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วันท่ี 7 เมษายน 2565 ทาง Online ผ่าน Zoom Meeting  
 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(ดร.ชนินทร ์ ชลิศราพงศ)์ 

นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ทาง Online ผ่าน Zoom Meeting 

 
 

เปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 19 บริษัท จาก 26 บริษัท และสมาชิกวิสามัญ

เข้าร่วมประชุม 3 บริษัท จาก 21 บริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 จะต้องมีสมาชิกสามัญมา
ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือครบองคป์ระชุม 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
บริษัท ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก 

ที่ปรึกษา         คุณอรรถพันธ์  มาศรังสรรค์ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
สมาชิกสามัญ   
1.บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) คุณชนินทร์  ชลิศราพงศ์ 1 

2.บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คุณนรินทร์  นิรุตตินานนท์ 2 

 คุณทวี ตั้งจันสิริ  

3.บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอุดม จิระเกียรติคุณ 3 

4.บริษัท เอส.เค. ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณเชิงเชาว์ ไทยรุ่งโรจน์ 4 

 คุณพนม  ต๊ะสิทธิ์  

5.บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด คุณนภาพร ภัทรธาดาวงศ์ 5 

6.บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณนรินทร์  นิรุตตินานนท์ 6 

7.บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอรี่ จำกัด คุณวิฑูร ลีลาทวีวุฒิ 7 

8.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด คุณอดิศักดิ์  พันธุ์ทอง 8 

 คุณนันทวดี เหล่าสันติสุข  

9.บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) คุณสมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์ 9 

 คุณสมพงศ์  แผ่เต็ม  

10.บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณนรินทร์  นิรุตตินานนท์ 10 

 คุณทวี ตั้งจันสิริ  



 

รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2565  สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

วันท่ี 7 เมษายน 2565 ทาง Online ผ่าน Zoom Meeting  
 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(ดร.ชนินทร ์ ชลิศราพงศ)์ 

นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 

TTIA  2 |12 

บริษัท ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก 

12.บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด คุณสมชัย เหลืองอร่ามกุล 12 

13.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชาตรี  ประพันธ์พงษ์ชัย 14 

14.บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธวัชวงค์ อรุณทอง 16 

15.บริษัท โกบอล โฟรเซ่น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ว่าที่ร.ต.วาทิต สอนชาสกุล 17 

16.บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด คุณธรรมนูญ  ไชยกายุต 24 

17.บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด คุณปาริชาติ   จรุงจิตตานุสนธิ์ 27 

18.บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด คุณเบญจมาศ สุวรรณโครธ 28 

19.บริษัท เอบีดี กาญจน์ จำกัด คุณสุภาพร วัฒนกิจรุ่งโรจน์ 30 

 คุณวาสนา กระทุ่มทอง  

สมาชิกวิสามัญ   

1.บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณเธียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ 21 

2.บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด คุณสัมฤทธิ์ ธนวัชรางกูร 23 

3.บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด คุณภาดล แต่โสภาพงษ์ 36 

 คุณมณี แต่โสภาพงษ์  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม   
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณสุพัตรา  ริ้วไพโรจน์  
 คุณวรพล พัฒนะนุกิจ  
 คุณปิยะราช บุญประเสริฐ  
 คุณอนุสรา สังแสวง  
 คุณนลธวัช ผดุงเกียรติ  
 คุณวิชญา วงษ์คำ  

 คุณอัสรา สุขสุวรรณ 
 

 
เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมใหญ่

สามัญประจำปี 2565 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคม โดยมีคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ ดำเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมในปีที่ผ่าน

มา  ล่าสุด มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ตัวเลขการส่งออกของอุตสาหกรรมทูน่าไปทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ 14% ถึงแม้จะสูงไม่
เท่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในเวลา 2 ปี แต่โดยรวมแล้วถือว่าการเตบิโตของอุตสาหกรรมทูน่า
ของสมาชิกสมาคมฯ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ต้องขอบคุณสมาชิกท่ีร่วมมือและมีความสามัคคี ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าไทยได้รับการ
ยอมรับจากต่างประเทศและในประเทศสูง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีของปีนี้  และเวลานี้แม้มีปัญหาค่าขนส่งที่มีราคาสูงขึ้น ค่า
เหล็กบรรจุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น สมาคมฯ ไดช้่วยแก้ไขปัญหาพอสมควร ทำให้ค่าขนส่งลดลงและมีเรือขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้น เป็นเรื่อง
น่ายินดี เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา กำไรของอุตสาหกรรมทูน่าหมดไปกับเรื่องนี้ และเมื่อแก้ไขได้จึงทำให้ภาระเบาลง ส่วนเรื่อง
ราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องอิงตามราคาโลก ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับราคาของทูน่ากระป๋องที่ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากคู่แข่งก็ต้องปรับราคาทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้สมาคมฯ จะพยายามดำเนินการแก้ไขเรื่องราคาเหล็กให้ดี
ที่สุด 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
 ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2564 เมื่อวันที ่8 เมษายน 2564 ณ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ Online (ผ่าน Zoom) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาและมีมตริับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2564 
  ปี 2564 สมาคมไดเ้ข้าประชุมและสัมมนาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 461 ครั้ง เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ถึงร้อยละ 26 เนื่องจาก

ในสถานการณ์โควิด-19 หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้สามารถจัดประชุมและสัมมนา

ได้ง่ายขึ้น โดยเป็นการจัดประชุมหารือภายในให้กับสมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 81 ครั้ง และสมาคมได้

เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 380 ครั้ง เช่น กรมประมง, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการ

ต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, NGOs และหน่วยงาน

อ่ืน ๆ สรุปดังนี้ 
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สรุปตารางการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2564 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2564 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

   1.  ด้านการค้าและกฎระเบียบ 119 31 

   2.  ด้านแรงงาน 95 25 

   3.  ด้านประมง 39 10 

   4.  ด้านความปลอดภัยอาหาร 8 2 

   5.  สัมภาษณ์+วิทยากรให้ความรู้ 14 4 

   6.  อื่นๆ(ประชุมสภาหอฯ,สภาอุตฯ ประชุมเตรียมงานต่างๆ, สัมมนา
ทั่วไป,ประกวดสมาคมฯ) 

105 28 

รวม 380 100 

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด ปี 2564 จำนวน(ครั้ง) เปอเซ็น(%) 

1.  ประชุมด้านแรงงาน (HR, MWRN, PLAN) 14 17 

     1.1. กิจกรรม GLP Virtual Visit 2021 8 10 

2.  ประชุมด้านความปลอดภัยและด้านเทคนิค (กตส.) 1 1 

     2.1. กิจกรรมการตรวจประเมินโควิด-19 18 22 

3.  ประชุมด้านประมง (Tonggol FIP, ด่านประมง, ศุลกากร) 6 7 

4.  ประชุมสมาชิก TTIA ประจำเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 7 9 

5.  อ่ืนๆ (การค้า, สัมภาษณ์, งานแถลงข่าว, การจัดทำ VDO ต่างๆ) 27 33 

 รวม 81 100 
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หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2564 จำนวน(ครั้ง) เปอเซ็น(%) 

1. ภาครัฐ 1.1 กระทรวงพาณิชย์ 37 30 
      1.1.1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 15 41 

      1.1.2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 7 19 
      1.1.3 กรมการค้าต่างประเทศ 5 14 

      1.1.4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5 14 

      1.1.5 กรมการค้าภายใน 2 5 
      1.1.6 กระทรวงพาณิชย์ กรอ.พาณิชย์ 3 8 

1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35 28 

      1.2.1 กรมประมง 29 83 
      1.2.2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

4 11 

      1.2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 7 

1.3 กระทรวงแรงงาน, สนช.(อนุฯแรงงาน), วุฒิสภา 15 12 

1.4 กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานทูตต่างๆ 11 9 
1.5 กรมศุลกากร 5 4 

1.6 กระทรวงอุตสาหกรรม 2 2 
1.7 อ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา, สถาบันอาหาร 18 15 

รวม 123 27 

2. ภาคเอกชน  2.1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 86 42 

 2.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 45 22 

 2.3 สภาธุรกิจต่างๆ 21 10 
 2.4 สมาคมต่างๆ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย,  
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, สมาคมบรรจุภัณฑ์
โลหะไทย 

4 2 

 2.5 อ่ืนๆ เช่น TDRI, สำนักข่าว, กกร, ธรรมนิต ิ 48 24 

รวม 204 44 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่าง ๆ ประจำปี  2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2564   
สมาคมได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2564  ผ่านวีดีทัศนฯ ซึ่งสมาคมได้ดำเนินงานตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของ
สากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ในปี 2564 สมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ซึ่งครั้งนี้สมาคมเข้าร่วมประกวดในรุ่นกลุ่มท่ี 2 จัดตั้ง 6-15 ปี  ได้รางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ”  3 จาก 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ และ 3) คุณภาพของการให้บริการ    

ในปี 2564 สมาคมได้เข้าประชุมและสัมมนาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 461 ครั้ง (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 26) โดย
เป็นการจัดประชุมหารือภายในให้กับสมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 81 ครั้ง และสมาคมได้เข้าร่วม
ประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 380 ครั้ง ในประเด็นที่สำคัญ และผลักดันการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนติดตามและให้ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ ในปี 2564 ยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง  พนักงานสมาคมทำงาน
แบบ Work from Home สลับกับทำงานในออฟฟิศเป็นระยะ โดยนำเครื่องมือสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารและบริการ
สมาชิกให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและพันธกิจของสมาคม 
 

TTIA TPFA COVID-19 White Paper 2021 
 การตรวจประเมินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ปี 2564 กรมประมง
ได้มอบหมายให้สมาคมฯ สามารถดำเนินการตรวจประเมินได้เหมือนเดิม และได้อธิบายวิธีการ/ขั้นตอนการตรวจประเมิน
แบบ online ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 สมาคม (TTIA TFFA TFPA) ที่จะเข้าตรวจทราบ เพื่อให้เข้าใจ และมั่นใจในการตรวจ
ประเมิน โดยมีการปรับ Checklist เพื่อยกระดับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อกำหนด

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2564 จำนวน(ครั้ง) เปอเซ็น(%) 

3. หน่วยงาน

อิสระ 

 3.1 ILO, MWRN, PLAN, IOM 53 100 

รวม 53 11 

4. สมาคม 
 4.1 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 81 100 

รวม 81 18 

รวมการประชุมทั้งหมด 461 100 
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ของประเทศปลายทาง โดยสมาคมเข้าตรวจประเมินสมาชิกทาง online ในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 64 และจัดทำรายงานส่ง
ให้กับกรมประมงเพ่ือพิจารณาออกใบรับรอง/ ต่ออายุใบรับรองให้สมาชิกแล้ว  

การจัดการแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 สมาคมจัดประชุมกับสมาชิกเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทูน่าอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากไม่สามารถนำเข้า
แรงงานได้และผลักดันประเด็นส่งถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมจัดทำ
ข้อมูล HR Contact person เพ่ือให้บริษัทสมาชิกสามารถใช้ติดต่อกันได้เป็นเครือข่ายสำหรับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โค
วิดร่วมกัน และจัดการหอพักแรงงานข้ามชาติในระแวกใกล้เคียงกัน การติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการป้องกันโควิด-19 
ในสถานประกอบการ (FAI, FQ, Bubble and Seal, Factory Sandbox) การฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในปัจจุบัน (ค่าใช้จ่าย 
อัตราการได้รับวัคซีน) อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ สมาคมร่วมกับ TPFA, TMPA, TFFA และ บจก.ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ ระดม
ทุนเพื่อช่วยเหลือ สสจ.สมุทรสาครและสสจ.สงขลา ในการจัดตั้ง รพ.สนาม/ จัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิและ เครื่องวัด
ออกซิเจน การสนับสนุนงบประมาณให้ สสจ.สมุทรปราการ ในการจัดการสถานการณ์โควิด -19 เป็นมูลค่ารวมกว่า 10 ล้าน
บาท 
 

การแก้ไขปัญหาปัจจัยการผลิตและเจรจาการค้า (Trade Negotiation) 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือสูง ตั้งแต่กลางปี 2563 จนถึงปี 2564 สมาคมฯ ได้มี

การติดตามและร่วมประชุมหารือภายใต้คณะกรรมการร่วมรัฐ -เอกชน พาณิชย์ (กรอ.พณ) โดยมีท่านรองนายกและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน จนมีแนวทางบรรเทาปัญหาในทางที่ดี   ตลอดจนหารือแนวทางยุติมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) สินค้าเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมฯ และดีบุกฯ สำหรับใช้ในบรรจุภัณฑ์กระป๋อง  
การติดตามสถานการณ์ Deman&Supply เหล็กแผ่น ราคากระป๋องและฝา ร่วมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ทางสมาคม
ฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นและเข้าร่วมแถลงการณ์ต่อร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดฯ  ต่อกรมการค้าต่างประเทศ จัดทำ Press 
Release แถลงข่าวกับสภาหอฯ โดยมีการคลี่คลายไปได้ระดับนึงคือกรมฯ ขยายการใช้มาตรการ AD ไปอีก 6 เดือน  

ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับสภาหอฯ ผลักดันการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีใหม่ๆ มีเป้าหมายหลัก ได้แก่ ไทย-
สมาคมการค้าเสรียุโรป(EFTA), ไทย-สหภาพยุโรป, ไทย-ยูเค, ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย(EAEU), ไทย-แอฟริกาใต ้เป็นต้น 
เพ่ือขยายโอกาสทางการค้า และเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย   การส่งเสริมความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่จะมีผลบังคับใช้
ในปี 2565 และเสนอจัดตั้ง War room รัฐ-เอกชน เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหานำเข้า-ส่งออกจากการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
เช่น แบบฟอร์ม FTA  การติดตามการเข้าร่วมตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก CPTPP (Comprehensive and 
Progressive Trans-pacific Partnership) ของประเทศไทย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน เป็นต้น  
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นอกจากนี้ สมาคมเข้าร่วมประชุมกับสภาธุรกิจฯ ที่ดำเนินงานจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
จำนวน 14 ครั้ง ได้แก่ สภาธุรกิจไทย – อียิปต์, สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา, สภาธุรกิจไทย-แอฟริกาใต้ ,สภาธุรกิจไทย-
แอฟริกา, สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และสภาธุรกิจไทย-ยุโรป เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการค้า และเสนอประเด็นปัญหาของ
ภาคอุสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารผ่านสภาธุรกิจฯ  สมาคมฯ ได้เข้าร่วมกับสภาหอฯ ในคณะทำงาน PPFS (Policy 
Partnership on Food Security) ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลสินค้าเกษตรและอาหาร
ต่อคณะอำนวยการ ABAC (APEC Business Advisory Councill) เตรียมการจัดงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -
แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation :APEC CEO Summit 2022) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2565  
 

คุณภาพปลาและการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)   
สมาคมฯ มีการเก็บข้อมูลคุณภาพปลาตั้งแต่ปี 2015 - 2020 รายไตรมาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน (1) การ

วิเคราะห์และเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพปลาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าแก่สมาชิก  และ (2) การแจ้งให้ Tuna traders 
และสมาคมเจ้าของเรืออวนล้อมไต้หวันนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพปลาและประสิทธิภาพของเรืออวนล้อมจับ ตามที่ได้ร้องขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ สมาคมฯ นำข้อมูลคุณภาพปลามาประเมินในภาพรวม และขอความเห็นจากคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิค/สมาชิก เห็นชอบให้สมาชิกยังคงเก็บข้อมูลคุณภาพปลาตามปกติ แต่ไม่ต้องส่งข้อมูลให้สมาคมฯ เริ่มตั้งแต ่Q1/2021 
โดยหากมีเหตุผลความจำเป็น หรือมีการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมฯ จะนำมาพิจารณาในที่ประชุมต่อไป 
แต่ยังคงผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการรับซื้อทูน่าแช่แข็ง TTIA Tuna Guideline 2016 
      ด้านการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างประเทศมาตรวจรับรองโรงงานในปี  2564 สมาคมได้ติดตามการ
แก้ไขปัญหาการส่งออกทูน่าไปประเทศรัสเซีย ซึ่งสมาคมฯ สอบถามข้อมูลจาก กตส. กรมประมง เป็นระยะๆ และรายงาน
ความคืบหน้าให้แก่สมาชิกทราบ, ติดตามการต่ออายุหนังสือรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของประเทศอาร์เจนตินา นอกจากนี้ 
กำลังติดตามและประสานงานการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของประเทศกัวเตมาลา  และฮอนดูรัส (คาดว่าจะ
สามารถมาตรวจรับรองได้ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย)   ด้านการแก้ไขปัญหาตามระเบียบการนำเข้า-ส่งออก สมาคม
ติดตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบทั้งของไทยและสากล เช่น การปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร กรมประมง และกรมการค้า
ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ของไต้หวัน อียิปต์ และจีน เป็นต้น 
 

การส่งเสริมการทำประมงอย่างย่ังยืน และการตรวจสอบย้อนกลับ (Sustainability and Traceability) 
 โครงการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย Tonggol FIP สมาคมฯได้ว่าจ้าง Key Traceability Ltd. (KT)  
เป็นผู้ประสานงาน (FIP Coordinator) เริ่มสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 63 และสัญญาด้านนโยบายสังคมเมื่อ  
วันที่ 16 กันยายน 64 ปัจจุบันมีสมาชิกสมาคมเข้าร่วม 11 บริษัท ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 6 ครั้ง กับกรมประมง, บริษัท 
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ที่ปรึกษา Key Traceability, SEAFDEC, สมาคมเรืออวนล้อมจับประเทศไทย โดยหารือความคืบหน้าการดำเนินการตาม
นโยบายสิ่งแวดล้อม (MSC) ซึ่งต้องมีข้อมูลสนับสนุน เช่น Tuna stock (Sub-region, GoTFish), การรับรอง FMP แผน
ประมงแห่งชาติปี 2563-2565, การติดตั้ง EM บนเรือประมงโอดำ ส่วนนโยบายด้านสังคม(แรงงานประมง) มีประเด็น
นโยบายฯของ FisheryProgress, เนื้อหา FIP CoC, การขยายผล CoC ไปยังชาวประมง, การติดตั้ง Electronic Monitoring 
บนเรือประมง, การออกแบบความก้าวหน้าขั ้นต่ำในการดำเนินงานตามนโยบายฯ  อนึ ่ง บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ Tonggol ด้านสิ่งแวดล้อม 50% ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งโครงการต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี 
 การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังสหรัฐอเมริกาภายใต้  MMPA (Marine Mammal Protection Act) 
จะมีผลบังคับใช้ในวันที ่ 1 มกราคม 2566 สมาคมได้ประชุมกับกรมประมง เพื ่อหารือผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ MMPA จำนวน 5 ครั้ง และได้ประเมินผลกระทบจากข้อมูล US LOFF (List of Foreign Fisheries 2020) ต่อ
การนำเข้าทูน่า ซาร์ดีน แมคเคอเรล เพื่อผลิตสินค้าส่งไปสหรัฐฯ  ทั้งนี้ สัตว์น้ำของไทย-ปลาโอดำ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
Export Fisheries 11 ชนิด ซึ่งกรมฯได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สหรัฐฯ แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 64 นอกจากนี้ กรมประมงได้
แต่งตั้งสมาคมอยู่ในคณะทำงานตรวจสอบย้อนกลับ MMPA ซึ่งจะมีประชุมหารือต่อเนื่องในปี 2565  
 

การส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงาน(Ethical Standard) TTIA Labour White Paper 2021/ TTIA GLP Report 2021 
สมาคมฯ สนับสนุนให้สมาชิกนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ (ผ่านกิจกรรม TTIA GLP Visit ตั้งแต่ปี 2559 

เป็นต้นมา) โดยนำคู่มือ GLP ปรับร่วมกับ ILO ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights ติดตามสมาชิกและได้เริ่มขยายผล
การเก็บข้อมูล GLP ไปถึง บ.ซับพลายเชนหลักของอุตสาหกรรมทูน่าด้วย เช่น กระป๋อง กล่อง น้ำมัน ฉลาก ห้องเย็น  โดยใน
ปี 2564 เป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์และใช้แบบประเมินตนเอง  ทางสมาคมฯได้  ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ
สวัสดิการ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติออนไลน์ ครั้งที่ 6 ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
MWRN เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการของสมาชิก การสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานใน
การรับวัคซีน ผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

การส่งเสริมการจ้างงานอย่างถูกต้อง สมาคมปรับหลักจริยธรรมแรงงาน โดยเพิ่มข้อกำหนดการสรรหาแรงงานต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศต้นทาง การร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดประชุมออนไลน์
ให้สมาชิก เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้หลักการสรรหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ สมาคมเก็บข้อมูลการสรรหาแรงงาน โดยให้
สมาชิกทำแบบประเมินตนเอง Checklist ได้รับคำแนะนำอย่างไม่เป็นทางการจากองค์การเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ( IOM) 
นอกจากนี้ สมาคมได้เก็บข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้น  โดยให้สมาชิกทำแบบประเมินตนเอง 
Checklist อ้างอิงจากคู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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สมาคมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการตามแผนถอดถอนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและ
แรงงานบังคับในการถอดถอนสินค้าปลาออกจากการถูกสหรัฐฯ (US DOL) กล่าวหาว่ามีการใช้แรงงานบังคับ และร่วมมือกับ 
ILO ในโครงการ Ship to Shore Rights Southeast Asia, Phase 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อจากโครงการแรก ที่ขยายการ
ทำงานไปถึงระดับภูมิภาค ทุนสนับสนุนจาก EU ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ผู้มีส่วนร่วมจากองค์กร
สหประชาชาติเพิ่มขึ้น คือ ILO IOM UNDP เพื่อทำให้อุตสาหกรรมประมง และแปรรูปอาหารทะเล มีลักษณะที่ดีขึ้น ใน 7 
ประเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และสนับสนุนให้มีการรับอนุสัญญา ILO ที่สำคัญใน
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอนุสัญญา 87 และ 98 ที่ไทยยังไม่ได้รับ การทำวิจัย GLP ในอุตสาหกรรมทูน่าและอาหารทะเล  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2564  
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 แผนงานสมาคมปี 2565 
สมาคมนำเสนอแผนงานซึ่งจัดทำข้ึนเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจสมาคม แบ่งเป็น 9 หัวข้อดังนี้ 1.การตรวจสอบ

สมาคม 2.การจัดประชุมสมาคม 3.การดำเนินกิจกรรมพิเศษ 4.วัตถุดิบและการทำประมงยั่งยืน 5.แรงงาน 6.ด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 7.ด้านการค้า 8.งานสารสนเทศ 9.งานพัฒนาบุคลากร 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองแผนงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยประจำปี 2565 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2564 

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี  
และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดตามรายงานของนาย

สุพจน์ ปานน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9240 บจก.สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จึงเสนอขอที่ประชุม

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2564 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน 
 สมาคมฯ ได้เสนอบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ค่าบริการ  
25,000 บาท 2.บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ค่าบริการ 25,000 บาท 3.บริษัท บี บี ออดิท จำกัด ค่าบริการ  
40,000 บาท และ 4.บริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด ค่าบริการ 30,000 บาท 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยประจำปี 
2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 25,000 บาท 

อนึ่งภายหลังการประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สมาคมได้รับทราบข้อมูลจาก บจก.ธรรมนิติการบัญชีและ
ภาษีอากร ว่าไม่สามารถใช้บริการ บจก.สอบบัญชีธรรมนิติได้ เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในเครือเดียวกัน โดย บจก.ธรรมนิติ
การบัญชีและภาษีอากร ได้แนะนำแนวทางการใช้บริการสอบบัญชีให้กับสมาคม ดังนี้  

1.ใช้ บจก.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร ประสานกับผู้สอบบัญชีเป็นเงินค่าบริการร้อยละ 60 (15,000 บาท) 
2.ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่เป็นพันธมิตรกับ บจก.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร คือคุณปรีชา โพธิ์รัตน์สมบัติ   

คิดเป็นเงินร้อยละ 40 (10,000 บาท)  
รวมค่าบริการ 2 ส่วน เป็นเงิน 25,000 บาท ตามที่ได้เห็นชอบในที่ประชุมใหญ่แล้ว และเป็นไปตามข้อกฎหมาย

จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 
 สมาคมฯ ได้เวียนอีเมล์สอบถามสมาชิกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก และไม่มีผู้
คัดค้าน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นต่อการจัดตั้งสมาคม Future Food 

สืบเนื่องจากขณะนี้ ธุรกิจสินค้า Future Food เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ในอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังถูกพูดถึงอย่าง
แพร่หลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว ในการนี้ ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ จึงกำหนดเปิดวาระพิเศษในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2565 TTIA วันที่ 7 เมษายน 2565 เพ่ือหารือแนวโน้มในการจัดตั้งสมาคม Future Food  
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        สมาคมฯ ได้สอบถามความเห็นจากท่านสมาชิก เพ่ือรวบรวมข้อมูลนำไปพิจารณาในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
1. บริษัทมีการผลิตสินค้า Future Food หรือไม่ เช่น สินค้า Plant based 
2. บริษัทคิดว่าหากจัดตั้งสมาคม Future Food จะช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นหรือไม่ 
3. ทางสมาคมฯ ควรเข้าไปมีบทบาทในการจัดตั้งสมาคม Future Food หรือไม ่
4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดย ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม แจ้งว่า อนาคตต้องพิจารณาตั้งสมาคม Future Food 
หรือ สมาคม Plant Base โดยตัวเลขไทยส่งออกประมาน 1 แสนล้านบาทต่อปี จากการสอบถามหลายบริษัทมีความสนใจ 
และมีการทำสินค้าที่เกี่ยวกับ Future Food ซึ่งเป็น Potential Product และ Market Size ของ Future Food ทั่วโลกมี
การเติบโตสูงขึ้น อีกทั้งหลายบริษัทในสมาคมฯ และนอกสมาคมที่มีการทำสินค้าประเภทนี้ ก็สนใจมาเข้าร่วม เช่น กลุ่มใน
เครือ CP โดยสมาชิก TTIA และ TPFA สามารถที่จะพัฒนา item เหล่านี้ได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะมีศักยภาพสูง และ
หากจัดตั้งสมาคม Future Food หรือ สมาคม Plant Base ขึ้น จะทำให้เกิดศูนย์กลาง มีหลักการ เช่น ติดต่อราชการ จัดทำ
สถิติ Information ที่สำคัญ แล้วประเมินเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้าน Future Food จะไปในทิศทางใด หากมีผู้สนใจมากกว่า  
3-5 บริษัทและร่วมเป็น Founder member ก็สามารถจัดตั้งได้ ซึ่งปีแรกนั้นเป็นการโปรโมทสมาคมหรือติดต่อราชการ เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทำให้สมาคมฯ นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้
ราชการสามารถติดต่อประสานงานได้  

เบื้องต้น Sea Value และ TU เห็นชอบการจัดตั้งสมาคม Future Food ทั้งนี้ สมาคมฯ จะสอบถามความสนใจ
บริษัทสมาชิกอีกครั้ง และสรุปข้อมูลการจัดตั้ง/ ความเห็นเสนอท่ีประชุมวิสามัญ TTIA/TPFA ครั้งที่ 3/2565 ต่อไป  
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