
“Thai Stakeholder Engagement Program 2016”
- For the sustainable healthy and happy workplace -

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:00-17:00 น. 
ณ โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok

“Stakeholder Engagement Program” เป็นโครงการที่จัดขึ้น
เพื่อให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียได้มีโอกาสพูดคุยและแบ่งปันเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อบุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ 

ในปัจจุบัน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การจ้างงานแรงงานต่างด้าว การป้องกันปัญหาการใช้
แรงงานเด็ก สภาพแวดล้อมและอนามัยในการท างาน สุขภาวะและความ
ปลอดภัยของลูกจ้าง ล้วนเป็นปัญหาส าคัญของทกุ ๆ บริษัท ดังนั้น การจัด
สัมมนา “Stakeholder Engagement Program” น้ี จึงนับเป็นโอกาสที่ดี
ในการส่งเสริมธุรกิจของแต่ละบริษัทและยังช่วยส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทไปในตัวอีกด้วย ในทางกลับกัน ส าหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียน้ัน ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท าการแสดงความต้องการต่อบริษัท
เช่นกัน

ประเด็นเรื่อง “Stakeholder Engagement” น้ัน นับเป็นประเด็น
ส าคัญมากในมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรฐานระดับ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทบริบาลของแต่ละบริษัทด้วย เราหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าการสัมมนาในครั้งน้ีจะเป็นโอกาสทีดี่ในการคิดและหาแนวทางร่วมกันของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายด้านความรับผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดดล้อม แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกอื่น ๆ ของบริษัทท่ีจะ
สามารถท างานร่วมกันในอนาคต

ตารางกจิกรรม
12:30 ลงทะเบียน

13:00-

13.15
แถลงภาพรวมการสัมมนา

13:15-

13:45

กล่าวต้อนรับและแนะน าคณะผู้จัดงาน: 

คุณฮิโรชิ อิชิดะ: ผู้อ านวยการ Caux Round Table (ประเทศญี่ปุ่น)

คุณชิเกรุ  ยามาโตะ: ประธานบริหาร บริษัท มาริโมไฟฟ์ จ ากัด

13:45-

14:00
คุณฮิโรโนริ สึโบอิ เลขานุการสถานทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย

14:00-

14:50

การเสวนาช่วงท่ี 1

ผู้ด าเนินรายการ: คุณฮิโรชิ อิชิดะ

Stakeholder Engagement Program

สายสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และบรรษัทภิบาล (CSR)

ผู้ปราศรัยรับเชิญ

SCG (The Siam Cement Public Company Limited) 

AGC Flat Glass (Thailand) PLC., 

Fuji Xerox (Thailand)Co.,Ltd.

Save the children(NGO)

Business & Human Rights Resource Center(NGO)

14:50-

15:05
พักรับประทานอาหารว่าง

15:05-

15:50

การเสวนาช่วงท่ี 2

ผู้ด าเนินรายการ: คุณชิเกรุ  ยามาโตะ 

“ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และฝ่ายบรรษัทภิบาล (CSR) จะสามารถท างานร่วมกัน

เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้นในการท างานของพนักงานบริษัทรวมถึงแรงงานต่างด้าวได้

อย่างไร?”

ผู้ปราศรัยรับเชิญ

Wako Sangyo (Thailand) Co.,Ltd.

Personnel Management Association of Thailand (PMAT) 

Eastern Personnel Management Association (EPMA)

Thailand Productivity Institute (FTPI)

15:50-

16:05

สรุปใจความส าคัญของการสัมมนา Stakeholder Engagement Program

ในวันท่ี 7 และ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา

16:05-

16:15

วิธีการส่งเสริมผลลัพท์ของ Stakeholder Engagement Program เพื่อเป็นแผนงาน

ใหม่ในอาเซียน

Mr. Soul Takahashi, Representative, 

Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC)

16:15-

16:35
แผนการด าเนินงานครั้งต่อไป

16:35-

16:45
สรุปการสัมมนา

［กลุ่มเปา้หมายผูเ้ขา้รว่มสมัมนา］
ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคม, แผนกทรัพยากรมนุษย์, ฝ่าย

ธุรการ, ฝ่ายจัดซ้ือ เป็นต้น

［จ านวนผู้เขา้รว่มสมัมนา］
100 คน

［ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีน］

ฟรี
［ภาษาทีใ่ชใ้นการสมัมนา］

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ( มีล่ามแปลภาษา)

［วันสิน้สดุการรบัสมคัร］
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:00 น.

［การรบัสมคัร］
กรุณาเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างและท าการลงทะเบยีน 

https://goo.gl/bbVp5O
［ติดตอ่สอบถาม］
Marimo5 Co.,Ltd.

Ms.  Aki Yamato (日本語・English) 080-076-6645

คุณณพิชญกานต์  นนทภา (ไทย) 091-716-8774

［Email］
info@marimo5.com 

Organizer:

Caux Round Table Japan / Marimo5 Co.,Ltd. 

Supported By:



“Thai Stakeholder Engagement Program 2016”
- For the sustainable healthy and happy workplace -

- Speakers -

คุณฮิโรชิ  อิชิดะ
Director
CAUX ROUND 
TABLE JAPAN
Moderator

คุณชิเกรุ  ยามาโตะ
CEO
Marimo5 Co.,Ltd.
Moderator

คุณจูน กังวานนวกุล 
ผูจัดการ CSR 
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี 
จํากัด (มหาชน) 

คุณปฏิมากร ยุติธรรม
Management Quality 
Manager
Fujixerox (Thailand) 
Co.,Ltd.

คุณสุรีพันธุ  เสนานุช
ผูเชี่ยวชาญ ฝายวิจัย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง
ชาติ

คุณอัครเดช วัสสระ 
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
จัดจางขององคกร,ประธาน
กรรมการการ พัฒนาผูผลิต 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

ดร. พีระพงษ  สุนทรวิภาต
นายกสมาคม
สมาคมบริหารงานบุคคล 
ภาคตะวันออก

คุณทาคาฟูมิ  คูริยามา
ประธานบริษัท
บริษัท วาโก ซังโย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

คุณนิคม ออนละมัย
กรรมการบริหาร
สมาคมการจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย

คุณนัยนา ธนวัฑโฒ       
ผูเชี่ยวชาญดานการ
คุมครองเด็ก 
องคการชวยเหลือเด็ก


