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Day I:  Introduction to Impact Measurement and Management (IMM)  

09:00 – 09:30 ลงทะเบยีนและรับประทานกาแฟ  

09:30 – 09:40 กลา่วเปิดโดย 

• ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต.) 

• โครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Development 

Programme: UNDP)  

 

เลขาธกิาร ก.ล.ต. 

 

Mr. Renaud Meyer  

UNDP Resident Representative 

09:40 – 10:10 การขับเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs) ในประเทศไทย  

• การด าเนนิงานและแผนขับเคลือ่นเพือ่สรา้งความตระหนักรู ้

ในเรือ่ง SDGs ในตลาดทนุไทย 

คณุอภญิญา สริะนาท  

UNDP  

 คณุธันยพร กรชิตทิายาวธุ 

สมาคมเครอืขา่ย 
โกลบอลคอมแพ็กแหง่ประเทศ

ไทย 

คณุเพ็ญศร ีสธุรีศานต ์

สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

คณุวนิติา กลุตังวัฒนา  

ส านักงาน ก.ล.ต. 

10:10 – 10:20 การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 One Report  

• การสง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานสากล เชน่ TCFD HRDD 

SDGs 

คณุวนิติา กลุตังวัฒนา 

 

10:20 – 10:35  อาหารว่างเชา้ 

10.35 – 12:00 บทน าและภาพรวมของการวัดและจัดการผลกระทบ (Impact 

Measurement and Management: IMM) 

• การลงทนุเพือ่สรา้งผลกระทบในภมูภิาค (ผูเ้ลน่หลัก แนวโนม้ ฯลฯ) 

• ค าจ ากัดความของแนวคดิหลัก (ESG, sustainability, SDGs, 

Impact) 

• เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืและบทบาทภาคเอกชน  

• โอกาสในการเขา้ถงึเงนิทนุเพือ่ความยั่งยนื (กลยทุธใ์นการผนวก

ผลกระทบเขา้ไปในธรุกจิหลักของบรษัิท) 

• รูจั้กวธิกีารจัดการผลกระทบส าหรับบรษัิท 

• ประโยชนข์องการจัดการผลกระทบส าหรับบรษัิท 

• ตัวอยา่งธรุกจิทีน่ า IMM ไปใช ้

• การวัดผลกระทบ vs การจัดการผลกระทบ  

• เคสตัวอย่างในภมูภิาค 

 

 

Artak Melkonyan 

 

 

Pedro Cortez,  

Business Call to Action, UNDP  

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเทีย่ง 
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Day I:  Introduction to Impact Measurement and Management (IMM) (ตอ่) 

13:00 – 14:00 ภาพรวม มาตรฐาน แนวปฏบัิตแิละเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรายงานใน

ปัจจุบัน  

• มาตรฐานผลกระทบดา้น SDG หรอื SDG Impact Standards 

จัดท าโดยโครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) 

• แนวทางการวัดระดับและบรหิารจัดการผลกระทบใน 5 มติติามแบบ  

Impact Management Project (IMP) 

Fabienne Michoux,  

SDG Impact Team 

(Zoom) 

14:00 – 14:15 อาหารว่างบ่าย 

14:15 – 15:50 เราจะเริม่ท า IMM อย่างไร 

• ก าหนดเป้าหมายการสรา้งผลกระทบ  

• การวเิคราะหป์ระเด็นส าคัญทางธรุกจิ 

• การจัดล าดับเป้าหมาย SDG 

• การจัดท าแผนผังผูม้สีว่นไดเ้สยี (จัดกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี) 

• เครือ่งมอืเพือ่สรา้งความมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• หว่งโซผ่ลลัพธ:์ การพัฒนาทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทีอ่งิกับ

เป้าหมาย SDG 

• การฝึกปฏบัิต:ิ การสรา้งความเชือ่มโยงของหว่งโซผ่ลลัพธส์ าหรับ

บรษัิทของคณุ 

 

Pedro Cortez  

Mariana Sarmento 

 

15:50 – 16:00 สรุปและถาม-ตอบ (Q&A)  Pedro Cortez 

  Day II: Aligning with Global Standards to Measure, Manage and Report Impact 

09:00 – 09:30 ลงทะเบยีนและรับประทานกาแฟ  

09:30 – 09:40 สรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นวันแรก  คณุอภญิญา (UNDP) 

09:40 – 10:55 เสวนา: การน า SDGs IMM ไปใชใ้นรายงานความย่ังยนื  

• ผูแ้ทนจาก บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 

• ผูแ้ทนจาก สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

 

ศศโิณทัย โรจนุตมะ 

บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์  

ดร.สวนติย ์บุญญาสวัุฒน ์

โกศลพศิษิฐก์ลุ 

สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

10:55 – 11:10 อาหารว่างเชา้ 

11:10 – 12:00 เราจะเริม่ท า IMM อย่างไร  

• ทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากวันแรก 

• การน าเสนองานกลุม่ 

Pedro Cortez 

 Mariana Sarmento 

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารเทีย่ง 

13:00 – 13:45 ตัวชีวั้ดส าหรับ IMM 

• ตัวชีวั้ด SMART  

• ตัวชีวั้ดทีด่ ีvs ไมด่ ี

• ตัวชีวั้ด IRIS plus และตัวชีวั้ดอืน่ตามมาตรฐานโลก 

• จับคูตั่วชีวั้ดกับผลผลติและผลลัพธ ์

Pedro Cortez 

Mariana Sarmento 
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Day II: Aligning with Global Standards to Measure, Manage and Report Impact (ตอ่) 

13:45 – 14:45 กระบวนการเก็บขอ้มลู 

• Impact Lab Module 2: การจับคูตั่วชีวั้ดกับผลผลติ (outputs) 

และผลสมัฤทธิ ์(outcomes)  

• การออกแบบแบบส ารวจ  

• การออกแบบเครือ่งมอืส าหรับการจัดเก็บขอ้มูล 

• กระบวนการเก็บขอ้มลูรวมถงึการทดลองใชเ้ครือ่งมอื 

• การก าหนดเกณฑวั์ด (benchmarks) เสน้ฐาน (baseline) และ

เป้าหมาย 

• แนะน าตัวชีวั้ดความส าเร็จเพือ่วัดผลของโครงการ 

Pedro Cortez 

14:45 – 15:00 อาหารว่างบ่าย 

15:00 – 16:00 IMM ส าหรับกระบวนการตัดสนิใจและการรายงาน 

• ภาพรวมกรอบผลกระทบ: แนวปฏบัิตริะดับนานาชาต ิและ

มาตรฐาน IMM 

• 5 มติขิองผลกระทบ และการจัดการบรหิารความเสีย่งของ

ผลกระทบ – ขอ้มลู 15 ประเภทของ IMP  

• ประเภทการรายงาน IMM ส าหรับกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุ่ม 

(การรายงานแบบท่ัวไปหรอืการรายงานแบบรวมผลทัง้หมดส าหรับ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในและภายนอก) 

• การสือ่สารเรือ่งผลกระทบอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

Pedro Cortez  

Mariana Sarmento 

16:00 – 16:30 ท าความรูจ้ักเครือ่งมอื Impact Flow Haidy Lueng, 

ChangeFusion 

16:30 – 16.35 สรุปการอบรม UNDP และ ก.ล.ต  


