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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม TTIA / ทาง Online ผ่าน Google Meet 

 

เปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 18 บริษัท จาก 27 บริษัท และสมาชิกวิสามัญ

เข้าร่วมประชุม 3 บริษัท จาก 18 บริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 จะต้องมีสมาชิกสามัญมา
ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือครบองคป์ระชุม 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
บริษัท ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก 

ที่ปรึกษา         คณุอรรถพนัธ ์ มาศรังสรรค์ สมาชิกกิตติมศักดิ ์

สมาชิกสามัญ   
1.บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์      1 

2.บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด นายนรินทร์  นิรุตตินานนท์ 2 

 นายทวี ตั้งจันสิริ  

3.บรษิัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นางสาวปภัศศร เตชะวรวงศา 3 

4.บริษัท เอส.เค. ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายพนม  ต๊ะสิทธิ์ 4 

5.บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด น.ส.นภาพร ภัทรธาดาวงศ ์ 5 

6.บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) นายนรินทร์  นิรุตตินานนท์ 6 

7.บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอรี่ จำกัด นายวิฑูร ลีลาทวีวุฒ ิ 7 

 (ผู้รับมอบอำนาจ)  

8.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด นายอดิศักดิ์  พันธุ์ทอง 8 

 นายวรวีร์  เอ่งฉ้วน  

9.บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด นายสมพงศ์  แผ่เต็ม 9 

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

 นายทวี ตั้งจันสิริ  

11.บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ 13 

12.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายชาตรี  ประพันธ์พงษ์ชัย 14 
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บริษัท ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก 

13.บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด นายยุทธจักร  แซ่ลู่ 15 

 (ผู้รับมอบอำนาจ)  

14.บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายธวัชวงค์ อรุณทอง 16 

 (ผู้รับมอบอำนาจ)  

15.บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด นายธรรมนูญ  ไชยกายุต 24 

16.บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด นางสาวอิสสิรยา บุญทอง 25 

17.บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด นางเบญจมาศ สุวรรณโครธ 28 
18.บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด นางสาวปวีณา บัลลังก์ศักดิ์ 41 

สมาชิกวิสามัญ   
1.บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด นายศุภโชค อภิรัชตกุล 23 

2.บริษัท เอเอสเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอิสสิรยา บุญทอง 52 

3.บริษัท บิโอลาน มิโครบิโอเซ็นเซอเรส เอส.แอล จำกัด คุณกัญญา 53 

 คุณวริศรา  

 (ผู้รับมอบอำนาจ)  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม   
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย น.ส.สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์  
 นายวรพล พัฒนะนุกิจ  
 นายปิยะราช บุญประเสริฐ  
 น.ส.ธันยากานต์ วิวัฒน์อรรถกุล  
 น.ส.อนุสรา สังแสวง  
 น.ส.ศศิธร  ผลทาน  
 นายวรรณชนก    นกขมิ้น  

 

เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคม และแนะนำสมาชิกสามัญรายใหม่ 1 บริษัท คือ บริษัท แพ็คฟู้ด 
จำกัด (มหาชน) และแจ้งสมาชิกลาออก ประเภทวิสามัญ 1 บริษัท คือ บริษัท แกรนด์โพวิชั่น จำกัด เนื่องจาก ไม่ได้ส่งออก
สินค้าทูน่าแล้ว  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานไดก้ล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562-2563 และสมาชิก ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

ของสมาคมในปีที่ผ่านมา และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ในปี 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มี
สมาชิกท้ังหมด 45 บริษัท ได้แก่สมาชิกสามัญ 27 บริษัท และสมาชิกวิสามัญ 18 บริษัท 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
 ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2562 เมื่อวันที ่26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Garden Gallery โรงแรมแชงกรี-ลา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาและมีมตริับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2562 
  ในปี 2562 สมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 417 ครั้ง ซึ่งมีการประชุมภายในสมาคม/ 
สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จำนวน 91 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ ,ภาคเอกชนและหน่วยงาน
อิสระต่างๆ จำนวน 326 ครั้ง เช่น กรมประมง , กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, NGOs และหน่วยงานอื่น ๆ สรุปดังนี้ 
 

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด ปี 2562 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1.  ประชุมด้านแรงงาน (HR, MWRN, PLAN) 43 48 

2.  ประชุมด้านประมง (กตส. ดา่นประมง, ศุลกากร) 12 13 

3.  ประชุมสมาชิก TTIA ประจำเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 7 8 

4.  ประชุมร่วมกับเทคนิค ด้านปัญหาคุณภาพปลา  16 17 

5.  อ่ืนๆ (การค้า, สัมภาษณ์, งานแถลงข่าว) 13 14 

รวม 91 100 
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หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2562 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 
   1.  ด้านแรงงาน 85 26 
   2.  การค้าและกฎระเบียบ 55 17 
   3.  ด้านประมง 43  13 
   4.  สัมภาษณ์+วิทยากรให้ความรู้ 28 8 
   5.  ประชุม/ งานแสดงสนิค้าที่ต่างประเทศ 4  2 
          5.1 งาน Brussels Seafood Expo เข้าร่วมเป็น Speaker "Tuna: 

                Sustainability and Human Rights Protection 

  
          5.2 งานแสดงสินค้า China International (Guangzhou) Fishery &  

                Seafood Expo (FISHEX) 

  
          5.3 ประชุมโครงการ Seaforum For Fishers ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์.   
          5.4 ประชุม Forum For Fisher ณ เมืองเมืองบา  หล ีประเทศอินโดนีเซีย   
   6.  อ่ืนๆ(ประชุมสภาหอฯ,สภาอุตฯ ประชุมเตรียมงานตา่งๆ, สัมมนาทั่วไป,
ประกวดสมาคมฯ) 

112 34 
รวม 326 100 

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2562 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1. ภาครัฐ 1.1 กระทรวงพาณิชย ์ 48 27 
1.2 กรมประมง 38 22 
1.3 กระทรวงแรงงาน , สนช.(อนุฯแรงงาน) 24 14 
1.4 กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานทูตต่างๆ 20 11 
1.5 สำนักงานมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

7 4 

1.6 อ่ืนๆ เช่น สถาบนัการศึกษา, สถาบนัอาหาร,องค์การ
สะพานปลา, กรมศุลกากร, กรมปศุสัตว์, สมอ. 

39 22 

รวม 176 42 

2. ภาคเอกชน 

 2.1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 39 33 

 2.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 14 11 

 2.3 สมาคมต่างๆ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย,  
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์, สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 

18 15 

 2.4 อ่ืนๆ เช่น สภาเรือฯ, TDRI, สำนักข่าว, กกร, ธนาคาร 49 41 

รวม 120 29 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่าง ๆ ประจำปี  2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2562 (ถึง เมษายน 2563)  
สมาคมได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้  เพื่อให้อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 

ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ในปี 2562 สมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้า
ดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งครั้งนี้สมาคมเข้าร่วมประกวดในรุ่นกลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี  ได้รางวัล 
“สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ”  คือ 1) ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ และ 4) การพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ สมาคมได้จัดกิจกรรม
การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและ Supply Chain  และได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าทูน่า ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานสมาคม และรายชื่อสมาชิก 

ในปี 2562 สมาคมได้เข้าประชุมและสัมมนาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 417 ครั้ง โดยเป็นการจัดประชุมหารือภายในให้กับ
สมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 91 ครั้ง และสมาคมได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 326 ครั้ง  ในประเด็นที่สำคัญ และเป็นปัญหาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อให้ข้อมูลและความเห็น 
ตลอดจนผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบแก่สมาชิกและอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

การส่งเสริมการทำประมงอย่างย่ังยืน และการตรวจสอบย้อนกลับ (Sustainability and Traceability) 
การป้องกัน IUU Fishing และการตรวจสอบย้อนกลับ โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทูน่า Fisheries Single Window 
ทั้งแบบ Bulk และ Container  ซึ่งบางเรื่องยังคงเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในขั้นตอนและระยะเวลา การ
ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและส่งออกสินค้าทูน่า  กรมประมง สมาคม และTuna trader ได้ประชุมหารือร่วมกันเพ่ือ
หาทางออกเรื่องการจัดสรรโควตา Catch Certificate โดยให้ Trader ประสานกับ Port State ขอความร่วมมือให้ออก 
Catch Certificate แบบแยกแต่ละประเทศ อีกทั้งกรมประมงได้ออกประกาศภายใต้พระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 92 วรรค 4 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น้ำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ทางสมาคมได้ขอให้กรมฯ พิจารณาการขอเผื่อชนิดและปริมาณรวมถึง 
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการนำเข้าปลาตู้ Container เพ่ือให้ผู้ประกอบการไม่เสียค่าปรับและสามารถนำปลาไป 

(ต่อ) หน่วยงานที่จัดประชุม/ สมัมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2562 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 
3. หน่วยงาน
อิสระ 

 3.1 ILO, MWRN, PLAN, WWF. IOM 30 100 

รวม 30 7 

4. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 91 22 

รวม 417 100 
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ผลิตสินค้าสัตว์น้ำได้ตามกำหนด  อย่างไรก็ตาม กรมฯ มีการปรับประกาศดังกล่าวให้ชัดเจนซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายใน
กลางปี 2563 โดยใช้ชื่อใหม่ว่า ร่าง ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ พ.ศ. .... ซึ่งทางสมาคมเข้าหารือในรายละเอียดที่เป็นอุปสรรค เช่น 
ข้อจำกัดในการหาเอกสาร VMS/ AIS   

การส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน เมื่อปี 2561 สมาคมฯ กรมประมง WWF และ SEAFDEC ได้ลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่ งอ่าวไทย” ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้
ว่าจ้าง Key Traceability Ltd. เพื่อทบทวน Action plan และทำหน้าที่ FIP Coordinator ดำเนินงานตาม milestone ที่
กำหนดและที่ใกล้จะมาถึงในปี 2563 เพื่ออัพเดทข้อมูลขึ้น www.fisheryprogress.org โดยการทำงานอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปลาโอในน่านน้ำไทย มีรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน นอกจากนี้ สมาคม
ฯ ได้ประสานงานกับ EII/ FOS ตรวจ Dolphin Safe Audit Program เมื่อวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยสุ่มตรวจทั้งหมด 
10 บริษัท เป็นสมาชิกของ TTIA จำนวน 8 บริษัท และผ่านการตรวจทุกบริษัท 
 

การส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงาน (Ethical Standard)  
สมาคมส่งเสริมหลักจริยธรรมด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกนำแนวปฏิบัติการใช้

แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำไปใช้ และจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และสมาคมฯ ได้
ร่วมกับโครงการการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) เพ่ือ
ทบทวนโปรแกรม GLP Good Labour Practice และปรับคู่มือ พัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยปรับคู่มือ ILO-GLP เพิ่มหลักการที่สำคัญ เช่น แนวทางการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ กลไกการรับข้อร้องเรียนและการเยียวยา แนวทางการตรวจเยี่ยมโรงงาน และมีการ Visit โรงงาน
สมาชิก เพื ่อเข้าติดตามการดำเนินการแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี ซึ ่งมีเจ้าหน้าที ่ ILO เข้าร่วมสุ ่ม Visit สมาชิกเพ่ือ
สังเกตการณ์ด้วย โดยสมาคมนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนางาน GLP และจัดทำรายงานภาพรวมการดำเนิน GLP ประจำปี   

สมาคมได้ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ในปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ภาครัฐมีการออกกฎหมายและสถานการณ์ด้าน
แรงงานที่สำคัญ เช่น การออก พรบ.คุ้มครองแรงงานทะเลในงานประมง พ.ศ.2562 / พรก.แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ P29 และอนุสัญญาว่า
ด้วยแรงงานประมง C188 รวมถึงประกาศใช้ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน Thailand 4.0 การติดตามข่าวสาร
ทั่วไปด้านแรงงานและส่งข้อมูลให้กับสมาชิกผ่านทางกลุ่ม TTIA HR Line  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่
เกลี่ยข้อร้องเรียนด้านแรงงานในขอบเขตที่สมาคมสามารถดำเนินการได้ เป็นต้น  

สมาคมยังได้ผลักดันแนวทางว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP) ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำเสนอผลงาน 
ด้านแรงงานในเวที UN Forum จัดโดยองค์การสหประชาชาติ และ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมถึงงานด้านวิชา 
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การศึกษา เช่น สถาบันพระปกเกล้า และในปี 2563 สมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านแรงงานขึ้นเพ่ือให้ความเห็นด้าน 
แรงงาน กฎหมาย และการดำเนินการนโยบายภาครัฐที่อาจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทูน่าในเชิงปฎิบัติ 
 

คุณภาพปลาและการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)   
สมาคมฯ มีนโยบายให้สมาชิกส่งข้อมูลคุณภาพการรับปลาเป็นมาตรการเชิงบังคับ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน (1) 

การวิเคราะห์และเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพปลาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าแก่สมาชิก และ (2) การแจ้งให้ Tuna 
traders และสมาคมเจ้าของเรืออวนล้อมไต้หวันนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพปลาและประสิทธิภาพของเรืออวนล้อมจับ ตามที่ได้
ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม  โดยเริ่มส่งคุณภาพปลาที่มีเกลือตั้งแต่ 1.5% ขึ้นไป และฮีสตามีนตั้งแต่ระดับ 30 ppm ขึ้นไป แยกเป็น
เรือจับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 และนำมาวิเคราะห์ในที่ประชุมวิสามัญและที่ประชุมเทคนิคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการรับซื้อทูน่าแช่แข็ง TTIA Tuna Guideline 2016 ทั้งนี้สมาคมมีแผนว่าหากมีการจัด
งาน World Tuna Conference 2020 ซึ ่งอาจเลื ่อนเป็นช่วงปลายปี 2563 สมาคมจะนัดหารือคุณภาพปลากับ Tuna 
traders และสมาคมเจ้าของเรืออวนไต้หวัน ตลอดจนผู้จับปลาของเรือเกาหลีใต้ ร่วมกัน 

ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างประเทศมาตรวจรับรองโรงงานและการแก้ไขปัญหาการส่งออก
ปลาทูน่า ในปี 2562 สมาคมได้ติดตามแก้ไขปัญหาการส่งออกทูน่าไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจนคลี่คลายลุล่วงไป
เมื่อเดือนธันวาคม 2562, ในเดือนกันยายน 2562 สมาคมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกทูน่าไปประเทศรัสเซียและ
ประสานงานรับคณะผู้ตรวจฯ สุ่มตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของไทย 6 โรงงาน เป็นสมาชิก TTIA 3 โรงงาน, ในเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 สมาคมได้ประสานงานรับคณะผู้เชี ่ยวชาญจาก Ministry of agriculture and livestock 
ประเทศเอลซาวาดอร์ มาตรวจรับรองโรงงานที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 11 โรงงาน เป็นสมาชิก TTIA 5 โรงงาน 
นอกจากนี้ กำลังติดตามและประสานงานการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำจากหน่วยงานของประเทศกัวเตมาลา  
 

การค้าภายในและการค้าระหว่างประเทศ    
สมาคมฯ มีการติดตามสถานการณ์การค้าภายในและการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลสัมฤทธิ์ความ

คืบหน้าของการเจรจา Free Trade Area (FTA) กฎระเบียบและภาษีสินค้านำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมาคมฯ 
รวมทั้งการร่วมเจรจากับภาครัฐในการแก้ปัญหานำเข้าและส่งออก นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา FTA ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนะ
นโยบายและแนวทางเตรียมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ปี 2562 สมาคมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ Brexit และความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA  
Thai-EU), ความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี (FTA Thai - Turkey) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
(Regional Comprehensive Economic Partnership :RCEP)  โดยสมาคมฯ ได้มีการเสนอขอลดภาษีเหลือ 0% ในสินค้า 
อาหารทะเลแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกฯ ได้แก่ ปลาทูน่า .ปลาแซลมอน , ปลาซาร์ดีน, ปลาแมคเคอเรล และสินค้าอาหาร 
สัตว์เลี้ยง พร้อมกฎแหล่งกำเนิดสินค้า Change of Chapter (CC) ในกรอบการเจรจาความตกลง FTA ดังกล่าว  
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ด้านการแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองจากประเทศมาเลเซียภายใต้การใช้สิทธิ ATIGA (ASEAN Trade 
in Goods Agreement) ตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2563 สมาคมฯ ได้มีการติดตามและร่วมประชุมหารือกับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาครัฐ ได้แก่ กรมศุลกากร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมการค้าต่างประเทศ จน
คลี่คลายปัญหาเป็นไปในทางที่ดี นอกจากนี้ทางสภาหอฯ ร่วมกับ 4 สมาคม ได้แก่ TTIA TPFA (สมาคมการค้าอาหารสัตว์
เลี้ยงไทย) TFFA (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย) และ TFPA (สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป)  มีแผนจัดสัมมนาชี้แจงให้
ความรู้ ขั้นตอนปฏิบัติการใช้สิทธิที่ถูกต้องและข้อควรระวัง เพ่ือเป็นการทำงานเชิงป้องกัน (Protection) แทนการแก้ไข 
(Correction) ในภายหลัง   
 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดข้ึนเมื่อปลายปี 2562 และมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2563 ไปยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย พนักงานสมาคมเริ่ม Work from Home ตั้งแต่ 19 มีนาคม - 30 
เมษายน 2563 โดยนำเครื่องมือสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  ทางสมาคมติดตามประกาศ/คำสั่งและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อันเนื่องจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก, สมาคมขอความร่วมมือทุกบริษัทเร่งดำเนินการออกมาตรการและแผนการนำไปปฏิบัติอย่าง
เร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโควิด-19 ภายในโรงงาน และรวบรวมสรุปในภาพรวม เพื่อสมาชิกนำไปใช้
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางปฏิบัติ , สมาคมจัดทำบทความเรื่อง “ปลาทูน่ากระป๋อง ปลอด COVID 19  
อย่างไร ?” ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอความอนุเคราะห์กรมประมงออกหนังสือรับรองสินค้าปลอดภัย เพ่ือให้
สมาชิกนำไปใช้สื่อสารกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากการนำเข้าและส่งออกที่มีผลพวงมาจากสถานการณ์โควิด -19 และช่วยเหลือสังคมโดยบริจาคปลากระป๋อง 
800 หีบ ผ่านกระทรวงพาณิชย์ และจัดสร้างห้องป้องกันเชื้อโควิด-19 ผ่านมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ หอการค้าไทย รวมมูลค่า 
1,180,000 บาท 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2562 ทั้งนี้สมาคมได้
นำเสนอ VDO ผลการดำเนินงานของ TTIA โดยในรายละเอียดนั้นให้สมาชิกดูรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารเพิ่มเติม)  
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 แผนงานสมาคมปี 2563 
สมาคมนำเสนอแผนงานตามเอกสาร แบ่งเป็น 8 หัวข้อดังนี้ 1.การตรวจสอบสมาคม 2.การจัดประชุมสมาคม 3.การ

ดำเนินกิจกรรมพิเศษ 4.วัตถุดิบและการทำประมงยั่งยืน 5.แรงงาน 6.ด้านความปลอดภัยอาหาร/กฎระเบียบ ทางการค้า และ 
เทคนิค 7.งานสารสนเทศ และ 8.งานพัฒนาบุคลากร พร้อมนำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ด้วย 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยประจำปี 2563  



 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563  สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 

วนัท่ี 18 มถินุายน 2563 ณ หอ้งประชมุสมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย / ทาง Online ผ่าน Google Meet  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2562 

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี  
และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดตามรายงานรายงาน

ของนายสุพจน์ ปานน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9240 บจก. สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จึงเสนอขอ

ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2562 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน 
 สมาคมฯ ได้เสนอบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ค่าบริการ 
30,000 บาท และ 2.บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ค่าบริการ 25,000 บาท 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือกบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ออดิท กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทยประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 25,000 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การจัดประชุมในสถานการณ์ Covid-19 
 ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ทางสมาคมฯ มี
ความจำเป็นต้องจัดประชุมในรูปแบบ VDO Conference ควบคู่ไปกับการจัดประชุม ณ สำนักงาน TTIA แบบจำกัดจำนวนคน 
ไปอีก 1-2 ปีหรือจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรค  

ภาครัฐมีนโยบายสร้างความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมอาหารของไทยปลอด COVID-19 โดยมอบหมายกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการ  ซึ่งทาง ดร.ชนินทร์เห็นควรให้สมาคมฯ จัดประชุมโดยเชิญ
ประธานและคณะกรรมการเทคนิค ร่วมกับคณะกรรมการแรงงาน และคณะกรรมการสมาคมฯ หารือแนวทางทำงานเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นทั้งห่วงโซ่อุปทาน และการทำงานร่วมกับกระทรวงที่กล่าวมา โดยสมาคมฯ จะติดตามการจัดการ COVID 
ควบคู่ไปกับ GLP Visit ในคราวเดียว และจะไปเยี่ยมสมาชิกวิสามัญ เช่น กระป๋องและบรรจุภัณฑ์ ด้วย 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจัดประชุมช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการติดตามการจัดการในห่วงโซ่อุปทาน  
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