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 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30-10.00 น. 

 ณ ห้องประชุม สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย และ ONLINE ผ่าน Zoom meeting 

 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 11 บริษัท ครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับ
สมาคมฯ ข้อ 32 จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือครบองค์
ประชุม 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

บริษัท          ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก 

สมาชิก   
1.บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ดร.ชนินทร์     ชลิศราพงศ์ 1 

2.บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คุณพิชิตชัย     วงศ์ปิยะ 2 

 คุณพลวัต       อุกฤษฎ์  
3.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชาตรี       ประพันธ์พงษ์ชัย 3 

 คุณนาฏยา     สุขจิตต์  
4.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด คุณวรวีร์       เอ่งฉ้วน 4 

5.บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกัมพล      วัชระนิมิต 5 

 คุณวทัญญุตา  วัชระนิมิต  
6.บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด คุณธีรทัศน์     อภิธนาพิมพ์กุล 6 

7.บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณชวัชร์พล    ธนนิธิมะลิทอง 7 

8.บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด คุณสมบูรณ์     โชติวัฒนะพันธุ์ 8 

9.บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด คุณอมรพันธุ์    อร่ามวัฒนานนท์ 9 

10.บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด คุณมัลลิกา      ชูมณี 10 

11.บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธวัชวงค์     อรุณทอง 11 
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สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย          คุณสุพัตรา      ริ้วไพโรจน์           ผู้อำนวยการ 
คุณศศิธร        ผลทาน               เจ้าหน้าที่อาหารสัตว์เลี้ยง 
คุณภรภัทร      กลกานนท์           เจ้าหน้าที่อาหารสัตว์เลี้ยง 
 

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  คุณปฐวี         คุ้มธวีวัฒน์            เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ 
คุณธันยากานต์  วิวัฒน์อรรถกุล     เจ้าหน้าที่สารสนเทศและธุรการ 

 

เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. ดร.ชนินทร์ฯ นายกฯ ขอขอบคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทั้ง 2 ท่าน คุณเชง นิรุตตินานนท์ และดร.พจน์ อร่าม 

วัฒนานนท์ ที่ผลักดันจนสามารถก่อตั้งสมาคมขึ้นได้ และขอบคุณคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสมาคมในปีที่ผ่านมา   

     รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 1 ปี 2562-2563 (พ.ย.2562-เม.ย.2564) 
    (1)  บมจ.ยูนิคอร์ด                           ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์  นายกสมาคม 
    (2)  บจก.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม                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 
2. ดร.ชนินทร์ฯ กล่าวว่า สมาคมสามารถทำผลงานได้ค่อนข้างดี ทางหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที ่

ให้ความสำคัญกับสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยมากเป็นพิเศษ  และในเวลา 2 ปีนั้น สมาคมฯสามารถทำให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ รับทราบและยอมรับได้ 

3. ดร.ชนินทร์ฯ แจ้งว่าใน 2 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายโรงงานเริ่มเน้นการ 
ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สูงมาก ณ ตอนนี้ประเทศไทยติดอันดับที่ 4 ของโลก คาดว่า
ภายใน 3-5 ปี ประเทศไทยควรเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 

4. ค่าบำรุงพิเศษประจำปี 2564 จำนวน 3,890,000 บาท สาเหตุที่จำนวนเงินไม่ครบ 4 ล้านบาทถ้วน เนื่องจากมี 
บางสมาชิกแจ้งว่าไม่ได้ทำการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเยอะขนาดนั้น ดร.ชนินทร์ฯ แจ้งว่าใน 2 ปีนี ้หากบริษัทดังกล่าวได้ทำการ
ผลิตมากขึ้น บริษัทเหล่านั้นยินดีที่จะจ่ายเพิ่มข้ึน  

5. ดร.ชนินทร์ฯ แจ้งสาเหตุที่ต้องขึ้นค่าบำรุงพิเศษ เนื่องจากปริมาณการส่งออกท่ีขึ้นสูงเกินคาด จะส่งผลให้ 
ปริมาณงานมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องจัดเก็บงบประมาณสำรองเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

2563 เมื่อวัน 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาและมีมตริับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ปี 2563 (พฤษภาคม  
                        2563 – มีนาคม 2564) 
  ในเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 27 
ครั้ง ซึ่งมีการประชุมภายในสมาคมหรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จำนวน 12 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ทางภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 15 ครั้ง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
(สพส.), กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.), สำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.), กระทรวงสาธารณสุข, บจก. วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค, เนชั่น กรุ๊ป และ บจก.
เอสจีเอส (ประเทศไทย) สรุปดังนี้ 

 
 
 

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด  จำนวน(ครั้ง) เปอร์เซ็น(%) 

1. ประชุมสมาชิก TPFA ประจำเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 6 50 

2. ประชุมด้านสนิค้าอาหารสัตวเ์ลี้ยง 4 34  

3. ประชุมร่วมกับเทคนิค Petfood 1 8 
4. ประชุมด้านแรงงาน (HR) 1 8 

รวม 12 100  

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

   1.  ด้านอาหารสัตว์เลี้ยง 9 60  

   2.  การค้า 3 20 
   3.  งานแสดงสินคา้ 
     3.1 การประกาศความสำเร็จการเจรจา RCEP  
     3.2 งาน Thaifex Anuga Asia 2020 
     3.3 งาน “อาหารไทย อาหารโลก” เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด 

3 20  

รวม 15 100  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่าง ๆ ของสมาคมฯ ประจำปี  2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยประจำปี 2563 (ถึงมีนาคม 2564) 

ในปี 2563 สมาคมได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้  เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย
เติบโตอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก โดยสมาคมได้ประชุมและ
สัมมนาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 27 ครั้ง เป็นการจัดประชุมภายในให้กับสมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 12 
ครั้ง และสมาคมได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 ครั้ง  ในประเด็นที่สำคัญ และเป็นปัญหา
ภาพรวมของการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย เพื่อให้ข้อมูลและความเห็น ตลอดจนผลักดันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบ
แก่สมาชิกและอุตสาหกรรมสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในภาพรวม อาท ิ

ประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยมีสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) เป็นสื่อกลาง 
- หารืออุปสรรคการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง ในขั้นตอนการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตว์ มีความ 

ล่าช้า จึงเกิดการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meetings เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง ให้กับสมาชิก TPFA   

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

1. ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

1.1 กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 
(สพส.) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์(อยส.) และกองสารวัตรและกักกัน 

3 34 

1.2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 22 

1.3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 11 
1.4 สำนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 1 11 

1.5 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.) 1 11 

1.6 กระทรวงสาธารณสุข 1 11 
รวม 9 34 

2. ภาคเอกชน 2.1 บจก. วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส ์เอเชีย แปซิฟิค 3 50 
2.2 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1 17 

2.3 เนชั่น กรุ๊ป 1 17 
2.4 บจก. เอสจีเอส (ประเทศไทย)   1 17 

รวม 6 22 
3. สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย        12 44 

รวมทั้งหมด 27 100  
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- หารือปัญหาการตีความพิกัดนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงระหว่างกรมศุลกากรและกรม   
ปศุสัตว์ไม่ตรงกัน ซึ่งสมาคมฯ ได้รับหนังสือชี้แจงประเด็นดังกล่าว จากกรมปศุสัตว์แล้ว 

- หารือการจัดทำ VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมกับกรมปศุสัตว์โดย 
ทาง SEAPAC ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และคุณหมอจากกรมฯ ร่วมจัดทำ VDO 
 

ประชุมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
- หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทาง  

Zoom Meetings ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ VDO มาตรการเชิงป้องกันการปนเปื้อน COVID-19 ในโรงงานผลิต
อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค และให้ความเห็นการจัดงาน Mini Trade Show  
 

 ติดตามประกาศ ระเบียบในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดการระบาดระลอก
ใหม่เมื่อปลายปี 2563 และมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่ของ
สมาชิก โดยทางสมาคมติดตามคำสั่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จากการประกาศใช้พระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก อาทิเช่น ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือสมาชิก TPFA ปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

(1) การตรวจสินค้า : การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการ
ส่งออก สพส. แจ้งว่าเป็นมาตรการสมัครใจในการสุ่มตรวจโควิด-19 ในสินค้าอาหารสัตว์เลี ้ยง ซึ่งทางกรมฯ จัดทำเป็น
มาตรการเฝ้าระวังเท่านั้น ไม่ได้รับรองในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 

(2) การตรวจแรงงาน : ทางสพส.ให้โรงงานเริ่มดำเนินการจัดทำ “รายงานสถานะการตรวจพบผู้ติดเชื้อโคโรน่า -
2019 (COVID-19) ของโรงงาน” ตามแบบฟอร์มกำหนด และส่งให้หมอประจำโรงงาน โดยจะเก็บเป็นฐานข้อมูลครั้งแรก 
จากนั้นหากทางโรงงานพบผู้ติดเชื้อให้ส่งมาใหม่พร้อมระบุรายละเอียดการดำเนินงานของโรงงาน เพื่อกรมปศุสัตว์จะได้ร่วม
แก้ไขปัญหา ทั้งนี้ อยู่บนหลักการของกระทรวงสาธารณสุข 

(3) การถ่ายคลิปวีดีโอเพ่ือแสดงถึงไม่มีการปนเปื้อนหลังการฆ่าเชื้อ (non post contamination after retort) ทาง 
สพส. ขอความร่วมมือทุกโรงงานจัดทำวีดีโอการจัดการไม่ให้มีการปนเปื้อนภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ต 
 

กิจกรรมและผลการดำเนินงานของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยประจำปี 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2564 แบ่ง
ข้อมูลเรียงตามพันธกิจของสมาคมฯ 5 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ถูกกฎหมายและยั่งยืน  
2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบคุณภาพทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมี 
   คุณภาพสูง ทั้งด้านคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัย 
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของไทยและสากล รวมทั้งเจรจาแก้ไข ลดอุปสรรคทางการค้า 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน 
5. เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ประจำปี 2563 รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้สมาคมได้นำเสนอ VDO ผลการดำเนินงานของสมาคม (ปี 2563 - มี.ค.2564)  
  

ระเบียบวาระท่ี 3.3 แผนงานของสมาคม ปี 2564 
สมาคมนำเสนอแผนงาน แบ่งเป็น 9 หัวข้อดังนี้ 1.การตรวจสอบสมาคม 2.การจัดประชุมสมาคม 3.การดำเนิน

กิจกรรมพิเศษ 4.วัตถุดิบและการผลิตอย่างยั่งยืน 5.แรงงาน 6.ด้านความปลอดภัยอาหาร/กฎระเบียบ  7.การค้า 8.งาน
สารสนเทศ และ 9.งานพัฒนาบุคลากร  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองแผนการดำเนินงานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ปี 2564 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2563 

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี 
และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดตามรายงานของนาย
สุพจน์ ปานน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9240 บจก.สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอ
ขอที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2563  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน 
สมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีข้อมูลเพ่ือ 

พิจารณาดังนี้ 
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เสนอราคาค่าบริการตรวจสอบบัญชี รอบระยะเวลา ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 

18,000 บาท    
2. บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชี รอบระยะเวลา ปี 2564 เป็น

จำนวนเงิน 12,000 บาท โดยนายสุพจน์ ปานน้อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทได้
ก่อตั้งสำนักงานในปี 2549 ได้ให้บริการสอบบัญชีนิติบุคคลต่าง ๆ หลากหลายธุรกิจมากกว่า 10 ปี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือก บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ออดิท กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2564 

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชี รอบระยะเวลา ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยนายสุพจน์ ปานน้อย เป็น
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ออดิท กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ตรวจสอบ
บัญชีใน ปี 2563 และมีความน่าเชื่อถือ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การเลืกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสมัยท่ี 2 ประจำปี 2564-2565 (เม.ย.2564-เม.ย2566) 
 สมาคมฯได้เวียนอีเมล์ถึงสมาชิกสามัญทุกบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพ่ือพิจารณาการเสนอผู้แทนเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 2 โดยมีบริษัทท่ีได้รับการเสนอชื่อดังนี้ 

1. บมจ. ยูนิคอร์ด 
2. บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสากหรรม 
3. บมจ. เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง 
4. บจก. ไอ.เอส.เอ.แวลู 
5. บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสามัญเพ่ิมเติม โดยที่ประชุมรับรองรายชื่อสมาชิกสามัญท่ีได้รับการเสนอชื่อ
เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564-2565 และรับรองความประพฤติของ
ผู้แทนบริษัททั้ง 5 บริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
          1.   บมจ. ยูนิคอร์ด    ดร.ชนินทร์     ชลิศราพงศ์ 
          2.   บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสากหรรม  คุณพิชิตชัย     วงศ์ปิยะ 
          3.   บมจ. เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง คุณวรวีร์         เอ่งฉ้วน 
          4.   บจก. ไอ.เอส.เอ.แวลู    คุณอมรพันธุ์    อร่ามวัฒนานนท์ 
          5.   บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล  คุณชาตรี         ประพันธ์พงษ์ชัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 อ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 นโยบายการรับสมาชิกสามัญใหม่ 

ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีแผนรับสมาชิกสามัญใหม่ หากบริษัทไหนต้องการ
มาสมัคร จำเป็นต้องเป็นกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกับอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างชัดเจน และจะทำการพิจารณาเป็นกรณี ซึ่งสมาชิกทั้งหมด 
11 บริษัทต้องรับรองร่วมกัน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ผู้บันทึก    นางสาวภรภัทร กลกานนท์ เจ้าหน้าทีอ่าหารสัตว์เลี้ยง 
ผู้ตรวจบันทึก    นางสาวสุพัตรา  ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ 


