
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564  สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

วันท่ี 8 เมษายน 2564 ทาง Online ผ่าน Zoom Meeting  
 

 
           ลงนาม....................................................................ประธานท่ีประชมุ 

(ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์) 
นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย                                                        

TTIA  1 | 11 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ทาง Online ผ่าน Zoom Meetting 

 

เปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 19 บริษัท จาก 26 บริษัท และสมาชิกวิสามัญ

เข้าร่วมประชุม 1 บริษัท จาก 17 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) คุณปภัศศร เตชะวรวงศา 3 

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

5.บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด คุณนภาพร ภัทรธาดาวงศ์ 5 

6.บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณนรินทร์  นิรุตตินานนท์ 6 

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

 (ผู้รับมอบอำนาจ)  

8.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด คุณอดิศักดิ์  พันธุ์ทอง 8 

 คุณวรวีร์  เอ่งฉ้วน  

9.บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด คุณสมพงศ์  แผ่เต็ม 9 

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

 คุณทวี ตั้งจันสิริ  

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

 คุณอังคณา ออมสิน  

12. บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ 13 
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บริษัท ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก 

13. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชาตรี  ประพันธ์พงษ์ชัย 14 

14. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธวัชวงค์ อรุณทอง 16 

 (ผู้รับมอบอำนาจ)  

15. บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด คุณธรรมนูญ  ไชยกายุต 24 

16. บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด คุณอิสสิรยา บุญทอง 25 

17. บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด คุณเบญจมาศ สุวรรณโครธ 28 
18. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด คุณสายฤดี สิงติ 50 
19. บริษัท พี แอนด์ ที ฟู๊ด จำกัด คุณทนงศักดิ์ งามกาละ 51 
 คุณภัทรพร งามกาละ  
 

สมาชิกวิสามัญ   

1.บริษัท เอเอสเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณอิสสิรยา บุญทอง 52 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม   
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณสุพัตรา  ริ้วไพโรจน์  
 คุณวรพล พัฒนะนุกิจ  
 คุณปิยะราช บุญประเสริฐ  
 คุณธันยากานต์ วิวัฒน์อรรถกุล  
 คุณอนุสรา สังแสวง  
 คุณปฐวี คุ้มทวีวัฒน์  
 คุณนลธวัช ผดุงเกียรติ  
 คุณครองขวัญ วรางค์รัตน์  

 

เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคม สมาคมฯแจ้งมีสมาชิกลาออก ดังนี้ ประเภทสามัญ 1 บริษัท 
คือ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก ไม่ขอต่ออายุสมาชิก ประเภทวิสามัญ 2 บริษัท คือ บริษัท ยูโรแพค จำกัด 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และบริษัท รีล ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทปิดตัวลงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2563  

คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานไดก้ล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 2 ประจำปี 2562-2563 (เม.ย.62-เม.ย.64) และสมาชิก ที่ให้

การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีสถานการณ์ Covid-19 เกิดขึ้นซึ่งทำให้การ
ทำงานมีความยากลำบากกว่าเดิม แต่สมาชิกได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และอุตสาหกรรมทูน่าก็ยังเติบโตขึ้น
หากเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น  ในปี 2564 นี้ ประเด็นด้านแรงงาน และด้านการค้า มีความสำคัญ เช่น RCEP และหนังสือที่
ใช้ในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ปัญหา Post audit ภายหลังและไม่รับรองให้ใช้สิทธิลดภาษี รวมไปถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์เป็น
สิ่งที่จำเป็นต้องติดตามและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2564 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มีสมาชิกทั้งหมด 43 
บริษัท ได้แก่สมาชิกสามัญ 26 บริษัท และสมาชิกวิสามัญ 17 บริษัท 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
 ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2563 เมื่อวันที ่18 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ Online (ผ่าน Google Meet) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาและมีมตริับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2563 
  ในปี 2563 สมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 367 ครั้ง โดยเป็นการประชุมภายใน
สมาคม/ สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จำนวน 88 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ,ภาคเอกชนและ
หน่วยงานอิสระต่างๆ จำนวน 279 ครั้ง เช่น กรมประมง , กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, NGOs และหน่วยงานอื่น ๆ สรุปดังนี้ 
 หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด ปี 2563 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1.  ประชุมด้านแรงงาน (HR, MWRN, PLAN) 11 12 

2.  ประชุมด้านประมง (กตส. ดา่นประมง, ศุลกากร) 6 7 

3.  ประชุมวิสามัญ TTIA ทุก 2 เดือน/ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี    

    1 คร้ัง 

6 7 

4.  ประชุมด้านเทคนิค/ ดา้นปญัหาคุณภาพปลา 3 4 

5.  อ่ืนๆ (การค้า, สัมภาษณ์, งานแถลงข่าว, ตรวจรับรองโรงงาน) 62 70 

รวม 88 100 
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หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2563 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

   1. ด้านแรงงาน 58 21 

   2. ด้านประมง 53 19 

   3. การค้าและกฎระเบียบ 50  18 

   4. สัมภาษณ์+วิทยากรให้ความรู้ 18 6 

   5.  งานแสดงสินคา้ภายในประเทศ 3  1 
5.1 งาน “อาหารไทย อาหารโลก” เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด จัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  

    

5.2  THAIFEX Anuga Asia 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563 ณ IMPACT 
Arena, Exhibition and Convention Center 

    
5.3 งานแสดงสินค้าในงานสัมมนา “ผลการเจรจา RCEP” จัดขึ้นในวันที ่16 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

    

   6.  อ่ืนๆ(ประชุมสภาหอฯ,สภาอุตฯ ประชุมเตรียมงานตา่งๆ, สัมมนาทั่วไป,
ประกวดสมาคมฯ) 

97 35 

รวม 279 100 

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2563 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1. ภาครัฐ 1.1 กระทรวงพาณิชย ์ 55  46 
1.2 กรมประมง 35  29 
1.3 กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, สนช.(อนุฯ
แรงงาน), วฒุิสภา 

10  8 
1.4 สำนักงานมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร 
     และอาหารแห่งชาต(ิมกอช.), สมอ. 

11  9 
1.5 กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานทูตต่างๆ 4  3 
1.6 อ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา, สถาบนัอาหาร,  

กรมศุลกากร, กรมปศุสัตว์ 
3  3 

รวม 118  35 

2. ภาคเอกชน 

 2.1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 53  38 

 2.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21  18 

 2.3 สภาธุรกิจต่างๆ 14  10 

 2.4 สมาคมต่างๆ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งฯ, สมาคม

ผู้ผลิตอาหารสัตว์, สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 
6  4 

 2.5 อ่ืนๆ เช่น TDRI, สำนักข่าว, กกร, ธรรมนิติ 44  32 

รวม 138 38 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่าง ๆ ประจำปี  2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2563 (ถึง เมษายน 2564)  
สมาคมได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 

ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ในปี 2563 สมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้า
ดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งครั้งนี้สมาคมเข้าร่วมประกวดในรุ่นกลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี  ได้รางวัล 
“สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ”  คือ 1) ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ และ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ สมาคมได้เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า Thaifex 2020 เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าทูน่า ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรายชื่อสมาชิก 

ในปี 2563 สมาคมได้เข้าประชุมและสัมมนาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 367 ครั้ง โดยเป็นการจัดประชุมหารือภายในให้กับ
สมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 88 ครั้ง และสมาคมได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 279 ครั้ง  ในประเด็นที่สำคัญ และเป็นปัญหาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อให้ข้อมูลและความเห็น 
ตลอดจนผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบแก่สมาชิกและอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ต้นปี 2563 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไป

ยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย พนักงานสมาคมทำงานแบบ Work from Home เป็นระยะ โดยนำเครื ่องมือ
สารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ  ทางสมาคมติดตามประกาศ/ คำสั่งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจ อันเนื่องจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์ไป
ยังสมาชิก 

ในด้านการดำเนินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก สมาคมผลักดันและ
ดำเนินงานด้านมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสินค้าสัตว์น้ำส่งออกร่วมกับ กรมประมง และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรค และกรมประมง จัดทำเอกสาร อบรมให้ความรู้การ
ปฏิบัติตามมาตรการพิเศษ/ Checklist และแนวทางตรวจประเมินให้กับสมาคมและสมาชิก   ต่อมา ภาครัฐได้ลงนาม MOU 
ร่วมกัน 4 กระทรวง (ก.เกษตรและสหกรณ์, ก.พาณิชย์, ก.สาธารณสุข และก.มหาดไทย) เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานด้านนี้   

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2563 จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 
3. หน่วยงาน
อิสระ 

 3.1 ILO, MWRN, PLAN, IOM 23  100 

รวม 23  6 

4. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 88 224 

รวม 367 100 
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สมาคมได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้เข้าตรวจเยี่ยมสมาชิกด้านการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษเพื่อควบคุมสุ ขอนามัยใน
สถานที่ผลิตอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก ตาม Checklist ของกรมประมง
และกระทรวงสาธารณสุข  และส่งรายงานให้กรมประมงเพ่ือออกใบรับรองมาตรการฯ ให้แก่สมาชิก  

ด้านการจัดการแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 สมาคมจัดประชุมบริษัทสมาชิก เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทูน่าอย่างใกล้ชิด โดยแจ้งเตือนสมาชิกห้ามใช้การใช้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย และ
ขอให้สมาชิกประชาสัมพันธ์ถึงซับพลายเชนให้นำมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสินค้าสัตว์น้ำ
ส่งออกร่วมกับกรมประมง และกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติ การหารือแลกเปลี่ยนความเห็นการบริหารแรงงานข้ามชาติใน
สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษาการจัดทำ Factory Quarantine   นอกจากนี้ สมาคมได้รวบรวมรายชื่อ Contact person 
ของบริษัทสมาชิกเพ่ือให้สามารถติดตามกันได้ในการจัดการแรงงานที่อาจอาศัยอยู่ร่วมหอพักเดียวกัน การจัดประชุมกับผู้นำ
เข้าวัตถุดิบเพ่ือให้มีการจัดทำมาตรป้องกันโควิด-19 ในท่าขนถ่ายปลาทูน่า 

สมาคมฯ ได้จัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19 ในอุตสาหกรรมทูน่าของประเทศไทย จำนวน 2 
คล ิป ได ้แก่  (1) VDO มาตรการป ้องก ัน COVID-19 ในโรงงานทูน ่า (ร ่วมก ับกรมควบคุมโรคและกรมประมง) 
https://www.youtube.com/watch?v=9alqa_dx72E และ (2) VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ท่าขนถ่ายปลา
(ร่วมกับ Ship agent และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) https://www.youtube.com/watch?v=Npw7gJNuSx0 เพื่อสร้าง
ความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ทูน่าของไทย ไปยังคู่ค้า สาธารณะ และภาครัฐ 
 

การส่งเสริมการทำประมงอย่างย่ังยืน และการตรวจสอบย้อนกลับ (Sustainability and Traceability) 
การส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน  Tonggol FIP เมื่อปี 2561 สมาคมฯ กรมประมง WWF และ SEAFDEC ได้

ลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั ่งอ่าวไทย” ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน 2562 สมาคมว ่าจ ้าง Key Traceability Ltd. ทบทวน Action plan และทำหน้าท ี ่  FIP Coordinator 
ดำเนินงานตาม milestone เพ่ืออัพเดทข้อมูลขึ้น www.fisheryprogress.org  โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สมาคมร่วม
จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงและพัฒนาการทำประมงอวนล้อมจับปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย (Tonggol FIP) ที่
หาดใหญ่โครงการมีความคืบหน้าและได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกรรมประมง เช่น แพปลา เรือประมงพาณิชย์ เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้  ในเรื่อง Dolphin Safe Audit Program สมาคมฯ ได้ประสานงานกับ EII/ FOS  ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้นเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงทำให้ทาง EII/FOS สุ่มตรวจบริษัททั ้งหมดแบบออนไลน์ผ่าน Remote Audit 
Technology  ซึ่งสมาชิกของ TTIA มีชื่อปรากฎใน Approved list ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 จำนวน 21 บริษัท 

การป้องกัน IUU Fishing และการตรวจสอบย้อนกลับ โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ
พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทูน่า Fisheries Single Window 
ทั้งแบบ Bulk และ Container  ซึ่งบางกรณียังคงเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในขั้นตอนและระยะเวลา การ 
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ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและส่งออกสินค้าทูน่า  โดยได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ประกอบการเป็นระยะ สมาคมได้ประสานงาน
กับกรมประมง กรมศุลกากร ร่วมคลี่คลายปัญหาต่างๆ ลดอุปสรรคขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ใน
ขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมทูน่าไทย ทั้งที่มาจากการ
ทำประมงโดยเรือประมงไทยและการนำเข้าจากต่างประเทศไม่ได้มีแหล่งที่มาจากการทำประมง IUU ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

การส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงาน (Ethical Standard)  
สมาคมส่งเสริมหลักจริยธรรมด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปี 2563 สมาคมฯ ได้ขยายนโยบายหลักด้านจริยธรรม

แรงงานให้ครอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้สมาชิกนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูป
สัตว์น้ำไปใช้ (สมาคมจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา)  สมาคมได้นำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีที่ปรับ
ร่วมกับ ILO ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights Phase 1 ไปติดตามสมาชิกและได้เริ ่มมีการขยายผลไปถึงการเก็บ
ข้อมูล GLP กับซัพพลายเชนหลักของอุตสาหกรรมทูน่าด้วย เช่น กระป๋อง กล่อง น้ำมัน ฉลาก  ในปี 2564 สมาคมฯ ได้มี
ความร่วมมือกับ ILO ในโครงการ Ship to Shore Rights Southeast Asia, Phase 2 

การส่งเสริมให้มีการจ้างงานอย่างถูกต้อง สมาคมได้จัดทำ Checklist การสรรหาแรงงานโดยได้รับคำแนะนำอย่างไม่
เป็นทางการการจากองค์การเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ( IOM)  เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิกเรื่องการสรรหาแรงงานข้ามชาติว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้นำ Checklist ไปติดตามกับสมาชิกและ บ.ซับพลายเชนหลัก พร้อมกับการทำ GLP 
Visit ซึ่งหลังจากทำ GLP Visit กับสมาชิกแล้ว สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานภาพรวมการดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคม  

สมาคมได้กำหนดหลัก TTIA Guideline การตรวจแรงงานบนเรือประมง เพื่อให้ผู ้นำเข้าทูน่านำไปปฏิบัติโดย 
Guideline สมาคมได้ออกแบบจากการนำหลักการของอนุสัญญา C188 ว่าด้วยแรงงานประมงมาปรับและได้รับคำแนะนำ
จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) กระทรวงแรงงาน กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน และ
คณะกรรมการแรงงานสมาคมฯ ซึ่งหลังจากได้ Guideline ที่สมบูรณ์แล้ว สมาคมได้นำ Guideline เผยแพร่บนเว็บสมาคมฯ 
และได้นัดผู้นำเข้าวัตถุดิบและ Ship Agent มาประชุมเพ่ือทำความเข้าใจหลัก Guideline และนำไปปฏิบัติตาม  
 

คุณภาพปลาและการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)   
สมาคมฯ มีนโยบายให้สมาชิกส่งข้อมูลคุณภาพการรับปลาเป็นมาตรการเชิงบังคับ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน  
(1) การวิเคราะห์และเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพปลาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าแก่สมาชิก และ (2) การแจ้งให้ 

Tuna traders และสมาคมเจ้าของเรืออวนล้อมไต้หวันนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพปลาและประสิทธิภาพของเรืออวนล้อมจับ 
ตามท่ีได้ร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม  โดยเริ่มส่งคุณภาพปลาที่มีเกลือตั้งแต่ 1.5% ขึ้นไป และฮีสตามีนตั้งแต่ระดับ 30 ppm ขึ้นไป 
แยกเป็นเรือจับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 และนำมาวิเคราะห์ในที่ประชุมวิสามัญและที่ประชุมเทคนิคอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการรับซื้อทูน่าแช่แข็ง TTIA Tuna Guideline 2016  
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ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างประเทศมาตรวจรับรองโรงงานและการแก้ไขปัญหาการส่งออก
ปลาทูน่า ในปี 2563 สมาคมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกทูน่าไปประเทศรัสเซีย ซึ่งสมาคมฯ สอบถามข้อมูลจาก 
กตส. กรมประมง เป็นระยะๆ และรายงานความคืบหน้าให้แก่สมาชิกทราบ, ติดตามการส่งหนังสือรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์
น้ำจากหน่วยงานของประเทศ El Salvador นอกจากนี้ กำลังติดตามและประสานงานการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ
จากหน่วยงานของประเทศกัวเตมาลา และฮอนดูรัส (คาดว่าหน่วยงานดังกล่าวจะสามารถมาตรวจรับรองได้ หลังจาก
สถานการณ์โควิดคลี่คลาย) และในด้านการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านประมงและผลิตภัณฑ์ต่างๆ สมาคมเข้าร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา (กว.) และทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
 

การค้าภายในและการค้าระหว่างประเทศ    
สมาคมฯ มีการติดตามสถานการณ์การค้าภายในและการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลสัมฤทธิ์ความ

คืบหน้าของการเจรจา Free Trade Area (FTA) กฎระเบียบและภาษีสินค้านำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมาคมฯ 
รวมทั้งการร่วมเจรจากับภาครัฐในการแก้ปัญหานำเข้าและส่งออก นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา FTA ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนะ
นโยบายและแนวทางเตรียมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงได้เข้าร่วมกับสภา
ธุรกิจฯ ที่ดำเนินงานจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาธุรกิจไทย – อียิปต์ ,สภาธุรกิจไทย-
ลาตินอเมริกา,สภาธุรกิจไทย – แอฟริกาใต้ ,สภาธุรกิจไทย-แอฟริกา เป็นต้น เพ่ือรับฟังความคืบหน้า ติดตามสถานการณ์ด้าน
การค้า และร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 

ปี 2563 สมาคมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ Brexit แผนการเปิดเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ยูเค (FTA Thai-UK) รวมถึง
ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA Thai-EU) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP)  โดยสมาคมฯ ได้มีการเสนอขอลดภาษีเหลือ 0% ในสินค้า
อาหารทะเลแปรูปที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกฯ ได้แก่ ปลาทูน่า .ปลาแซลมอน , ปลาซาร์ดีน, ปลาแมคเคอเรล และสินค้าอาหาร
สัตว์เลี้ยง พร้อมกฎแหล่งกำเนิดสินค้า Change of Chapter (CC) ในกรอบการเจรจาความตกลง FTA ดังกล่าว และติดตาม
สถานการณ์การเข้าร่วมตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก  CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-
pacific Partnership) ของประเทศไทย อีกด้วย 

ด้านการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่กลางปี 2563 จนถึงช่วงต้นปี 2564 สมาคมฯ ได้มีการ
ติดตามและร่วมประชุมหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และ
กรมเจ้าท่า จนมีแนวทางคลี่คลายปัญหาเป็นไปในทางที่ดี  นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิด
ไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมฯ ต่อกรมการค้าต่างประเทศ และได้
ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2563 ทั้งนี้สมาคมได้
นำเสนอ VDO ผลการดำเนินงานของ TTIA โดยในรายละเอียดนั้นให้สมาชิกดูรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารเพิ่มเติม)  

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 แผนงานสมาคมปี 2564 
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 ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยประจำปี 2564 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2563 

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี  
และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดตามรายงานของนาย

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

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน 
 สมาคมฯ ได้เสนอบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ค่าบริการ 
25,000 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 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 25,000 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564-2565 (8 เม.ย.64 – เม.ย.66) 
 คุณสุพัตรา ผู้อำนวยการ ได้แจ้งที่ประชุมถึง ข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม ข้อ 17 ระบุว่า 

ข้อ 17 คณะกรรมการบริหาร ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของ
สมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหน่งนายก
สมาคม อุปนายก(จำนวนตามความเหมาะสม) เลขาธิการ เหรัญญิก ตําแหน่งละ 1 คน และตําแหน่งอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา ตาม 
ความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้กําหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร 
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          คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว อาจได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการของสมาคมได้อีก เว้นตำแหน่งนายกสมาคม จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน ทั้งนี้หาก
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ เป็นเอกฉันท์ให้อยู่ในตำแหน่งนายกสมาคมได้ต่อไป ตามระยะเวลาที่ประชุม 
ใหญ่สามัญมีมติเห็นชอบร่วมกัน 

โครงสร้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 2 ปี 2562-2563 (ระยะ 26 เม.ย.62-8 เม.ย.64) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระในวันที่ 8 เมษายน 2564
ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม สำหรับสมัยที่ 1 ประจำปี 2564-2565 (8 เม.ย. 64 - 
เม.ย.66)  มีบริษัทท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 8 บริษัท ดังนี้ 

รายช่ือบริษัทและผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระที่ 1 ประจำปี 2564-2565 
(8 เม.ย.2564 - เม.ย.2566)  

1. บมจ. ยูนิคอร์ด               ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์   
2. บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม   คุณนรินทร์ นิรุตตินานนท์ 
3. บจก. โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต   คุณสมบูรณ์ โชติวัฒนะพันธุ์ 
4. บจก. ไอ.เอส.เอ.แวลู                คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ 
5. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป               คุณทวี ตั้งจันสิริ   

           6. บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล   คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย  
  7. บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง  คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน   

8. บจก. พัทยาฟู้ดอินดัสตรี    คุณนภาพร ภัทรธาดาวงศ์ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบตามรายชื่อคณะกรรมการข้างต้น และรับรองความประพฤติของผู้แทนบริษัททั้ง 8 บริษัท 

และมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

 

โครงสร้างท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร TTIA วาระท่ี 1 ประจำปี 2564 - 2565 (8 เม.ย.64 – เม.ย.66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 

 
ผู้บันทึก    นางสาวธันยากานต์  วิวัฒน์อรรถกุล   เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ-ธุรการ 
ผู้ตรวจบันทึก    นางสาวสุพัตรา       ริ้วไพโรจน์        ผู้อำนวยการ 


