
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  
สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (ประเทศไทย) 

และ เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) 
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. 

ณ ห้องแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิจารย์ สิมาฉายา    นายกสมาคม 
2. นายธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ   ที่ปรึกษา 
3. นายไชยยศ บุญญากิจ    อุปนายก คนที่ 1 (ออนไลน์) 
4. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตระกูล   อุปนายก คนที่ 3 
5. นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี   กรรมการ 
6. นางสาววิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์   กรรมการ (ออนไลน์) 
7. นางสาวเสาวลักษณ์ โอฬารฤทธินันท์  กรรมการ (ออนไลน์) 
8. นายจิตติ มังคละศิริ    กรรมการ (ออนไลน์) 
9. นายน าพล ลิ้มประเสริฐ    กรรมการและปฏิคม (ออนไลน์) 
10. นางสิริพร น้อยโสภา    กรรมการและนายทะเบียน 
11. นางสาวสุกัญญา ใจชื่น    กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์   กรรมการและเหรัญญิก 
13. นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์   กรรมการและเลขาธิการ 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัชนี จณะวัตร       กลุ่มธนาคารโลก (The World Bank Group) 
2. คุณเมธินี ศรีวัฒนกุล   เครือขเกษตรและอาหารปลอดภัย GAP Net 
3. คุณด ารง ก้องเกียรติไกร   บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
4. คุณบุญช่วย ก้องเกียรติไกร  บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
5. คุณสุพจน์ ชัยวิไล    บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จ ากัด 
6. คุณกฤติกา ชัยวิไล   บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จ ากัด 
7. คุณวิชัย รายรัตน์    บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) SCG   
8. คุณฉัตรภพ พรธรรม   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) SCG 
9. คุณกฤติกา ตันประเสริฐ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
10. คุณสุมนา สุวรรณอ าภา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
11. คุณสุกัลยา ตันติวิศวรุจิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 



 
 

12. คุณวีรชาติ ตั้งจิรภัทร        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
13. คุณวิรัช บุญบ ารุงชัย   สถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
14. คุณถาวร รัตติทิวาพาณิชย์   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
15. คุณอรรถพล ชินภูวดล   สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  
16. คุณภาสินี วงษา    สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  
17. คุณอโณทัย สังข์ทอง    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
18. คุณพนิตนันท์ ใจแจ้ง   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  

1. คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์   Cooperation environmental research section 
2. คุณรัตนาวรรณ มั่งค่ัง    ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ 

 สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
3. คุณเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล    ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. คุณประกายธรรม สุขสถิตย์  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
5. คุณเสกสรร พาป้อง   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
6. คุณพรพิมล บุญคุ้ม   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
7. คุณธิติยา ภักดีสม   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
8. คุณชนกวรรณ กะตะศิลา   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
9. คุณวันวิศา ฐานังขะโน   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
10. คุณกิตติพจน์ ดรรชนีกุล   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
11. คุณณัฐสุดา ยกชู    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
12. คุณมาลินี สุขสุอรรถ   บริษัท อิโคโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
13. คุณพรพิมล วราทร   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
14. คุณวิรัตน์ สงศรี    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
15. คุณผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
16. คุณวรวรรณ ประชาเกษม   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
17. คุณกิตต ิคัมภีระ    นักวิชาการอิสระ 
18. คุณฉัตรตรี ภูรัต    Green Label and Environmental label 
19. คุณโกเมธ ตันติจินดาภรณ์   SCG Plastics Co.,Ltd 
20. คุณพัชรินทร์ วรธนกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
21. คุณจุฑาทิพย์ มณีพงษ ์   สมาคมนักผังเมืองไทย 
22. คุณดามธรรม จินากูล   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
23. คุณวิชัย ฉัตรทินวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24. คุณอัญชลี สุวรรณมณี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
 

25. คุณวรศิริ เดอ กาเดอเนต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
26. คุณธนพงศ ์ดวงมณี   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
27. คุณจันทร์รอน มากพันธุ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
28. คุณปฏิภัค วรรธกทรัพย์   วสช.พัฒนาพืชสมุนไพรครบวงจรอ าเภอวังจันทร์ 
29. คุณวีณา นันทมนตรี   สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
30. คุณจิรายุ สาอุตม ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
31. คุณสีวลี ตระกูลวิเชียร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
32. คุณกฤษณ์ ประทุมชาติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
33. คุณขัตติยา อุ่นใจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
34. คุณปาณิสรา สืบไชยวัง   บริษัทเอกชน 
35. คุณพิชัย อุตมาภินันท์   บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จ ากัด 
36. คุณชฎาพร นรางค์เพชร์   สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
37. คุณณัฏฐ์กฤตา นราพรพิพัฒน์  Eureka Global 
38. คุณศุภลักษณ์ ตัณฑนันทน์  SBCS Co.,Ltd. 
39. คุณกฤตยศ ปัญญาคง   New Venture (Sustainability) 
40. คุณณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
41. คุณณัฐพงษ์ ฟังเร็ว   นักวิชาการอิสระ 
42. คุณกัญญาณี แสงเกียรติยุทธ  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
43. คุณธนภร ประถมสาสน์   สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือไทย 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกสมาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภค

ที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และ เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย (Thai SCP Network) และกล่าวถึงการประชุม  CE Innovation 
Policy Forum ที่จัดในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ 
ZOOM เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี 2563 ของเครือข่ายส่งเสริมการผลิต

และการบริโภคท่ียั่งยืนแห่งประเทศไทย วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
กรรมการและเลขาธิการ น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี 2563 ของเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและ

การบริโภคท่ียั่งยืนแห่งประเทศไทย วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 



 
 

3.1 การเปลี่ยนแปลงการการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
กรรมการและนายทะเบียน  แจ้งที่ประชุมว่าสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯ ดังนี้ 

- นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตระกูล ในต าแหน่งกรรมการ เปลี่ยนแปลงเป็นต าแหน่ง 
อุปนายก คนที่ 3  

- นายธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ ในต าแหน่งกรรมการและเลขาธิการ เปลี่ยนแปลงเป็น
ต าแหน่ง ที่ปรึกษา 

- นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ในต าแหน่งกรรมการ เปลี่ยนแปลงเป็นต าแหน่ง 
กรรมการและเลขาธิการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2 ผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฯ (และเครือข่ายฯ) 
กรรมการและนายทะเบียน  น าเสนอผลการด าเนินงานของสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 โดยการด าเนินกิจกรรมภายใต้ขอบเขตงาน จ้างจัดท ารายงานสถานการณ์การ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปี 
2564 สนับสนุนงบประมาณโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2.1 รวบรวมผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ด้านการผลิต 

การบริการ และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ 

- ด้านการผลิตตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน: การพัฒนา R1 Recyclable 
One Material ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) 

- ด้านรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม : การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.2.2 รวบรวม และเพ่ิมเติมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
โดยรวบรมได้ 21 คน ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรม 2 คน / ด้านเกษตรฯ 
8 คน / ด้านการศึกษาและวิจัย 2 คน /ด้านการเผยแพร่ความตระหนักและ
วิถีชีวิต 3 คน / ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ 1 คน / ด้านอ่ืน ๆ เช่น GHG 5 คน 

3.2.3 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ
เพ่ือวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรร่วมลงนาม MOC 

- โครงการการศึกษาผู้น าอบรม Circular Design เส้นทางธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียน ท าร่วมกับ สอวช และ CIRCO 

- ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม  SDG Talk:  Goal 1 2  Responsible Consumption & 
Production 

3.2.4 จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 
 

- วันที่ 9 ก.พ. 2564 การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ) 
จัดร่วมกับ EU-Switch Asia Facility คพ.และ SET  

- วันที่ 25 ก.พ. 2564 งานสัมมนา การพัฒนาตัวชี้วัดการผลิตแลการบริโภค
อย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับอุตสาหกรรม
ไทย (ด้านอุตสาหกรรม) จัดร่วมกับ FTI และคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม Nida 

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 งานสัมมนา การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ความ
ท้าทายและโอกาสบนความยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero Emission (ด้านอ่ืน 
เช่น GHGs) จัดร่วมกับ TGO 

3.2.5 จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมส าหรับสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ และ 
SCP การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน” จัดร่วมกับ สส. และ สอวช.  

3.2.6 รวบรวมผลการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ
ไทย ปี 2564 (ในช่วง 1 ตุลาคม 2563 – 25 กรกฎาคม 2564) 

- งานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้รับการผลักดันและ
ส่งเสริม อย่างเข้มข้น โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เนื่องจาก
การประกาศให้ เศรษฐกิจ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ ในช่วงปี 2564-
2570  

- จากกิจกรรมทั้งหมด 76 กิจกรรม พบว่า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CE หรือ 
BCG รวมแล้วไม่น้อยกว่า 22 กิจกรรม คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของ
กิจกรรมที่รวบรวมได้  

- งานด้าน CE และ BCG ได้แทรกอยู่ในด้านต่าง ๆ ของการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน รวมไม่น้อยกว่า 9 ด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม
และอาหาร ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านตลาดทุน ด้านการศึกษาและ
วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านประชาสังคม และด้าน
นโยบายและแผน  

3.2.7 เผยแพร่รายงานสถานการณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืนในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ของสมาคมและเครือข่าย 

3.2.8 ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ในประเทศไทยในเว็บไซต์ Thai SCP Network 

ที่ปรึกษาสมาคม รายงานการด าเนินงานของกรรมการแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืนในประเทศไทยและต่างประเทศ 
- 1 5 th Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and 

Production Webisode 1 “Green Recovery and Beyound in Asia 
Pacific through SCP” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 



 
 

- 1 5 th Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and 
Production Webisode 2 “National Action Plans on SCP, Drivers for 
Green Recovery, Collaborations and Synergies for a More 
Impactful” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

- 1 5 th Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and 
Production Webisode 3 “Policy instruments for upstream Circular 
Economy” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 

- SDGs TALK: เราปรับ...โลกเปลี่ยน ภายใต้หัวข้อ “การบริโภคที่ยั่งยืน จะ
เกิดข้ึนได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

- ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจ เกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด โควิด-19 โดยอันตรายจาก “หน้ากากอนามัย” เมื่อวันที่  21 
พฤษภาคม 2564 

- เสวนาเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรม ประเด็น การบริโภคอย่างยั่งยืน และ สังคม
คาร์บอนต่ า” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กรรการและเลขาธิการ รายงานการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดย สอวช. ร่วมกับ สผบย. และหน่วยร่วมต่าง ๆ แบ่งเป็นโครงการย่อย 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของหน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของประเทศไทย และ โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วนของไทย
สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy Innovation Forum  

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้ด าเนินการจัดท าจดหมายข่าวรายเดือน เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม/เครือข่าย เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ส าหรับการรายงานการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
(ประเทศไทย) โดยมี สมาชิกประเภทองค์กร 8 องค์กร และ สมาชิกประเภทบุคคล 
203 คน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการและสมาชิกสมาคม/เครืองข่าย 

- อยากให้ทางสมาคมให้ความสนใจเรื่องของขยะในภาพรวม นอกเหนือจากเรื่อง
ของอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันที่ทางสมาคมได้ด าเนินการกิจกรรมในส่วนของ
ขยะจากอาหาร (FOOD LOSS และ FOOD WASTE)  จึงอยากให้ด าเนินการ
ครอบคลุมถึงขยะทุกประเภท 

- ประชาสัมพันธ์การเปิดตัว “โครงการ YOU เทิร์น” หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข” 
แพลตฟอร์มที่ตั้งใจปรับเอาแนวคิดการบริหารจัดการขยะครบวงจรด้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ให้กลายมาเป็นการลงมือท า เพ่ือร่วมแก้ปัญหา
เรื่อง ขยะพลาสติก อย่างตรงจุด 

- ประชาสัมพันธ์การด าเนินการโครงการน าผักตบชวามาทดแทนโฟมรองกัน
กระแทก และโครงการไหมอีรี่ 



 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
4.1 การแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลในปีท่ีผ่านมาของสมาคมฯ (และเครือข่ายฯ) 
กรรการและเหรัญญิก แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ตรวจสอบ

บัญชีโดย บริษัท วินออน ออดิท จ ากัด 
4.1.1 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 393,043.59 บาท 
4.1.2 รายรับรวม 427,970.59 บาท 
4.1.3 รายจ่ายรวม 82,018.76 บาท 
4.1.4 สรุปเงินคงเหลือของสมาคมฯ 345,951.83 บาท  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
4.2 การเลือกผู้สอบบัญชี ปี 2564 
กรรการและเหรัญญิก เสนอผู้ตรวจสอบบัญชี นางสาวมธุรวดี เศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

6266 ส านักงานสอบบัญชี เอ็มเอสอี ซึ่งเสนอราคาสอบบัญชีปี 2564 เป็นเงิน 5,000 
บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
5.1 ก าหนดวันการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564  
กรรการและเลขาธิการ ก าหนดวัน การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

เวลา 09.30-11.30 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
มติที่ประชุม รับทราบ 
5.2 กิจกรรมการด าเนินการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
อุปนายก คนที่ 3 กล่าวรายงานการด าเนินกิจกรรมภาคปศุสัตว์ ได้มีการรวมกลุ่มภาคีปศุสัตว์และสัตว์

น้ ารวมถึงผู้ผลิตอาหารสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร้อง
ขอให้ธุรกิจอาหารสัตว์มีการจัดการวัตถุดิบข้าวโพด มันส าปะหลัง และข้าว ให้เป็น
วัตถุดิบสีเขียว โดยขบวนการผลิตต้องปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูง 
เพ่ิมประสิทธิด้านต้นทุนการผลิตและคุณภาพสินค้าอาหารไทยสู่การผลิตและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน 

5.3 กิจกรรมการด าเนินการ COP216 
กรรมการและประชาสัมพันธ์  จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สมัยที่  26 (COP26) นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศร่วมมือกับ
ประชาคมโลกเพ่ือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งประเทศไทย
มีโรดแมปการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ช่วง คือในปี ค.ศ. 2030 ไทยจะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40%, ในปี ค.ศ. 2050 ไทยเป็นกลางทางคาร์บอน 



 
 

(Carbon Neutrality) และปี ค.ศ. 2066 ไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ (Net Zero) กลไกท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายโรดแมปดังกล่าว ทางกรมสรรพสามิต
มีเครื่องมือที่จะดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยให้รัฐบรรลุเป้าหมายการเป็น 
Net Zero คือ ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาภาษี
คาร์บอนอยู่เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ภาครัฐ ซึ่งคาดว่าทางสมาคม/เครือข่ายจะ
สามารถร่วมสนับสนุนข้อมูลในการศึกษามาตรการต่าง ๆ ได้ 

 
เลิกการประชุม  เวลา 14.30 น. 
 
ภาพการประชุม 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

(นางชฎาพร นรางค์เพชร์) 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์) 
กรรการและเลขาธิการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


