5. บรษิทั เอม็ เอน็ คอมพวิออฟเซท จ ำกดั        คุณสพุรรษำ  ข ำเจรญิศกัดิ ์

 
รายนามผูเ้ข้ารว่มประชุมประเภทอ่ืนๆ 

1. ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  คุณสวุทิย ์ ค ำด ี
2. ผูบ้งัคบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  พ.ต.ท.สเุทพ  ศรเีกษม (ผูแ้ทน) 
3. ผูบ้งัคบักองพนัทหำรช่ำงที ่2 รอ.  ร.ท.สณัชยั  ผำสนิ (ผูแ้ทน)  
4. นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัฉะเชงิเทรำ คุณคมศลิป์ ศริวิงศ ์(ผูแ้ทน) 
5. หวัหน้ำส ำนกังำนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  คุณอสติรำ  รตัตะมณี (ผูแ้ทน) 
6. พฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชงิเทรำ คุณสดุำ สหุลง 
7. เกษตรจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  คุณศกัดิช์ยั  ศรสีวุรรณ (ผูแ้ทน) 
8. หวัหน้ำส ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั จ.ฉช. คุณปิยวฒัน์  ปิยวงษไ์พศำล (ผูแ้ทน) 
9. นำยแพทยส์ำธำรณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  คุณเลศิชำย เลศิวฒุ ิ(ผูแ้ทน) 
10. สรรพำกรพืน้ฉะเชงิเทรำ  คุณปัทมำ  ศรสีขุ 
11. ผอ.สนง.เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ จ.ฉช. คุณประภำ สมำคม (ผูแ้ทน) 
12. ผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลยัเทคนิคฉะเชงิเทรำ  คุณจรนิทร ์ วงษว์วิณันำวฒุ ิ(ผูแ้ทน) 
13. วทิยำลยัเทคนิคจฬุำภรณ์ (ลำดขวำง)  คุณอุรชำ  สำรสรรค ์(ผูแ้ทน) 
14. ผูจ้ดักำรกำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำคจงัหวดัฉะเชงิเทรำ คุณพทิกัษ์  อนนัตรกติต ิ(ผูแ้ทน) 
15. ผูจ้ดักำรประปำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  คุณบรรลอื วทิยประภำรตัน์ (ผูแ้ทน) 
16. ประธำนหอกำรคำ้จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  คุณชำล ีเจรญิสขุ (ผูแ้ทน) 
17. ประธำนหอกำรคำ้จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  คุณณรงคศ์กัดิ ์แกว้เมอืงเพชร (ผูแ้ทน) 
18. หวัหน้ำส ำนกังำนบญัชแีละกฎหมำยสวุนิทวงศ ์ คุณบุญทอง เตยีรประเสรฐิ 
19. คณบดคีณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม ม.รำชภฏัรำชนครนิทร ์ คุณเมธ ี พรมศลิำ 
20. บรษิทั กำเรยี อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ ำกดั คุณดลนภำ  เตโช 
21. บรษิทั ด.บุนนำค เพลทติง้ส ์1999 จ ำกดั  คุณฐติพิงศ ์ บุนนำค 
22. บรษิทั บำงปะกงเวชชกจิ จ ำกดั  คุณทพิยว์รนิทร ์ ประยรูววิฒัน์ 
23. บรษิทั บำงปะกงเวชชกจิ จ ำกดั  คุณพชัรรนิทร ์ โฉมสะอำด 
24. บรษิทั ประปำฉะเชงิเทรำ จ ำกดั  คุณกฤษฎำ อุทยัศร ี
25. บรษิทั โรงสขีำ้วววิฒัน์ จ ำกดั  คุณไชยำ  สทิธเิจรญิพร  
26. รำ้นโชคชยัสขุภณัฑ ์  คุณกลัยพร  วฒันจงึโรจน์ 
27. บรษิทั ไอชนิ เอไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  คุณพรเทพ  สญูทุกข ์
 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 
สมำชกิมำครบองคป์ระชุม นำยร่มไทร ทพิยเศวต (ประธำน) เปิดกำรประชุมเวลำ 14.00 น. โดยประชุมตำมระเบยีบวำระกำร

ประชุม ดงันี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรือ่งการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา วาระปี 2561 – 2563 
 1.1  แต่งตัง้ประธานด าเนินการเลือกตัง้ 
 นายรม่ไทร ทิพยเศวต (ประธาน) แจง้ว่ำ เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ วำระปี 2559 – 
2561 หมดวำระลง ขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำแต่งตัง้ประธำนด ำเนินกำรเลอืกตัง้ขึน้เพื่อด ำเนินกำรช่วงกำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรฯ วำระปี 
2561 – 2563 ต่อไป 
   

มติท่ีประชุม เสนอนำยอำนนท ์ สมิะกุลธร บรษิทั กุลธรแมททเีรยีลส ์แอนด ์คอนโทรลส ์จ ำกดั เป็นประธำนด ำเนินกำร
เลอืกตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร วำระปี 2561 - 2563 
 
 1.2  ช้ีแจงข้อบงัคบัในการเลือกตัง้ และระเบียบวิธีการเลือกตัง้ 
 นายอานนท์  สิมะกุลธร (ประธานด าเนินการเลือกตัง้) กล่ำวชี้แจงขัน้ตอนของกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรบริหำร              
สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ วำระปี 2561 - 2563 ตำมขอ้บงัคบัสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 

1. ใหส้มำชกิก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรของสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำวำระนี้ 
2. ใหส้มำชกิเสนอชื่อผูแ้ทนสมำชกิสำมญั เพื่อเขำ้รบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำร 
3. กำรเสนอชื่อผูแ้ทนสมำชกิสำมญั จะเสนอกีช่ื่อกไ็ดแ้ต่ตอ้งมผีูร้บัรอง และจะตอ้งแสดงตวัในทีป่ระชุม ผูท้ีถู่กเสนอ

ชื่อคนแรก คอืหมำยเลขหนึ่ง แลว้นบัเรยีงล ำดบัไป 
4. หำกมกีำรเสนอชื่อผู้แทนสมำชิกสำมญัเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนดไว้ ก็จะต้องด ำเนินกำรลงคะแนนและนับคะแนน

เรยีงล ำดบั ควรจะใชว้ธิลีงคะแนนลบั โดยใชบ้ตัรเลอืกตัง้ 
         
มติท่ีประชุม รบัทรำบ 
 
1.3  ก าหนดจ านวนกรรมการบริหาร 
นายอานนท์  สิมะกุลธร (ประธานด าเนินการเลือกตัง้) แจ้งว่ำ ขอให้ที่ประชุมก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำร        

สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ วำระปี 2561 - 2563  
  

 มติท่ีประชุม รบัทรำบ และที่ประชุมเสนอให้มคีณะกรรมกำรบรหิำรฯ อย่ำงน้อย 15 ท่ำน พร้อมทัง้ให้เสนอชื่อสมำชกิ      
ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมเป็นคณะกรรมกำรดว้ย และใหป้ระธำนเพิม่เตมิคณะกรรมกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป 
 
 1.4  การเสนอช่ือผูเ้ข้ารบัการเลือกตัง้ 
 นายอานนท ์ สิมะกลุธร (ประธานด าเนินการเลือกตัง้) แจง้ว่ำ ขอใหส้มำชกิทีเ่ขำ้ร่วมประชุมเสนอชื่อผูเ้ขำ้รบักำรเลอืกตัง้
และเลอืกประธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
 
 มติท่ีประชุม รบัทรำบ และสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เหน็ชอบเลือก นำยร่มไทร ทิพยเศวต บรษิัท     
ซ.ีบ.ีพลำสตกิ จ ำกดั เลขทีส่มำชกิ สน.8783 เป็นประธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ วำระปี 2561 - 2563 
 
 1.5 การเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา วาระปี 2561 - 2563 
 นายอานนท์  สิมะกลุธร (ประธานด าเนินการเลือกตัง้) แจ้งว่ำขอให ้นำยร่มไทร ทพิยเศวต (ประธำนสภำอุตสำหกรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ) แต่งตัง้ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรสภำอุตสำหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรำ อำทิ รองประธำน เลขำธิกำร 
เหรญัญกิ ประชำสมัพนัธ ์นำยทะเบยีน และต ำแหน่งอื่นๆ ตำมทีป่ระธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ จะเหน็สมควร (ขอ้บงัคบั
สภำอุตสำหกรรมฯ ฉบบัที ่2 ขอ้ 5)  
 
 มติท่ีประชุม รบัทรำบ 
 
 1.6 การแต่งตัง้กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.) ประเภทแต่งตัง้ 
 นายอานนท ์ สิมะกลุธร (ประธานด าเนินการเลือกตัง้) กล่ำวว่ำ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำคดัเลอืกกลุ่มจำกกรรมกำรจ ำนวน
หนึ่งคน เพื่อเสนอชื่อเขำ้รบักำรแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.) ประเภทแต่งตัง้ 
 
 มติท่ีประชุม รบัทรำบ และขอแต่งตัง้ นำยร่มไทร ทพิยเศวต บรษิัท ซี.บ.ีพลำสติก จ ำกดั เลขที่สมำชกิ สน.8783 เป็น
คณะกรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภทแต่งตัง้วำระปี 2561 - 2563 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรือ่งประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
 2.1  ขอบคุณท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) กล่ำวขอบคุณ ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิ ์ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร และสมำชกิ
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่ได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมในวันนี้ และให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุน กำรด ำเนินงำนของ          
สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เป็นอย่ำงดตีลอดปีทีผ่่ำนมำ ท ำใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดส้ ำเรจ็ลุล่วงตำมวตัถุประสงค์  
 
 มติท่ีประชุม รบัทรำบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งรบัรอง 

 3.1  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
  นายพรเทพ สูญทุกข์ (รองประธาน/เลขาธิการ) น ำเสนอรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2560 สภำอุตสำหกรรม

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ วำระปี 2559–2561 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่23 กุมภำพนัธ ์2560 เวลำ 16.00–18.00 น. ณ หอ้งทบัทมิ โรงแรมแกรนด ์
รอยลั พลำซ่ำ อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ จงึน ำเรยีนทีป่ระชุมเพื่อพจิำณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 
2560 ดว้ย 

 
  มติท่ีประชุม รบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2560 สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรำ วำระปี 2559-

2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่งเพื่อทราบ 

4.1 สรปุผลการด าเนินงานของสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในรอบปี 2560 
     นายพรเทพ สูญทุกข ์(เลขาธิการ) น ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนของสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ในรอบปี 2560  

แต่ละดำ้นใหส้มำชกิรบัทรำบ รำยละเอยีดปรำกฏในหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 25 – 34 ซึง่ไดแ้จกใหทุ้กท่ำนแลว้ ดงันี้  
กิจกรรมประสานงานภาครฐั  สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ให้ควำมร่วมมอืกบัภำครฐัในทุกด้ำน โดยมีคณะ

กรรมกำรบรหิำรสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เขำ้ร่วมประชุมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ และองคก์รต่ำงๆ เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ แกไ้ข
ปัญหำใหก้บัสมำชกิ และผูป้ระกอบกำรในจงัหวดัฉะเชงิเทรำ จ ำนวน 388 ครัง้  

กิจกรรมด้านอบรม/สัมมนา   สภำอุตสำหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ จัดอบรม / สมัมนำ ให้ควำมรู้แก่สมำชิกและ
ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม อนัเกีย่วกบัระเบยีบและขอ้กฎหมำยใหม่ๆ ทัง้ดำ้นศุลกำกร สรรพำกร แรงงำน อื่นๆ จ ำนวน 6 ครัง้/ปี โดย
แบ่งเป็น 

 สภำอุตสำหกรรมจงัหวัดฉะเชิงเทรำ ร่วมกับ สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร ์จ ำนวน 1 ครัง้ 

 สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ร่วมกบั สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและองคก์รอื่นๆ จ ำนวน 5 ครัง้ 
กิจกรรมด้าน Corporate Social Responsibility (CSR)  สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ตระหนักและให้

ควำมส ำคญักบักำรอยู่ร่วมกนัระหว่ำงผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม ชุมชน และสงัคม  
กิจกรรมด้านหารายได้    สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีนโยบำยด้ำนกำรเงิน สร้ำงสมดุลรำยรบั – รำยจ่ำย    

อย่ำงยัง่ยนื จดักจิกรรมหำรำยได ้จ ำนวน 2 ครัง้  
กิจกรรมด้านประชาสมัพนัธ์ สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีกำรประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนและ

กจิกรรมต่ำงๆ ใหก้บัสมำชกิและบุคคลทัว่ไปไดร้บัทรำบผ่ำนทำง Website Facebook Line 
กิจกรรมรว่มกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั 
  สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ โดย  นำยร่มไทร ทพิเศวต (ประธำน) พร้อมด้วยคณะกรรมกำรบรหิำรฯ เขำ้ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมเสนอขอ้คดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำภำคอุตสำหกรรม จงึน ำ
เรยีนทีป่ระชุมเพื่อทรำบ 

  
มติท่ีประชุม รบัทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรือ่งเพื่อพิจารณา 

 5.1   พิจารณางบการเงิน สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2560  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
นายพิชยั อธิเกียรต์ิ (เหรญัญิก)  เสนองบกำรเงนิ สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ประจ ำปี 2560 ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ไดร้บักำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีำกส ำนกังำนบญัชแีละ
กฎหมำยสวุนิทวงศ ์โดย นำยปรชีำ บุญยกดิำ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 3890) และมนีำยบุญทอง เตยีรประเสรฐิ เป็นหวัหน้ำ
ส ำนกังำนบญัชแีละกฎหมำยสวุนิทวงศ ์ซึง่มรีำยละเอยีดงบรำยได ้ค่ำใชจ้่ำย และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิตำมรำยละเอยีดปรำกฏ
อยู่ในหนังสอืรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 69 - 79 เพื่อพจิำรณำรบัรอง ดงันี้ รำยได ้1,971,369.26 บำท รำยจ่ำย 1,728,289.47 บำท 
เมื่อหกัแลว้รำยไดม้ำกกว่ำรำยจ่ำย 243,079.79 บำท 

 
 มติท่ีประชุม รบัรองงบกำรเงนิสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ประจ ำปี 2560 

 
5.2 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอนุญาตปี 2561 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 
นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) แจง้ว่ำ ส ำหรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีปี 2561 ขอใหส้ ำนักงำนบญัชแีละกฎหมำย   

สุวนิทวงศ์ ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีของสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ มำตัง้แต่ปี 2532 จนถึง ณ ปัจจุบนัเป็นผูต้รวจสอบเหมอืนเดมิ 
โดยม ีนำยบุญทอง เตยีรประเสรฐิ เป็นหวัหน้ำส ำนกังำน และก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 10,000 บำท ซึง่เป็นค่ำสอบบญัช ี5,000 บำท 
และค่ำท ำบญัช ี5,000 บำท จงึน ำเรยีนทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำ 

 
มติท่ีประชุม ใหก้ำรรบัรองใหส้ ำนกังำนบญัชแีละกฎหมำยสวุนิทวงศ ์เป็นผูส้อบบญัชสีภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

ประจ ำปี 2561  
 
5.3 ข้อบงัคบัสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ฉบบัท่ี 1 – 4 
นายรม่ไทร ทิพเศวต (ประธาน) น ำเสนอขอ้บงัคบัสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ฉบบัที ่1 – 4 ดงันี้ 

  ฉบบัท่ี 1 ว่าด้วย สมาชิกและสมาชิกภาพและการประชุมใหญ่ของกลุ่ม (ดูในหนังสอืรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ     
55 - 61) 

  ฉบบัท่ี 2 ว่าด้วย การเลือกตัง้คณะกรรมการกลุ่ม การประชุมและด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม (ดูใน
หนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 62 - 65) 

  ฉบบัท่ี 3 ว่าด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารงุ และค่าบริการ (ดใูนหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 66 – 67) 
  ฉบบัท่ี 4 ว่าด้วย การบญัชีและการเงิน (ดใูนหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 67 – 68) 
 ขอใหส้มำชกิพจิำรณำ หำกไม่มขีอ้เสนอแนะ ขอมตริบัรองขอ้บงัคบัสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ฉบบัที ่1 - 4  
 

มติท่ีประชุม รบัรองขอ้บงัคบัสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ฉบบัที ่1 - 4 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรือ่งอ่ืนๆ  
 นายกิตติชยั เพง็วงษ์ศา (วิศวกรประจ าโครงการส่งเสริมอนุรกัษ์พลงังานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ) แจง้ว่ำ 
โครงกำรส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำนในภำคอุตสำหกรรมแบบบูรณำกำร ไดร้บักำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนเพื่อส่งเสรมิกำร
อนุรักษ์พลังงำน ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ให้ด ำเนินโคร งกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนใน
ภำคอุตสำหกรรมแบบบรูณำกำร มรีะยะเวลำด ำเนินโครงกำร 18 เดอืน (ตัง้แต่เดอืนตุลำคม 2560 – เดอืนมนีำคม 2562) กลุ่มเป้ำหมำย
จะเป็นโรงงำนขนำดเล็ก และขนำดกลำง ซึ่งเปิดรับสมัครผู้ประกอบกำรร่วมสะสมคะแนนพร้อมกันทัว่ประเทศ ได้ตัง้แต่วันที่  7 
พฤศจกิำยน 2560 เป็นต้นไป (ระยะเวลำแลกสทิธปิระโยชน์ สะสมครบ 3 Points แลกรบัสทิธิไ์ดท้นัท ีตัง้แต่วนัที่ 1 มนีำคม – 31 
ตุลำคม 2561 (หรอืจนกว่ำเงนิสนบัสนุนภำยใตโ้ครงกำรจะหมด) และตอ้งสะสม Energy Points ใหถ้งึ Points ที ่3 จงึสำมำรถเริม่แลกรบั
สทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ได)้ ขัน้ตอนกำรร่วมสะสม Energy Points ดว้ยกำรด ำเนินกจิกรรมกำรอนุรกัษ์พลงังำน 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 1. ประกำศ
นโยบำยดำ้นพลงังำน 2. แต่งตัง้ผูป้ระสำนงำนดำ้นกำรอนุรกัษ์พลงังำน 3. วำงแผนกำรอนุรกัษ์พลงังำน 4. ทบทวนแผนงำนเมื่อไดร้บั
ควำมรูจ้ำกโครงกำรเมื่อครบทัง้ 4 ขัน้ตอนจะไดร้บัสทิธิเ์พื่อน ำไปแลกสทิธปิระโยชน์ดำ้นกำรอนุรกัษ์พลงังำน เช่น กำรอบรม เยีย่มชม
โรงงำนตวัอย่ำงทีม่กีำรอนุรกัษ์พลงังำนดเีด่น ไดร้บัค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญ One Day Audit 1 วนั และรบัเงนิสนบัสนุนเพื่อปรบัเปลีย่น
เครื่องจกัรอุปกรณ์ ในอตัรำรอ้ยละ 30 (แต่ไม่เกนิ 300,000 บำทต่อแห่ง) โดยจะมกีำรจดัสมัมนำเปิดตวัโครงกำรฯ ครัง้แรกในวนัจนัทรท์ี ่
12 มนีำคม 2561 เวลำ 08.00 – 15.30 น. ณ หอ้งเพทำย โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลำซ่ำ อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
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 นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ (ผู้แทน ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา) แจ้งว่ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค       
มโีครงกำรทีจ่ะลงทุนตดิตัง้ Solar Roof Top ของโรงงำนอุตสำหกรรมโดยมบีรษิทัลกูของกำรไฟฟ้ำฯ คอื บรษิทั ด ีเอน็ คอม จ ำกดั หลกั
ของโครงกำรคอื    เริม่ตัง้แต่เขำ้ไปส ำรวจในโรงงำนของท่ำนโดยโรงงำนของท่ำนจะต้องเตรยีมขอ้มูลเบือ้งต้น เช่น รูปแบบหลงัคำ จุด
พกิดัทีจ่ะใหเ้ขำ้มำส ำรวจ และใบแจง้ค่ำไฟยอ้นหลงั 3 ปี ในสว่นของกำรลงทุน กำรไฟฟ้ำจะลงทุนใหก้่อนและน ำมเิตอรไ์ปวดัยงัจุดทีข่ำย
ไฟออกมำ โดยจะหกัในส่วนของค่ำไฟทีอ่อกมำตวั Solar Roof Top ประมำณ 10% ต่อเดอืน เพื่อหกัในส่วนของค่ำแผงไฟ จุดคุม้ทุน
ประมำณ 7 ปี 2 เดอืน ( เริม่ตัง้แต่ 4 กโิลวตัต)์ 
 นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) เสนอแนะว่ำ เนื่องจำกจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ถูกก ำหนด   
ใหเ้ป็น Smart City ดงันัน้ไฟฟ้ำสว่นภูมภิำคน่ำจะมกีำรน ำร่องในเรื่องของกำรตดิตัง้ Solar Roof Top กบัสถำนทีข่องส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
ก่อน รวมถงึเสำไฟฟ้ำตำมเสน้ทำงต่ำงๆ รวมถงึในนิคมอุตสำหกรรมทัง้ 3 แห่งในจงัหวดัฉะเชงิเทรำดว้ย 
 นายพิทกัษ์ อนันตรกิตติ (ผู้แทน ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา) แจ้งว่ำ ในเบื้องต้นท่ำนผู้ว่ำกำร    
กำรไฟฟ้ำฯ ได้มกีำรอนุมตัใิหต้ิดตัง้ Solar Roof Top ที่ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคแต่ละจงัหวดั และทีเ่ป็นส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
อ ำเภอใหญ่ๆ ก่อนเพื่อน ำร่องใหก้บัภำคเอกชน โดยจะเริม่ด ำเนินกำรประมำณกลำงปี 2561  
 

มติท่ีประชุม รบัทรำบ  
 
 นางพิมพพ์รรณ วิสุทธ์ิอมัพร (กรรมการด้านสาธารณสุขและความมัน่คง) แจง้ว่ำ กำรตัง้สหกรณ์ออกทรพัยพ์นักงำนใน
สถำนประกอบกำร หำกมเีงนิทุนเกนิ 50 ลำ้นบำท สหกรณ์จะตอ้งว่ำจำ้งผูส้อบบญัชเีอง ผูต้รวจสอบบญัชตี้องมำขึน้บญัชกีบักรมผูต้รวจ
บญัชสีหกรณ์ เพื่อใหผู้้ตรวจสอบบญัชมีทีศิทำง และแนวทำงเดยีวกบัทีก่รมฯ ก ำหนดทัง้หมด แต่ในปีนี้ได้เปลี่ยนหลกัเกณฑจ์ำกเดมิ
ผูส้อบบญัชจีะเขำ้ตรวจปีละ 2 ครัง้ หรอืหำกเป็นสหกรณ์เลก็ๆ กอ็ำจตรวจปีละ 1 ครัง้ แต่เปลีย่นเป็นปีละ 4 ครัง้ และกจ็ะต้องเพิม่กำร
รำยงำน จงึท ำใหผู้้ตรวจสอบบญัชมีงีำนเพิม่ขึน้ และสหกรณ์เองกต็้องจ่ำยค่ำตอบแทนใหผู้ต้รวจสอบบญัชเีพิม่มำกขึน้ ซึง่สหกรณ์เป็น
หน่วยงำนเลก็ๆ จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงำนออมทรพัย ์และเขำ้ถงึแหล่งเงนิไดง้่ำยแต่กำรเปลีย่นแปลงใหม้ำตรวจสอบ
บญัชทีุก 3 เดอืน เป็นกำรเพิม่ภำระ ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยมำกขึน้โดยไม่จ ำเป็น และจะใหส้หกรณ์ไม่เตบิโต 
  

มติท่ีประชุม รบัทรำบ  
 
นายสุวิทย ์ค าดี (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) มเีรื่องแจง้ทีป่ระชุมทรำบ 4 เรื่อง ดงันี้ 
1. กำรที่ผมไดม้ำเป็นผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เนื่องจำกกระทรวงมหำดไทย ส่งใหม้ำดูแลเรื่องระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

ภำคตะวนัออก (EEC) แต่ปัจจุบนัน้ีเขำ้เดอืนที ่5 แลว้ทีม่ำเป็นผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัฉะเชงิเทรำ แต่ผมไม่มคีวำม Smart ในกำรเป็นผูว้่ำฯ 
EEC เนื่องจำกยงัไม่มคีวำมชดัเจน และไม่สำมำรถตอบค ำถำมของภำคเอกชน ของนักธุรกจิได้  ว่ำจงัหวดัของเรำทีจ่ะเป็นเมอืงทื่อยู่
อำศยัชัน้ด ีรองรบันกัลงทุนชัน้ด ีตัง้อยู่ ณ ทีใ่ด อ ำเภอใด แตกต่ำงจำกจงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัระยองทีม่คีวำมชดัเจนมำก 

2. ปัญหำด้ำนผงัเมอืงจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ผมไดร้บัหนังสอืร้องเรยีนถึงปัญหำควำมเดอืดรอ้นจงึท ำใหท้รำบว่ำผูป้ระกอบกำร
ประสบปัญหำหลำยบรษิัท จงึไดม้อบหมำยให้ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ รวบรวมขอ้มูลปัญหำ และควำมต้องกำรของ
ผูป้ระกอบกำร เพื่อชีแ้จงในทีป่ระชุมในวนัพรุ่งนี้ (วนัศุกรท์ี ่23 กุมภำพนัธ ์2561) และสง่ต่อขอ้มลูใหก้บั EEC ทัง้หมด 

3. ผมไดต้ัง้งบประมำณปี 2562 ไว้ใหก้รมทำงหลวง จ ำนวน 15 ลำ้นบำท เพื่อศกึษำและแก้ปัญหำเรื่องรถติดบรเิวณหน้ำ   
วดัโสธรวรำรำมวรวหิำร และตัง้งบประมำณส ำหรบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จ ำนวน 65 ล้ำนบำท เพื่อน ำสำยไฟฟ้ำลงใต้ดนิระยะทำง        
1 กโิลเมตร บรเิวณหน้ำวดัโสธรวรำรำมวรวหิำร อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

4. ผมไดล้งนำมบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบั GISDA เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่จะเหน็ควำมเป็น Smart City มำกขึน้ โดยต่อจำกนี้
ระบบกำรประชุมจะมีข้อมูลที่มีกำรประมวลผล กำรวิเครำะห์ มีควำมทนัสมยัมำกขึ้นในแต่ละกำรประชุม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัด้ำน
กำรเกษตร เมื่อมกีำรใสข่อ้มลู ระบบจะวเิครำะหว์่ำควรจะท ำกำรเพำะปลูกหรอืไม่ ปรมิำณน ้ำจะมเีพยีงพอต่อกำรเพำะปลูกไหม หรอืน ้ำ
จะมำกไปไม่เหมำะกบักำรเพำะปลกู 

 
มติท่ีประชุม รบัทรำบ 
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 นายรม่ไทร ทิพยเศวต (ประธาน) กล่ำวขอขอบคุณสมำชกิสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ทีใ่หค้วำมไวว้ำงใจมอบหมำย
ใหเ้ป็นประธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ วำระปี 2561 - 2563 และขอขอบคุณคณะกรรมกำรบรหิำรสภำอุตสำหกรรมจงัหวดั
ฉะเชงิเทรำ วำระปี 2559 – 2561 ทุกท่ำนทีร่่วมมอืกนับรหิำรงำนของสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำไดเ้ป็นอย่ำงดี และเป็นทีท่รำบ
กนัดวี่ำในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ จงัหวดัฉะเชงิเทรำถูกเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 3 ของระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก (EEC) ในฐำนะที ่   
สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำเป็นหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีใ่นกำรส่งเสรมิ สนับสนุนและผลกัดนั และประสำนควำมร่วมมอืกบัทุกส่วน
รำชกำร เพื่อขบัเคลื่อนใหทุ้กสถำนประกอบกำรภำยในจงัหวดัฉะเชงิเทรำ สำมำรถด ำเนินธุรกจิไปไดต้รงตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย     
ที่วำงไว้ และภำรกจิกำรช่วยเหลอืสมำชกิที่ส ำคญั คือ เรื่องของผงัเมอืง ซึ่งเป็นควำมไม่สบำยใจและกงัวลใจของผู้ประกอบกำรเป็น   
อย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในสภำวะทีม่ ีEEC เขำ้มำ พืน้ทีท่ีร่ฐับำลมนีโยบำยจะขยำยตวัประมำณ 20,000 ไร่จะขยำยตวัอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรมเท่ำนัน้ (รฐับำลจะใหม้กีำรลงทุนอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) ซึง่จะเกดิขอ้ห่วงใยว่ำส ำหรบัโรงงำนทีอ่ยู่นอกนิคมอุตสำหกรรมจะ
ไดร้บักำรสนบัสนุนกำรลงทุนหรอืไม่ ในกำรนี้ สภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำไดย้ื่นหนังสอืไปทีส่ภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดฉะเชงิเทรำ เพื่อทีจ่ะขอใหภ้ำครฐัเหน็ควำมส ำคญัและช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรทีอ่ำจได้รบัผลกระทบกบัเรื่องนี้ 
และภำยในอกี 2 ปีนี้มีนโยบำยที่จะเพิ่มสมำชกิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสำหกรรม เขำ้พบกบัโรงงำนต่ำงๆ ในจงัหวดัฉะเชงิเทรำ        
เพื่อชีแ้จงใหเ้หน็ถงึควำมส ำคญั และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจำกกำรเป็นสมำชกิสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  

 
ปิดการประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

 
                     (นำยพรเทพ สญูทุกข)์ 

เลขำธกิำรสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
  
  
 (นำงทพิวรรณ์   นจิจงัจตับุุตร) 

ผูจ้ดักำร/ผูต้รวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
 
 

(นำงสำวมนตม์นทัธ ์ อู่วเิชยีร)  
ผูบ้นัทกึ/ผูพ้มิพร์ำยงำนกำรประชุม 


