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 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30-10.00 น. 

 ณ หอ้งประชมุ สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย และ ONLINE ผ่าน Zoom Meeting 
 
 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 9 บริษัท จาก 10 บริษัท ครบองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือครบ
องค์ประชุม 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

บริษัท ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก 
สมาชิก 

  

1.บริษัท ยูนิคอร์ด จ ากัด (มหาชน) ดร.ชนินทร์     ชลิศราพงศ์ 1 
2.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด คุณชาตรี       ประพันธ์พงศ์ชัย 3 
3.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จ ากัด คุณวรวีร์       เอ่งฉ้วน 4 

 คุณวีรศักดิ์     วัชรรัชต ์  
คุณอดิศักดิ์    พันธุ์ทอง  

คุณนันทวดี    เหล่าสันติสุข  
4.บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) คุณอุดม        จิระเกียรติกุล 5  

คุณJohn       Ooi 
 

5.บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จ ากัด คุณฉลองรัฐ    คงสาหร่าย 6 
6.บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คุณพิชิตชัย     วงศ์ปิยะ 7 
 คุณพลวัต       อุกฤษฎ์  

คุณชวัชร์พล    ธนนิธิมะลิทอง  
คุณเสาวลักษณ์ ชัยวงค์  

7.บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด คุณสมบูรณ์     โชติวัฒนะพันธุ์ 8 
 คุณประภาพรรณ ก าภู  
8.บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จ ากัด คุณรพีพรรณ    สัจจาธรรม 9 

9.บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด คุณธวัชวงค์      อรุณทอง 11 
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บริษัทลาประชุม 
1. บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จ ากัด 
 
สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อ านวยการ 

คุณศศิธร ผลทาน  เจ้าหน้าที่อาหารสัตว์เลี้ยง 
คุณภรภัทร       กลกานนท์ เจ้าหน้าที่อาหารสัตว์เลี้ยง 
คุณอัสรา         สุขสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการและสารสนเทศ 

 

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  คุณวรพล        พัฒนะนุกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส 
คุณปิยะราช     บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่การค้า 
คุณนลธวัช       ผดุงเกียรติ เจ้าหน้าที่แรงงาน 
คุณปฐวี          คุ้มธวีวัฒน์ เจ้าหน้าทีบ่ัญชีและธุรการ 
คุณอนุสรา       สังแสวง  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยด้านอาหาร 

 
เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม

ใหญ่สามัญประจ าปี 2565  พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคม โดยมีคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อ านวยการ ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ขอบคุณคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ 

สมาคมในปีที่ผ่านมา  และขอบคุณ คุณเชง นิรุตตินานนท์ และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
และ คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา 

(1)  บมจ.ยูนิคอร์ด       ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์  นายกสมาคม 
(2)  บจก.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น      คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ  อุปนายก 
(3)  บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง    คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน         เลขาธิการ 
(4)  บจก.ไอ.เอส.เอ.แวลู                              คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ เหรัญญิก 
(5) บจก.เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล          คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย       กรรมการ 
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2. ดร.ชนินทร์ฯ แจ้งว่า ในช่วง Pandemic หลาย ๆ อุตสาหกรรมประสบปัญหา แต่ TPFA สามารถเติบโตได้อย่าง
น่าประทับใจ โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 20% และในปี 2565 คาดว่าจะดีขึ ้นกว่าปี 2564 ด้วยความ
แข็งแกร่ง ความสามัคคีของทุกบริษัท และความร่วมมือของพนักงานสมาคม ซึ ่งทุกคนได้ช่วยกัน เพ่ือ
ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวม อยากขอให้เป็นแนวทางนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ปี 2565 
ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 2 ของโลกอย่างเต็มความภาคภูมิใจ และภายใน 5 ปี 
ไม่เกินปี 2568 ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก และต้องมีบทบาทในการแสดงสินค้าอาหารสัตว์
เลี้ยงระดับโลกที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นภารกิจของสมาคมที่จะผลักดันต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
 ผู้อ านวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564 เมื่อวัน 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย และ Online (ผ่าน Zoom) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ปี 2564 
 

  ในปี 2564 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 29 ครั้ง ซึ่งมีการประชุมภายในสมาคม
หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จ านวน 10 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน 
19 ครั้ง ได้แก่ กรมปศุสัตว์, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.), กรมการค้าต่างประเทศ, บริษัท 
วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด, สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สรุปดังนี้ 

 
 

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด ปี 2564 จ านวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1. ประชุมสมาชิก TPFA ประจ าเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 7 70 

2. ประชุมด้านความปลอดภัย/ระเบียบการน าเข้า-ส่งออก 
3 30 

    2.1 หารือกับทางกรมปศุสัตว์ 
รวม 10 100  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่าง ๆ ของสมาคมฯ ประจ าปี  2564 
 
 

หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2564 จ านวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1.  ด้านอาหารสัตว์เลี้ยง 8 42  
2.  งานแสดงสินค้า 
    2.1 Pre Connect by Pet Fair Sea ครั้งที่ 2 
    2.2 V-Connect Asia 

5 26  

3. ด้านการค้า 6 32 

รวม 19 100  

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2564 จ านวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1. ภาครัฐ 1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  8 80 

     1.1.1 กรมปศุสัตว์ 6 60 
     1.1.2 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  

2 20 

1.2 กระทรวงพาณิชย์   

     กรมการค้าต่างประเทศ 2 20 

รวม 10 34 

2. ภาคเอกชน 

2.1 บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด 5 56 

2.2 สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 3 33 

2.3 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1 11 
รวม 9 31 

3. สมาคม  
3.1 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 10 100 

รวม 10 34 
รวมประชุมทั้งหมด 29 100 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการด าเนินงานของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยประจ าปี 2564 
สมาคมได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของสมาคมในรอบปี 2564  ผ่านวีดีทัศนฯ ซึ่งสมาคมได้ด าเนินงานตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้  เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน  ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก โดยสมาคมได้ประชุมและสัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 29 ครั้ง เป็นการจัด
ประชุมภายในให้กับสมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพจัดงาน 10 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 19 ครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลและความเห็น ตลอดจนผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและอุตสาหกรรม
ฯ ในภาพรวม  อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสมาชิกและสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง โดยท างานร่วมกับ บจก.วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส์ 
เอเชีย แปซิฟิค ตลอดจนการให้สัมภาษณ์และเขียนบทความลงสื่อสาธารณะ    

อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สมาคมได้ร่วมให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง งบประมาณในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความ
จ าเป็นในพื้นที่ จ.กรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรปราการ และสงขลา   
 

การท างานร่วมกับกรมปศุสัตว์  
ประกาศและระเบียบในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อาทิเช่น ฝ่ายหนังสือรับรองสุขอนามัย กลุ่มตรวจสอบ

มาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือสมาชิก 
TPFA ปฏิบัติตามแนวทางการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 และ สพส. ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) และมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการด้านสินค้าปศุสัตว์
เพื่อการส่งออก ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตและ
พ้ืนที่ของสถานประกอบการ 

การประชุมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง โดยมี สพส. เป็นสื่อกลาง 
- ปัญหาการขอ Health Certificate (HC) และแบบฟอร์ม Manufacturer's Declaration (MD) for export pet 

food products ซึ่งใช้กับสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงทุกประเภท ท าให้ผู้ประกอบการมีความสับสนในการกรอกข้อมูลและส่งผล
กระทบต่อการส่งออก สมาคมจึงขอประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าว สรุปมีการปรับฟอร์ม MD แล้ว เริ ่มใช้ฉบับใหม่กับทุก
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 และสพส.จะจัดท าคู่มือที่ใช้ตรวจ HC สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน 
ม.ค.65  

- ปัญหาข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบส าหรับผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศ ท าให้สมาชิก
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าได้สะดวกและมีความเสี่ยงเมื่อมีการน าเข้า กองควบคุมอาหารและยาสัตว์(อยส.)พิจารณา
ข้อร้องขอของสมาคม และน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์แล้ว เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงกรณีน าเข้าวัตถุดิบ  



 
  

 

    ลงนาม..........................................................              ลงนาม.......................................................  
                                 (ดร.ชนินทร ์ ชลิศราพงศ)์                                                                   (คณุพิชิตชยั วงศปิ์ยะ) 
                       นายกสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย                                        อปุนายกสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

 

รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2565  สมาคมการค้าอาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย 
วันท่ี 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลีย้งไทย และ ONLINE ผ่าน Zoom 

Meeting 

TPFA  6 | 8 

- ปัญหาการแจ้งพิกัดน าเข้าวัตถุดิบ ประเภทซากสัตว์ที่ยังไม่แปรรูป โดยกรมศุลกากรและกรมปศุสัตว์ชี้พิกัดไม่
สอดคล้องกันและส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการน าเข้า สมาคมฯส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์
แล้ว เพื่อใช้หารือกับกรมศุลกากรต่อไป 

- สถิติอาหารสัตว์เลี้ยงส าหรับสุนัขและแมว ทางสมาคมได้ขอหารือข้อจ ากัดของพิกัดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและ
ข้อมูลที่รวบรวมโดย อยส. และ สพส. เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งกรมฯ รับเรื่องไว้พิจารณา 

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ(Red meat) สมาคมประชุมร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) ประเด็นการขออนุญาตน าเข้าเลือดปลา ตลอดจนปลาบดที่ไม่เหมาะ
ส าหรับมนุษย์บริโภค ภายใต้พิกัด 2301.20 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งในประเทศมีไม่เพียงพอ พบปัญหาการ
น าเข้าจากการตีความตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 72) พ.ศ. 2533 ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการด าเนินงานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ประจ าปี 2564  

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 แผนงานของสมาคม ปี 2565 

สมาคมน าเสนอแผนงานซึ่งจัดท าขึ้นเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจสมาคม แบ่งเป็น 9 หัวข้อดังนี้ 1.การตรวจสอบ
สมาคม 2.การจัดประชุมสมาคม 3.การด าเนินกิจกรรมพิเศษ 4.วัตถุดิบและการผลิตอย่างยั่งยืน 5.แรงงาน 6.ด้านความ
ปลอดภัยอาหาร/กฎระเบียบ 7.การค้า 8.งานสารสนเทศ และ 9.งานพัฒนาบุคลากร  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองแผนการด าเนินงานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ปี 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน ประจ าปี 2564 

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี 
และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดตามรายงานของนาย
สุพจน์ ปานน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9240 บจก.ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอ
ขอที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินประจ าปี 2564  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ประจ าปี 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดประโยชน์ค่าตอบแทน 

สมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2565 ข้อมูลเพ่ือพิจารณาดังนี้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย
ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 16,000 บาท 

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

1. ใช้ บจก.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร ประสานกับผู้สอบบัญชีเป็นเงินค่าบริการร้อยละ 60 (9,600 บาท) 
2. ใช้บริการผู้สอบบัญชีที่เป็นพันธมิตรกับ บจก.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร คือคุณปรีชา โพธิ์รัตน์สมบัติ  คิด

เป็นเงินร้อยละ 40 (6,400 บาท)  
รวมค่าบริการ 2 ส่วน เป็นเงิน 16,000 บาท ตามที่ได้เห็นชอบในที่ประชุมใหญ่แล้ว และเป็นไปตามข้อกฎหมาย

จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 
 สมาคมฯ ได้เวียนอีเมล์สอบถามสมาชิกเม่ือ 8 เมษายน 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกและไม่มีผู้คัดค้าน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นต่อการจัดตั้งสมาคม Future Food 

สืบเนื่องจากขณะนี้ ธุรกิจสินค้า Future Food เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ในอุตสาหกรรมอาหารที่ก าลังถูกพูดถึงอย่าง
แพร่หลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว ในการนี้ ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ จึงก าหนดเปิดวาระพิเศษในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2565 TPFA วันที่ 7 เมษายน 2565 เพ่ือหารือแนวโน้มในการจัดตั้งสมาคม Future Food นั้น 
        สมาคมฯ จึงสอบถามความเห็นจากท่านสมาชิก เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าไปพิจารณาในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. บริษัทมีการผลิตสินค้า Future Food หรือไม่ เช่น สินค้า Plant based 
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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 
และมีการท าสินค้าที่เกี่ยวกับ Future Food ซึ่งเป็น Potential Product และ Market Size ของ Future Food ทั่วโลกมี
การเติบโตสูงขึ้น อีกทั้งหลายบริษัทในสมาคมฯ และนอกสมาคมที่มีการท าสินค้าประเภทนี้ ก็สนใจมาเข้าร่วม เช่น กลุ่มใน
เครือ CP โดยสมาชิก TTIA และ TPFA สามารถที่จะพัฒนา item เหล่านี้ได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะมีศักยภาพสูง และ
หากจัดตั้งสมาคม Future Food หรือ สมาคม Plant Base ขึ้น จะท าให้เกิดศูนย์กลาง มีหลักการ เช่น ติดต่อราชการ จัดท า
สถิติ Information ที่ส าคัญ แล้วประเมินเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้าน Future Food จะไปในทิศทางใด หากมีผู้สนใจมากกว่า 3-
5 บริษัทและร่วมเป็น Founder member ก็สามารถจัดตั้งได้ ซึ่งปีแรกนั้นเป็นการโปรโมทสมาคมหรือติดต่อราชการ เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องท าให้สมาคมฯ นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้
ราชการสามารถติดต่อประสานงานได้  

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

 

 
ผู้บันทึก    นางสาวภรภัทร กลกานนท์ เจ้าหน้าทีอ่าหารสัตว์เลี้ยง 
ผู้ตรวจบันทึก    นางสาวสุพัตรา  ริ้วไพโรจน์ ผู้อ านวยการ 


