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Sustainability Forum 2021

Navigating the Uncertainty with ESG
ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์โลกภายใต้ความไม่แน่นอนในอนาคต
หนึ่ ง ในกุญ แจสํา คัญ ที่ จ ะช่ ว ยเยี ย วยาโครงสร้า งทางเศรษฐกิ จ คื อ แนวคิ ด การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ง ยื น (ESG:
Environmental, Social, Governance) ซึ่งกําลังเป็ นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในโลก เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่สามารถ
ต่อยอดและเชื่ อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ งั ยื นของสหประชาชาติ (UN SDGs - Sustainable Development
Goals) ได้ นอกจากจะเป็ นโอกาสให้องค์กรต่างๆนํามาพัฒนาแผนกลยุทธ์แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้
ถือหุน้ ปกป้องทุนทางธรรมชาติ สร้างโอกาสในการเติบโตของนวัตกรรมและสะท้อนภาพลักษณ์การสร้างรากฐานของ
การดําเนิ นธุ รกิ จ อย่ างยั่ง ยื น ในระยะยาว ซึ่ ง จะส่ง ผลถึ ง ขี ด ความ สามารถในการแข่ง ขัน ทั้ง ในระดับองค์กรและ
ประเทศชาติโดยรวม
วัตถุประสงค์หลัก
TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กําหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ Sustainability Forum 2021 ภายใต้
หัวข้อ Navigating the Uncertainty with ESG ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
• เผยแพร่แนวคิดการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยองค์กรชัน้ นําของประเทศไทยและนานาชาติ
• แนวคิดเชิงกลยุทธ์และแนวปฏิบตั ิท่ีเป็ นเลิศ (Best Practice) ของ ESG เพื่ อให้ผรู้ ่วมสัมมนาได้เข้าใจกลไก
ของแนวคิด ESG เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน และเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กบั
องค์กรและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
งานสัมนานีเ้ หมาะสําหรับ
• ผูบ้ ริหารจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
• ผูป้ ระกอบการและ Startups
• นักวิชาการ คนรุน่ ใหม่และผูท้ ่ีสนใจในเรื่องความยั่งยืน
• องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO)
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Sustainability Forum 2021

Navigating the Uncertainty with ESG
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
กําหนดการ
08:30 – 09:00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์
09:00 – 09:05 กล่าวต้อนรับและเปิ ดงาน
โดย คุณวิรัตน์ เอือ้ นฤมิต
รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
09:10 – 09:30 ปาฐกถาพิเศษ Celebrating the Legacy of King Rama IX: The True ESG Advocate
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา
09:35 – 10:05 The SDGs Objective for Competitiveness
โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผูบ้ ริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
10:05 – 10:15 พัก 10 นาที
10:15 – 11:50 การอภิปราย หัวข้อ “Beyond ESG disclosure: outperformance with sustainability-focused innovation”
Managing ESG for Outperformance (10:15 – 10:45)
โดย Mr. Brad Denig
Managing Director, AWR Lloyd
การอภิปรายกลุม่ (10:50 – 11:50)
โดย Mr. Brad Denig
Managing Director, AWR Lloyd
ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ดําเนินการอภิปราย โดย Ms. Shruti Kothari
Head of Communication, AWR Lloyd
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11:50 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 Sustainable MICE Strategy for Thailand
โดย คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
13:35 – 14:05 Leadership for ESG
โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พบิ ูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
14:10 – 15:10 Leading Women in ESG: “Balancing the Green, the Social & the Governance
โดย ฯพณฯ นางกาญจนา ภัทรโชค
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
คุณวัลลภา ไตรโสรัส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)
คุณภควิภา เจริญตรา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายลูกค้า
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
คุณศรีกัญญา ยาทิพย์
เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ดําเนินการอภิปราย โดย คุณภัทรลดา สง่าแสง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด(มหาชน)
15:10 - 15.25 พัก 10 นาที
15:25 – 16:25 The Final Word: “Towards a Better World”
โดย Mr. Harald Neidhardt
CEO & Curator, Future/io Institute, Germany
Mr. Bernhard Kowatsch
Head of World Food Programme Innovation Accelerator
16:30

ปิ ดการสัมมนา

หมายเหตุ วิทยากรแต่ละท่านอยูใ่ นระหว่างรอการยืนยัน
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