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Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN
A.

Overview of Inclusive Business (IB) and Opportunities to Collaborate in Thailand

While there is some literature on corporate social responsibility (CSR) and social enterprises
(SE) in Thailand, there is no systematic landscape study on inclusive businesses in the country, and
understanding is still nascent. However, there is growing interest from a) corporations to set-up and
invest in IB models and b) from government to transition and scale-up SE and CSR to inclusive business
initiatives and IB activities. At least 20 IB cases are known but there may be many more.

1.

2.

From SE to IB promotion: Since 2009 the Thai government promoted social enterprises
through SE accreditation, financing and incentives. It created a dedicated Thai Social Enterprise Office
(TSEO) under the Prime Minister to coordinate the implementation of the various programs under the
2019 Social Enterprise Promotional Act which paves the way for scaling of SE towards IB models. The
Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) is the government’s primary agency
formulating policies and strategies and supporting SMEs in Thailand. It also coordinates with different
agencies to create a suitable ecosystem for entrepreneurship building for growth and development,
which could benefit companies with IB models.

3.

Thailand is also engaging in regional conversations around the potential of inclusive business,
especially in the context of ASEAN. As the Chair of ASEAN in 2019, Thailand hosted two major IB events;
the Third IB Policy Forum and the Second ASEAN IB Summit.

Contact
Ms. Nipawis Ritthironk, Chief of ASEAN Cooperation Division, Office of Small and Medium Enterprises
Promotion (OSMEP), nipawis@sme.go.th
Mr. Kritsadathan Kachathan, SME Policy Analyst 6, Office of Small and Medium Enterprises Promotion
(OSMEP), kritsadathan@sme.go.th

B.

Inclusive Business Promotion in ASEAN

4.
IB definition and overview in ASEAN: ASEAN defines Inclusive Businesses as businesses that
provide goods, services, and livelihoods on a commercially viable basis, either at scale or scalable, to
people at the Base of the economic Pyramid (BOP), making them part of the value chain of companies’
core business as suppliers, distributors, retailers, or customers1. IB is implemented along three
approaches, namely IB models, IB activities, and Social Enterprise initiatives.2

1

As per definition adopted in the ASEAN Inclusive Business Framework, which referred to the IB definition developed by the
G20. https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf

2

IB models integrate the poor into their core business, expect to realize market returns, and rely mainly on commercial
funding. IB activities, on the other hand, integrate the poor into their value chain but only ancillary, such that the business
may survive even without the IB activity. CSR activities often fall under this category. Finally, SE initiatives have explicit
social impact objectives, but are not necessarily structured to maximize profit for investors.

1

5.
In 2017, the ASEAN leaders called for greater emphasis on creating an enabling environment
for Inclusive Businesses and endorsed the ASEAN IB Framework. In 2018, the ASEAN Coordinating
Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) took the lead to promote IB in the
region. Since then, ASEAN and its member states have made significant progress in advancing the
promotion of IB at both national and regional level through capacity building programmes, publication
of reports and guidelines and development of national-level IB landscape studies. The regional
Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN document was endorsed by the ASEAN
Economic Ministers (AEM) at the 52nd ASEAN AEM Meeting in August 2020, providing a common nonbinding reference document for ASEAN policymakers to further promote the IB agenda in the region.
It provides an outline on how IB can be supported at the national level, and what institutional setup is
required to do so, as well as provides recommendations on how to promote IB at the regional level.
6.
The Inclusive Business (IB) agenda is a triple win for governments, businesses and people at
the base of the economic pyramid, blending economic, commercial and social objectives and benefits.
IB is a cross-cutting topic – its promotion and integration into national and regional policies require
close collaboration with all relevant stakeholders from both the public and private sectors. It is thus
pertinent that all stakeholders have the same understanding on the IB model, its potential avenues for
applications as well as benefits to achieve a common objective in the promotion and integration of IB
in national and regional policies.
7.
IB as part of the post-COVID 19 re-building: IB can support efforts to rebound from the COVID19 crisis and to build back better. Companies with IB models are innovative and their social impact is
local. Many have established last-mile distribution and supplier outreach systems and understand the
markets of the poor and low-income population. Governments providing financial support to the
private sector in times of economic crisis are increasingly interested in linking their support to creating
impact for the economy and building back a better future through encouraging changes towards
inclusive business practices. Providing detailed information about the state of the IB sector generally
would help lay the case for investors to re-engage with investments. Governments can also approach
investors to discuss potential risk reduction strategies that could stimulate post-pandemic investments
leveraging public sector spending.

C.

12 Policy Instruments to promote IB in ASEAN

8.

The Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN introduces 11 policy
instruments to promote IB at the national level3 and one (1) policy instrument on “creating synergies to
promote IB in the ASEAN region and beyond” to promote IB at the regional level. Description of each
policy instrument appears in ANNEX 1.

3

(i) strategy and action plan on IB enabling environment; (ii) institutionalisation IB promotion; (iii) IB accreditation and
registration; (iv) IB awareness raising; (v) IB business coaching for companies; (vi) IB investment incentives; (viii) reducing
impact investing risks; (viii) promoting IB in public procurement; (ix) targeting IB in existing private sector and other
development programs; (x) linking IB to the social enterprise and corporate social responsibility agenda; (xi) monitoring
and reporting on IB results.

2

D.

Designing and implementing IB promotion policy instruments

9.
The process of formulating an IB promotion strategy: The development of IB policy
instruments, which has emerged in ASEAN, follows a three-step process consisting of (i) scoping,
landscaping and strategy recommendation development in public-private engagement; (ii)
consultation, awareness-building and promotion through public-private dialogues; and (iii) steering,
technical assistance and strategy implementation. The aim of the collaborative and participatory multistakeholder approach is to build a convincing case for IB and to create ownership and commitment
which supports the transformation of the strategy recommendations into official government and
private sector approved policy instruments according to the country’s specific processes.
10.
Initial insights to implementing IB promotion policy instruments: IB is a private sector activity
therefore policymakers need to involve private sector representative in the development and
implementation of IB strategies. Although there is so far only limited experience in the implementation
of IB policies, coordination mechanisms for public and private sector focal points in form of, for
example Steering Groups, have been initiated. The level of institutionalization, from establishing a
government programme to promote IB to adopting specific legislation to promote IB, will be an
indicator of the future sustainability and impact of the IB strategy. The promotion of IB requires a core
government budget to support the IB unit and coordination efforts. Government funding can leverage
private funding from companies and investors. In addition, development partners may be interested
to fund some elements of the IB strategy. Some promotion activities could be part of existing
programmes.

Important documents
•

•
•

Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN (September 2020)
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsedat-the-52nd-AEM.pdf
The ASEAN IB Framework (August 2017)
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
Advancing Enabling Policy Environment for Inclusive Businesses in Association of Southeast
Asian
Nations
(ASEAN)
(September
2019)
https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businessesin-ASEAN-1.pdf
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Annex 1: Policy Instruments to promote IB in ASEAN
The Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN introduces eleven policy instruments
for AMS, followed by one for ASEAN (creating synergies to promote IB in the ASEAN region and
beyond), to encourage the widespread adoption of IB in the ASEAN region with the details are as
follows.

1.

Strategy and action plan on IB enabling environment

Strategy for an IB enabling environment (IBee4). Inclusive Business as a new and cross-cutting topic is
distinguished from sector or MSME policies. Therefore, a specific strategic framework is required which
rationalizes policy options, draws in commitment of various stakeholders, and includes an action plan
with budget and institutional structure for implementing IB promotion. While no ASEAN Member State
(AMS) has an approved IB strategy so far, six countries have recently prepared either full-fledged IB
strategy proposals (Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Viet Nam), sector specific IB
recommendations (Indonesia), or an IB bill and roadmap (Philippines). IBee strategies typically describe
directions and cohesive programs to be implemented by government in partnership with other
organizations to create a better enabling environment for IB. In some countries IB strategies are also
referenced in broader medium-term socio-economic development plans or industrial or SME
development strategies.5
IB strategies aligned with MSME development strategies. The ASEAN SME Policy Index 2018 identified
that industrial clusters create an environment conducive to productivity gains, which are a factor of
growth, and so form a structure that helps enterprises meet the challenges of international
competition. Without SMEs as subcontractors and suppliers of intermediate inputs to multinational
corporations (MNCs) and domestic large enterprises, industrial growth may not be able to sustain
increasing domestic value, employment, productivity and industrial linkages.
The point of convergence between MSME and IB development objectives, and responsible agencies’
success indicators, is the linkage. As MSME look for access to market through large companies (bottomup approach), IB companies look to engage with MSMEs throughout their value chain (top-down
approach). To foster alignment of IB and MSME promotion strategies the following steps can be
undertaken by the IB and the SME focal agencies6:

4 In

Cambodia, the proposed strategy is named IBeeC (Inclusive Business enabling environment in Cambodia). This innovative
naming refers to an active bee going around (enabling environment) collecting pollen (inputs) from different flowers
(stakeholders) and transferring this into honey (IB support programs).
example, in Malaysia IB is a strategy in the National Entrepreneurship Policy 2030 (NEP 2030) and being considered as a
strategy under the 12thMalaysia Plan; in Cambodia in the National Development Plan 2019-2023; and in the Philippines
in the National Socio-Economic Development Plan. In all three countries, IB is also a topic in the SME development
strategies.

5 For

6 The Philippines’ Department of Trade and Industry together with the Board of Investment developed in 2019/20 the Inclusive

Business Roadmap with representative from the private, public and civil sector, which outlines alignment strategies of IB
and MSME development.
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a. A review of the current state of MSME development plans and programs relevant to IB
promotion can reveal concrete opportunities of alignment, such as support programmes for
SME financing and support services.
b. Such review can further identify national, provincial and local agencies-and their objectives involved in MSME development, which could incorporate and implement IB strategy elements
connected to MSME development.
c. The following key strategic objectives have emerged to further promote inclusive business
through convergence with MSME development programmes:
i. Encourage more provincial and local businesses to develop inclusive business models
engaging with MSMEs.
ii. Coordinate the provision of support to build financial and technical capacities of IBs and
MSMEs, for example by collaborating on MSME capacity development programmes.
iii. Build viable community partnerships that enable the emergence and growth of IB models
and that provide access to markets for MSMEs.
iv. Facilitate the set-up of a central database/repository and a readily-accessible online portal
for information and knowledge sharing as well as matching of IBs and MSME value chain
partners.
v. Develop metrics or standards and a system to measure, monitor, and evaluate IB/MSME
performance and impact.
Developing an IB strategy needs a committed champion: Because of the multi-sectoral character of
IB, endorsing such strategies will require multi-agency support and engagement at high-level, both in
the government’s cabinet and in business associations. To this end, it is particularly important to find
a strong and active champion in the government. At government level the development of an IB
strategy could involve ministries of economy and finance, industry and trade, investment boards, and
a key sector ministry being responsible for agrobusiness (as most IB models address income poverty
and are related to agrobusiness and crafts).
IB strategies aim at encouraging the transformation of mainstream business models into inclusive
business models: To this end, the recommended incentives focus first on creating a clear
understanding of IB (information dissemination, awards, accreditation, systemic impact monitoring,
etc.), enhancing business readiness, and reducing business investment risks. In addition, they may call
for smart and targeted incentives and for mainstreaming IB promotion through existing SME
development, sectoral and poverty reduction programs. The strategies also emphasize partnership
between multiple implementation actors, especially in government (economic and finance as well as
industry and trade ministries and their investment promotion bodies), business associations and
impact investors.
A multi-year IB action plan is developed from the IBee strategy: It describes the activities and inputs
for implementing the objectives and targeted results of the IB strategy. The action plan includes a
budget and explains the roles of the various stakeholders involved. It is linked to monitoring IB
implementation and following up on commitments from government agencies, business associations,
impact investors, business facilitators, development partners, and others.

2.

Institutionalising IB promotion

Dedicated IB strategy implementation bodies: Alongside the strategy development and identifying the
leading champion for IB promotion in the government, it is important to establish the right

5

coordinating and initiating bodies for IB promotion. Three important bodies emerged in AMS to
institutionalize IB:
•

Most importantly a central IB coordinating unit under the IB champion in a ministry is needed
to arrange the implementation of the strategy. This IB unit could be located in the respective
strategy department of the ministry, and comprise 2-3 persons working part-time on IB. The IB unit
could have a small budget for hosting workshops, establishing and then populating a country-wide
IB website, conducting IB studies, and preparing and coordinating the implementation of the
action plan.
• The IB coordination unit should work with officially nominated IB focal points in selected
government agencies and business associations. The IB focal points (usually 6 to 12) should meet
regularly to discuss. IB implementation in their specific constituency.
• A broader IB steering group could be responsible for monitoring the implementation of the IB
action plan. It could meet quarterly to guide the direction of IB implementation. Such steering
group would comprise of the IB focal points plus other key stakeholders active in IB promotion.
Representatives from impact investors, business facilitators and development partners could be
selected on a rotating basis. To build wide ownership of IB promotion, the steering group would
be responsible for endorsing the IB action plan.
Keeping the momentum: As part of the IB policy formulation process, various AMS have already or are
in the process of establishing a steering group (e.g. Myanmar), coordination unit (e.g. Cambodia,
Malaysia, Philippines, Viet Nam) and a focal point (Cambodia, Myanmar). For those countries that are
finalizing their policies, the next step would be to formerly endorse and communicate the institutional
structure, and to establish regular meetings and working realities. The IB coordinating unit could serve
as the secretariat to the steering group.

3.

IB accreditation and registration

IB accreditation as core policy instrument: IB is a thematic concept that emphasizes impact and not
company size or sector priorities as in other industry promotion policies. To endorse financial support
to the private sector, the government needs a good rationale and targeting system. IB accreditation
allows both by emphasizing that companies need to be viable (and hence government support is
limited), achieve large scale social impact, and provide systemic and innovative contributions to
development. IB is a new concept and terminologies of combining economic activities with social
impact are often confusing, therefore a transparent and independent accreditation system is required
to clearly identify such companies. Some AMS (like Cambodia, Malaysia, Myanmar, and Viet Nam) are
currently exploring an IB accreditation scheme. Some (like Malaysia, Thailand, Singapore, Viet Nam)
also have a social enterprise accreditation or registration system, which could be broadened to include
also IB or linked to a separate IB accreditation (discussion in Malaysia and Viet Nam).
Principles of IB accreditation: Eleven basic principles to IB accreditation are outlined below:

1) Companies can apply voluntarily and IB accreditation shall be different from eventual IB
registration for incentives.

2) The IB accreditation system assesses IB business lines (not the whole company) based on 40
more detailed criteria–see Annex 5 and Annex 6 of the guidelines document-and against sector
benchmarks for small (offering the opportunity to integrate Social Enterprise (SE), and medium
and larger companies).

6

3) The assessment is based on both past performance and the realistic application of a forward
looking (3 years) business plan.

4) Furthermore, the IB accreditation is not given once for all, but needs to be confirmed every 3
years.

5) A composite rating tool7 with a set of transparent criteria, sector benchmarks reflecting
different company sizes and country realities, and a common weighting8 and scoring9 principle
is used to assess all business lines on their IB potential.

6) A company needs to pass some minimum score to be qualified as IB.10 Companies with
environmental, social and governance (ESG) safeguard and responsible business standards
below a certain threshold will be disqualified.

7) Companies with good IB strategic intent and ratings close to the minimum thresholds can be
classified as potential IB, while others exceeding the minimum scores are classified as IB.
Potential IB could have access to incentives (e.g. business coaching) but would qualify for
financial incentives only, if the IB line’s projected impact is achieved.

8) Small, medium and large companies are rated on the same criteria, but rating benchmarks
sconsider the three company sizes.

9) The accreditation is based on a detailed assessment of the IB line through independent
advisory firms. To enhance ownership among the business community, the final rating is jointly
performed by representatives from government and business associations.

10) The results of IB accreditation are transparently publicized and IB awards being given to
enhance branding of such companies.

11) IB rating is linked to receiving IB incentives. Recognition and awards are the minimum
incentives a government can give. Other financial, technical, market, and input access
incentives are further outlined below; AMS may decide which of these incentives they wish to
open for IB.
Encouraging the transformation of potential IB: To this end, (a) applying a dynamic understanding and
theory of change for reporting scale, depth and transformative character of the social impact, and (b)
encouraging companies with potential IB models to make the transition towards IB are important. The
accreditation system allows for identifying potential IB models, and such companies could receive

7 The advantage

of a composite rating tool against principles of assessment by exclusion, is that companies can be eligible for
IB even if they are weak in some criteria. Another advantage is that all company sizes can be assessed under the same
methodology, with different benchmarks used for small, medium or large companies.

8

Commercial and social ratings have similar weights with social rating slightly higher, while BOP innovation has a much
smaller weight. While criteria are uniform for all AMS, the weights can be adjusted to the specific country conditions.

9

The assessment would rate each of the 39 criteria in high-medium-and low results which are transferred into numbers 1-6.
These rates are then multiplied by the weights for each criterion to achieve a specific score.

10

A company's business line would qualify as IB, if it achieves minimum overall and section scores. An indicative overall score
for IB could be 3.2, a minimum financial score1.2 (sum of commercial score, business innovation and technology
innovations), a minimum social score1.5 (sum of social impact and social innovation), an innovation score 0.4, and an IB
strategic intent score could be a minimum of 3.

7

specific support like business coaching. For the government and other actors in the ecosystem,
transforming potential IB into fully matured IB models is the key for widespread adoption of IB
IB registration as an enhanced policy instrument: In case a government decides to also provide
financial incentives, companies with an inclusive business model need to undergo a registration
process. Such a registration process can be a stand-alone process, or one that is integrated in
registration processes for other investment promotion incentives (as in the Philippines).

4.

IB awareness raising

Need to raise awareness of IB: Apart from an increasing number of IB thought leaders and public and
private sector pioneers, IB is still not well known in most AMS among policy makers, businesses, or the
public. Therefore, it is important to generate awareness at different levels, mostly among business
leaders (so that they see the potential of IB markets) and among government agencies (so that they
understand the role IBs can play in achieving their mandates, and how they may promote IB).
Knowledge sharing and advocacy is therefore a critical component of IB promotion.
Business associations are best suited to undertake this towards the private sector. However, some
government agencies are also well-placed to prepare and disseminate knowledge on IB through
numerous activities, such as preparation and dissemination of information material–among others –
multimedia, printed information and promotion materials, films and radio features as well as
newspaper articles. Organisation and participation in workshops and seminars, capacity building
programs, and international events could also be considered. Having a country-wide IB website, to
which key stakeholders contribute and is linked to global IB platforms11 could be a simple and highly
effective way of awareness raising. Finally, recognising the achievement and societal contribution of IB
companies through national IB Awards may also increase the understanding and awareness among the
public and private sectors on the IB model. Proposed nomination and selection criteria appear in the
Annex 7 of the guidelines document.

5.

IB coaching for companies

Rationale for IB coaching: Impact investors suggest that the lack of investment readiness is the main
bottleneck for investing in companies with IB models. This readiness is related to both commercial
viability as well as social impact. At the same time, there are companies without IB models or already
with potential IB models which would like to transition into IB but have not yet fully develop such
business lines. A program of IB coaching is a tool to support such companies making the transition to
IB, while helping to improve investment readiness, commercial viability and enhance social impact. The
government could set up a business coaching facility, which helps companies through focused and
practical technical assistance improving the IB model.
Content of IB coaching: IB coaching would comprise an overall strategic business discussion resulting
in a general orientation for an IB focused business plan of the company. The target audience would
typically be high-level decision makers in a company. Other forms of business coaching can comprise
matchmaking with impact investors. Yet another component of business coaching could be marketing

11

such as www.inclusivebusiness.net.
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to the BoP, managing environmental and social risks through supply chain due diligence12, or business
processes advice, for which sector experts would be needed. These different coaching activities would
require between 1 to 30 person-days of intermittent input with longer time support commitment. To
meet the diverse requirements of expertise, a network of IB trained national and international experts
could be established.
Delivering IB coaching and its costs: As one-on-one coaching is expensive, innovative cost-reducing
approaches are required to make the coaching feasible. IBs coaching can be given to the company on
a grant basis with a mechanism for the company to cost-share a certain percentage in case of successful
IB business. That would create a revolving fund for making the IB coaching facility more sustainable.
Given that business associations are very close to company clients, IB coaching could best be
coordinated by one business association working in cooperation with other stakeholders, notably
impact investors and development partners.

6.

IB investment incentives

Include IB as a separate category in the existing investment incentives: Many countries have specific
investment incentives for industries of high national priority. Such incentives typically include favorable
tax regimes, import and export incentives, technology and foreign workers incentives, profit transfer
regulations, benefits through industrial zones etc. Such financial incentives may be an important
consideration for mainstream companies to begin the development of IB models. Including IB as a
category in existing incentive packages is therefore a possible policy option if cost benefit or social
benefit analysis confirms it. Eligibility schemes could be aligned with IB accreditation principles and
adjusted to the specific incentives scheme in terms of context specific considerations. The Philippines’
Board of Investments included the IB model as one of the preferred activities in its Investments Priority
Plan 2017-2019, in which IB projects may qualify for income tax holiday. From its piloted IB assessment
criteria, three impact targets and three innovation features were included in the registration
requirements.13
IB can be used to rationalize incentives: In most AMS incentives are being given for investing in sectors
identified by the government as priority for growth. IB is undertaken in many of those sectors but goes
beyond the sector focus by being a societal priority for growth and development, and for creating
greater inclusion. Including IB as a cross-cutting topic can so help AMS investment boards to further
rationalize existing incentives and prioritize those companies that bring high social impact. IB
accreditation would be a precondition for accessing such incentives.

7.

Reducing impact investment risks

The rationale for investment support. MSMEs face challenges of obtaining financing due to the
preference of the banks not to take the risk and the administrative preference to deal with larger
companies. Most SME financing programmes address this challenge and establish separate credit lines

12

Such training could be based on internationally recognized instruments such as the OECD Due Diligence Guidelines for
Responsible Business Conductor relevant sectoral OECD due diligence instrument.
targets encompass relevancy (% value of total cost of goods sold sourced from MSEs), reach (number of BOP engaged,
of which at least 30% are women) and depth (% increase in average income). The innovation features comprise the provision
of technical assistance, facilitation or provision of access to finance and provision of inputs and/or technology.

13 The
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for the SMEs. Companies with IB models, however, have potential access to financing for example from
impact investors, provided they can present a strong business and social impact plan, and the potential
investors finds ways of reducing its perceived investment risks. While IB support will address
investment readiness through IB coaching, readiness of investors can be encouraged by establishing a
risk reduction financing facility.
Investment risks of IB: There are two reasons, why financial institutions perceive the investment risks
in IB companies as high: First, it is assumed that working with the BOP (having less capital and hence
less purchasing power and less repayment capacity) may incline higher risks for doing business with or
through them. Another reason is that risk mitigation measures IB companies put in place are not fully
understood due to the unfamiliarity of IB among mainstream financial institutions. Hence, not a
separate credit line for IB financing is recommended, but a facility that can help in reducing the risks
of impact investors in IB. Such risk reduction facility would be welcomed by impact investor,
development banks and even some commercial banks. Such facility would also reduce the costs for the
government to stimulate IB financing while at the same time actively encourage investments in IB.
Design as a pay-for-success blended finance facility: An innovative blended finance facility is different
from a traditional guarantee instrument as it creates a modality where the public sector can co-invest
equity or debt in a business of societal value without subsidizing that investment. The government –
through the risk reduction facility -would co-invest with the investor. The financing will be used to
reduce the investment risk and unleash financing from impact investors in accredited IB companies. In
case the investment achieves the planned social outcomes but does not meet the agreed financial
returns, the government investment will be converted into a grant. If the investment is commercially
and socially successful, it will be paid back. Such risk reducing financing tools based on payment for
outcome are used for example in Latin America by the Inter-American Development Bank in IB and are
getting more common in Asia. Development partners and banks could be approached to initially
finance the facility with long term (15-25 years) government repayment.14

8.

Promoting IB in public procurement

Promoting procurement from companies with IB models and social enterprise (SE) initiatives: Public
procurement is internationally an often-used, but controversial, policy instruments to benefit those
delivering social or environmental benefits and passing minimum quality criteria. Typically,
procurement rules emphasize cost effectiveness, quality and adequacy of delivery, as well as good
governance and adhering to social and environmental safeguard standards by the firms. In result, many
of those goods are imported instead of sourced locally. Alternatively, the government could also
develop mechanisms giving preference to inclusive business and social enterprises, through targets or
impact related selection criteria, while ensuring business integrity15 in the procurement process. Since

14

In preliminary discussions in Cambodia, Myanmar and Viet Nam for example, multilateral development banks like ADB and
development partners like Agence Française de Développement (AfD), Department for International Development (DFID),
Japan International Cooperation Agency (JICA), and Korea International Cooperation Agency (KOICA) showed initial
interest in engaging in such risk reduction facility. However, this would require more active initial involvement by the AMS
governments.

15

The Business Integrity Hub at the OECD provides specific guidance on integrity in procurement (see
https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).
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procurement is often undertaken in a decentralized way, it would require a committed central agency
to establish a general rule of IB targeting and then agree it with line agencies. So far, no AMS has such
specific rules for IB or SE targeting in public procurement.
Public procurement in COVID-19 recovery program: If implemented, IB targeting in public
procurement could create a major demand for products produced by the BOP, and hence generate big
impact on new income generation opportunities for the poor. Especially in post COVID-19 recovery
times, such IB targeting could create quick effects for the poor most seriously affected by the
pandemic.

9.

Targeting IB in existing private sector and other development programs

SME development programs: Many AMS have active and well-funded MSME development programs
and effective administration to implement. As ACCMSME is the focal point for IB in ASEAN, several
countries decided to bring the IB agenda under this MSME administration (for example, Cambodia,
Malaysia, Philippines, Viet Nam). They are conscious that promoting IB is an effective way to reach
MSMEs indirectly. To fully capitalize on the potential of IB in terms of inclusive growth, IB promotion is
a task that needs to go beyond SME promotion objectives and institutional structure. AMS where IB
promotion is under SME agencies could immediately start with IB promotion if they would target IB in
their own financed existing SME support programs.16
Poverty reduction programs: A similar assessment can be done for poverty reduction programs. As
part of the landscape study for Malaysia, it was found that a 5-10% of the existing funding for SME and
B40 inclusion programs could meaningfully be targeted for IB companies. Setting specific quota for IB
in existing SME programs might also be an option, because the same agency would then promote IB
and SME development. In general, AMS can review, which SME development and poverty reduction
programs may be best suited to promote IB and how IB could be best targeted in such programs.

10.

Linking IB to the social enterprise and corporate social responsibility agenda

Linking the social enterprises (SE) and corporate social responsibility (CSR) agendas to IB provides
opportunities to scale-up impact: Since early 2010s various AMS engaged in discussions on how to
promote SE, CSR, and more responsible business action, notably the middle-and higher-income
countries. These developments are reflected in several ASEAN documents such as the ASEAN SME
Policy Index 201817 and the ASEAN Socio-Cultural, Economic, and Political-Security Community
Blueprints 202518. Some AMS have established specific SE regulations19, such as Thailand and Malaysia.
Several AMS have integrated CSR into their national policies, strategies or laws, as well as into

16 For

example, Malaysia has discussed such approach, and some initial suggestions were made in the landscape study which
programs would best suit including IB and how much funding (or companies) could be targeted.

17

ASEAN SME Policy Index 2018 includes a chapter on Social Enterprises and Inclusive Entrepreneurship, which tracks the
progress made by all 10 AMS, OECD

18

All ASEAN Socio-Cultural, Economic, and Political-Security Community Blueprints 2025 include references to CSR.

19

More on regulation for SE in Compendium of good practices for SE, OECD.
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economic instruments20. Developing a clear linkage between IB, SE and CSR policy instruments can
guide companies towards higher economic growth and scaled up impact. For example, the IB
accreditation system could be adjusted for use also for SEs. SE and CSR promotion agencies could be
made aware of IB and synergies be explored. They could actively engage in providing information on
IB and guidance on opportunities of transformation from non-profit SE into SE initiatives and from
traditional CSR into IB activities and subsequently IB models.

11.

Monitoring and reporting on IB results

What gets measured will be achieved: While IB is a rapidly emerging agenda all over Asia and globally,
there is very little reporting on systemic results of IB beyond case studies of companies. On the other
side, the success of IB solutions can be measured, since such results are related to business revenue,
beneficiary reach, and structural changes such companies make to the quality of life of the poor and
low-income people.
Regular reporting on national and ASEAN level: To further monitor the economic and social impact of
IB and encourage transition to IB, regular reporting can be instrumental. This could be done by the IB
unit based on inputs from various government agencies and business associations. It can also be linked
to the reporting on the private sector’s contribution to achieve the Sustainable Development Goals
(SDGs). The landscape studies could be used as a benchmark against which developments can be
compared. Regional exchange at ASEAN level on the results of such studies would further enhance
learning from each other.

12.

Creating synergies to promote IB in the ASEAN region and beyond

ASEAN’s role to promoting IB to date: Since 2017, ASEAN and the ASEAN-BAC have been active in
promoting knowledge exchange and IB examples through supporting ASEAN IB summits (2017 and
2019), and IB awards (2017). ASEAN has also supported work on the IB policy agenda by endorsing the
ASEAN IB Framework (2017), conducting a capacity building initiative (2018-2019) and preparing the
Guidelines for the Promotion of IB in ASEAN (2020). Some AMS actively used their role as chair of ASEAN
to promote IB. Some countries also introduced the IB topic to the Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC) body when they chaired APEC.21 ASEAN is perhaps the most active regional body globally
engaging in and promoting the IB agenda.
Connecting IB promotion to the ASEAN social development agenda: In ASEAN, IB is institutionally
anchored under ACCMSME, the Coordinating Committee for Micro, Small, and Medium Enterprise, as
part of the ASEAN Economic Community (AEC). So far, there is no link to the work of the ASEAN SocioCultural Community (ASCC), which is committed to “... lift the quality of life of the ASEAN people, ...
reduce vulnerability and improve the opportunities and welfare of the socially less favorable and
excluded...”.The ASCC Blueprint 2025 makes specific reference to the inclusive growth agenda under
the AEC and the promotion of “... more equitable access to opportunities for all ASEAN people, including

20

For example, Thailand has developed a National Action Plan on Business and Human Rights; Myanmar 2016 Investment
Law includes explicit objectives to responsible investment; the EU-Vietnam Free Trade Agreement includes a sustainability
chapter.

21

For example, a regional IB study on APEC was done in 2016 and discussed during the 2017 APEC meetings.

12

the vulnerable and marginalized groups...”. In addition to increasing income for the poor where most of
the IB examples are active, IB also focus on delivering affordable and accessible goods and services
with high relevance for the poor and low-income people. This second dimension is very much linked to
the work of ASCC. There are many good examples, where the private sector supplements or even
provides services for the poor and vulnerable people in an efficient, innovative, cost effective, valuable
and inclusive ways. Programs implemented by AMS members of the ASCC especially for poverty
reduction can make use of such innovations of the private sector delivered by IB companies. Hence
there exists an opportunity to work closer with the various chapters under ASCC such as for sector
policies (health, education, and social welfare and development) and for cross sectoral themes (rural
development and poverty reduction, women empowerment, and labor). ACCMSME could reach out to
ASCC institutions to start such dialog.
Connecting IB promotion to the SDG agenda: IB is one of the contributions of the private sector to
achieving the SDGs. Due to its core feature of engagement with the BOP, IB contribute in the first
instance to SDG 1 – No poverty. In addition and depending on the sector and the business, one or
several other SDGs are also supported.
A new phase of ASEAN IB involvement: Going forward, at regional level, the following potential
activities have been identified through which ASEAN could further support the promotion of IB:
•

identifying a dedicated IB focal point in ACCMSME;

•

continuing to host IB summits and IB awards. The nomination and selection criteria of ASEAN
IB Award, which may be used to recognize IBs at both the national and regional level, appear
as Annex 7 of the guidelines document;

•

bringing together national IB focal points beyond the IB summits to exchange more deeply on
IB policy implementation;

•

facilitating the exchange of knowledge and approaches on IB, including on IB accreditation and
on monitoring IB impact;

•

continuing the collaboration with the private sector through ASEAN-BAC and its Joint Business
Councils;

•

committing to report on a biannual basis on advances made on the promotion of IB and the
impact generated;

•

establishing an ASEAN-wide IB website, linked to the national IB websites of AMS and global
digital platforms;

•

highlighting ASEAN achievements of IB promotion at regional and global level and actively
participating in international discussions, representing Southeast Asia;

•

engaging with development partners to secure technical and financial commitment for
supporting AMS to implement IB policy development and promotion; and

13

•

22

Furthermore, ASEAN and the AMS could share their good progress in IB promotion and
achieving socio-economic results for the BOP through private sector solutions, with other
regions through establishing South-South dialogues.22

For example, back-to-back to the 2019 IB summit, such south-south dialogue was organized by iBAN together with
Cambodia, Malaysia, Viet Nam and Nigeria. The government of Nigeria and its business associations very much welcomed
that learning and are now in the process of doing a similar landscape studies with policy recommendations for IB
promotion.
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แนวทางการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมในภูมภ
ิ าค
อาเซียน
ข ้อมูลสรุปสาหร ับประเทศไทย
A.

ก. ภาพรวมของธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Business; ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม)
และโอกาสในการทางานร่วมกันในประเทศไทย

่
1.
แม้ว่าในประเทศไทยจะมีข ้อมูลเผยแพร่และการศึกษาเกียวกั
บประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม
่
่ งคม (Social
และสิงแวดล
อ้ มขององค ์กร (Corporate Social Responsibility CSR) ธุรกิจเพือสั
่
Enterprise; SE) แต่ยงั ไม่มก
ี ารศึกษาภูมท
ิ ศ
ั น์อย่างเป็ นระบบเกียวกั
บธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive
Business; ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม) ภายในประเทศไทย
่ รกิจแบบมีสว่ นร่วมนี ก็
้ ยงั ถือเป็ นเรืองใหม่
่
รวมถึงความเข ้าใจในเรืองธุ
อย่างไรก็ตาม
่
้
้
้
ก็มค
ี วามสนใจเพิมขึนทังจาก ก) บริษท
ั ต่าง ๆ ต่อการจัดตังและลงทุนในธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และ ข)
่
่ งคม (Social Enterprise; SE) และ
จากร ัฐบาลสาหร ับการปร ับเปลียนและปร
บั ขยายขนาดของกิจการเพือสั
่ เ้ กิดเป็ นธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
Corporate Social Responsibility (CSR) ไปสูก
่ ารริเริมให
่ นทีรู่ ้จักแล ้วอย่างน้อย 20 กรณี
โดยมีธรุ กิจแบบมีสว่ นร่วมซึงเป็
่ งคม เป็ น ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม: ตังแต่
้ ปี 2552
2.
การส่งเสริมจาก ธุรกิจเพือสั
่ งคม โดยอาศัยการใหก้ ารรบั รองกิจการเพือสั
่ งคม
ร ัฐบาลไทยได ้ดาเนิ นการส่งเสริมใหเ้ กิดกิจการเพือสั
่ิ งใจต่างๆ ร ัฐบาลได ้จัดตังส
้ านักงานวิสาหกิจเพือสั
่ งคมไทย
การให ้เงินช่วยเหลือสนับสนุ น และการใหส้ งจู
้
(TSEO) ขึนมาโดยเฉพาะ
และอยูภ
่ ายใต ้ความดูแลของนายกรัฐมนตรี
่
่ งคม พ.ศ.
เพือประสานงานการด
าเนิ นการโครงการต่าง ๆ ภายใต ้พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมวิสาหกิจเพือสั
่ นปูทางไปสูก
่ งคม (Social Enterprise; SE)
2562 ซึงเป็
่ ารปร ับขยายขนาดของกิจการเพือสั
ไปสูธ่ รุ กิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Business; ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม)
โดยมีสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
่ นหน่ วยงานหลักของภาครฐั ในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์การสนับสนุ น SME
ซึงเป็
ในประเทศไทย ร่วมดาเนิ นการประสานงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ
่
่
เพือสร
้างระบบนิ เวศทีเหมาะสมส
าหรบั การสร ้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการ
่
ซึงรวมไปถึงการสนับสนุ นธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Business; ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม)
่
3.
ประเทศไทยได ้เข ้าร่วมในการหารือและพูดคุยระดับภูมภ
ิ าคเกียวกั
บศักยภาพของธุรกิจแบบมีสว่ น
่
่
ร่วม โดยเฉพาะอย่างยิงในบริบทของอาเซียนในวาระทีประเทศไทยเป็ นประธานอาเซียนในปี 2562
่
ซึงประเทศไทยได
้เป็ นเจ ้าภาพจัดงาน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สาคัญ จานวน 2 งาน คือ
้ั ่ 3 และการประชุมสุดยอด ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม อาเซียน
การประชุมนโยบายด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ครงที
ครงที
ั้ ่ 2

ติดต่อ
คุณนิ ภวิศน์ ฤทธิรงค ์หัวหน้าส่วนความร่วมมือภูมภ
ิ าคอาเซียน สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) nipawis@sme.go.th
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คุณกฤษฎาธาร
คชาธาร
นักวิเคราะห ์นโยบาย
SMEs
6
ส่วนความร่วมมือภูมภ
ิ าคอาเซียน
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) kritsadathan@sme.go.th

B.

ข. การส่งเสริมธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมในภูมภ
ิ าคอาเซียน

คาจาก ัดความและภาพรวมของ ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม ในภู มภ
ิ าคอาเซียน:
่ ดหาสินค ้า บริการ
ภูมภ
ิ าคอาเซียนได ้ให ้คาจากัดความของธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมว่าเป็ นธุรกิจทีจั
้
่ นไปได ้ในเชิงพาณิ ชย ์ ไม่ว่าจะในขนาดหรือทีปร
่ ับขนาดได ้
และวิถช
ี วี ต
ิ บนพืนฐานที
เป็
่
ให ้กับผู ้คนทีฐานของปิ
รามิดเศรษฐกิจ (Base of the Pyramid; BOP)
4.

โดยทาให ้พวกเขาเข ้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจหลักของบริษท
ั ในฐานะซัพพลายเออร ์
ผู ้จัดจาหน่ าย
ผู ้ค ้าปลีก หรือลูกค ้า1 โดย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จะดาเนิ นการตามแนวทางสามประการ ได ้แก่ แบบจาลอง
่ อสั
่ งคม2
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม กิจกรรม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และโครงการริเริมเพื
5.
ในปี 2560
้
้
่ ออ
้ านวยสาหร ับธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ผู ้นาอาเซียนได ้ประกาศให ้มีการเน้นยามากขึ
นในการสร
้างสภาพแวดล ้อมทีเอื
และให ้การร ับรองกรอบงาน ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม ของอาเซียน ในปี 2561
คณะกรรมการประสานงานอาเซียนด ้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN Coordinating Committee
่
on Micro Small and Medium Enterprises; ACCMSME) ได ้ริเริมการส่
งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในภูมภ
ิ าค
้ น้นมา
ตังแต่
ั
อาเซียนและประเทศสมาชิกก็มค
ี วามก ้าวหน้าในการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสาคัญใน
้
ทังในระดับชาติและระดับภูมภ
ิ าค ผ่านโครงการเสริมสร ้างศักยภาพ
การตีพม
ิ พ ์รายงานและการศึกษาแนวทางปฏิบต
ั แิ ละการพัฒนาภูมท
ิ ศ
ั น์ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
โดยได ้จัดทาเอกสารแนวทางการส่งเสริมธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วมในอาเซียน (Guidelines for the
่
Promotion of Inclusive Business in ASEAN) ซึงได ้ร ับการร ับรองโดยร ัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
ในการประชุม ASEAN AEM ครงที
ั้ ่ 52 ในเดือนสิงหาคม 2563
่
่ ได ้มีข ้อผูกมัดสาหร ับผู ้กาหนดนโยบายของอาเซียนเพือส่
่ งเสริมวา
โดยเอกสารดังกล่าวเป็ นเอกสารอ ้างอิงทัวไปที
ไม่
้
่
่
ระ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในภูมภ
ิ าค โดยเอกสารจะมีเนื อหาเรื
องโครงร่
างเกียวกั
บวิธก
ี ารสนับสนุ น
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในระดับประเทศ และการกาหนดสถาบันทีจ่ าเป็ นในการดาเนิ นการ
่
ตลอดจนให ้คาแนะนาเกียวกั
บวิธก
ี ารส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในระดับภูมภ
ิ าค
วาระการประชุมด ้านธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม) ถือเป็ นช ัยชนะสามฝ่ายสาหร ับร ัฐบาล
่
ธุรกิจ และประชาชนทีฐานของปิ
รามิดทางเศรษฐกิจ
่
เนื องจากเป็ นการผสมผสานวัตถุประสงค ์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค ้า และสังคม เนื่องจาก
่ การคาบเกียวหลายด
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม นั้นเป็ นประเด็นทีมี
้าน
6.

การส่งเสริมและการผนวกเข ้ากับนโยบายระดับชาติและระดับภูมภ
ิ าค
่
่
้
้
จึงต ้องการความร่วมมืออย่างใกล ้ชิดจากผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียทีเกียวข ้องทังหมดจากทั
งภาคร
ัฐและเอกชน

1 ตามคาจากัดความทีน
่ ามาใช ้ในกรอบแนวคิดธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมของภูมภ
่ ้างอิงคาจากัดความของ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
ิ าคอาเซียน ซึงอ

่ ฒนาโดย G20 https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
ทีพั

2 โมเดลธุรกิจ ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม จะผสมผสานคนจนเข ้ากับธุรกิจหลักของพวกเขา โดยคาดหวังว่าจะได ้ร ับผลตอบแทนจากตลาด

่
และพึงพาเงิ
นทุนเชิงพาณิ ชย ์เป็ นหลัก ในทางกลับกัน กิจกรรม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จะรวมคนจนเข ้าไว ้ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ
้
่
่
แต่เป็ นส่วนเสริมเท่านัน เพือให ้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได ้แม ้จะไม่มก
ี จิ กรรม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ซึงกิจกรรม CSR มักจัดอยูใ่ นหมวดหมู่นี ้
่
่
่ ัดเจน
และสุดท ้าย โครงการริเริมด ้าน SE มีวต
ั ถุประสงค ์เพือสร ้างผลกระทบทางสังคมทีช
แต่ไม่จาเป็ นต ้องมีโครงสร ้างทีจ่ าเป็ นต ้องสร ้างผลกาไรสูงสุดให ้กับนักลงทุน
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้
่
่
ดังนั้นผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียทังหมดจึ
งต ้องมีความเข ้าใจทีตรงกั
นเกียวกั
บรูปแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
รวมถึงศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนประโยชน์ทจะบรรลุ
ี
วต
ั ถุประสงค ์ร่วมกันในการส่งเสริมและบูรณาการ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในนโยบายระดับชาติและระดับภูมภ
ิ าค
ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม ในฐานะส่วนหนึ่ งของการฟื ้ นต ัวหลังโควิด19 : ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
สามารถสนับสนุ นความพยายามในการฟื ้ นตัวจากวิกฤตโควิด- 19และสร ้างเศรษฐกิจให ้กลับไปดีขนได
ึ้
้
7.

่ นธุรกิจแบบมีส่วนร่วมนั้นมีความคิดสร ้างสรรค ์ และสามารถสร ้างส่งผลกระทบต่อสังคมในท ้องถิน
่
บริษท
ั ทีเป็
่ นธุรกิจแบบมีส่วนร่วมได ้สร ้างระบบการจัดจาหน่ ายและการเข ้าถึงซัพพลายเออร ์แบบขันสุ
้
เนื่ องจากหลายบริษท
ั ทีเป็
่
ดท ้าย ตลอดจนมีความเข ้าใจตลาดของประชากรทียากจนและมี
รายได ้น้อย
่ ้การสนับสนุ นทางการเงินแก่ภาคเอกชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ร ัฐบาลซึงให
้
่
่
่ ขน
จึงมีความสนใจมากขึนในการเชื
อมโยงการสนั
บสนุ นเพือสร
้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร ้างอนาคตทีดี
ึ้
่
ด ้วยการสนับสนุ นให ้มีการเปลียนแปลงไปสู
่แนวทางการทาธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่
่
ซึงการให ้ข ้อมูลโดยละเอียดเกียวกับสถานะของกลุ่ม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
จะช่วยสนับสนุ นให ้นักลงทุนกลับมามีสว่ นร่วมกับการลงทุนอีกครง้ั
่
่
่ อาจเกิ
่
ร ัฐบาลยังสามารถเข ้าหานักลงทุนเพือหารื
อเกียวกั
บกลยุทธ ์การลดความเสียงที
ดขึน้
่
ซึงสามารถกระตุ
้นการลงทุนในช่วงหลังการโรคระบาดของโรคโดยใช ้ประโยชน์จากการใช ้จ่ายของภาคร ัฐ

C.

่ อนโยบายในการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในภูมภ
ค. 12เครืองมื
ิ าคอาเซียน

เอกสารแนวทางสาหร ับการส่งเสริมธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วมในภู มภ
ิ าคอาเซียน (Guidelines for
่
the Promotion of Inclusive Business in ASEAN ) ได ้แนะนาเครืองมือด ้านนโยบาย 11 ประการ
8.

่ อเชิงนโยบายหนึ่ง ( (1ประการเกียวกั
่
สาหร ับการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในระดับชาติ3 รวมถึงเครืองมื
บ
่ งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในภูมภ
่ ๆ” เพือส่
่ งเสริม
“การสร ้างการทางานร่วมกันเพือส่
ิ าคอาเซียนและภูมภ
ิ าคอืน
่
่ อนโยบายแต่ละรายการจะอยู่ในภาคผนวก1
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในระดับภูมภ
ิ าค โดยคาอธิบายเกียวกั
บเครืองมื

D.

่ อนโยบายในการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ไปปฏิบต
ง. การออกแบบและการนาเครืองมื
ั ิ

่ อนโยบาย
กระบวนการกาหนดกลยุทธ ์การส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม: การพัฒนาเครืองมื
้
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สาหร ับภูมภ
ิ าคอาเซียน เป็ นไปตามกระบวนการสามขันตอน
ประกอบด ้วย (i)
9.

การกาหนดขอบเขต การกาหนดภูมท
ิ ศ
ั น์
และการพัฒนาข ้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ ์ในการมีสว่ นร่วมของภาคร ัฐและเอกชน (ii) การปรึกษาหารือ
การสร ้างความตระหนัก และการส่งเสริมผ่านการเจรจาระหว่างภาคร ัฐและเอกชน และ (iii) การกาหนดทิศทาง
ความช่วยเหลือด ้านเทคนิ ค และการนากลยุทธ ์ไปใช ้
่ ยวข
่
จุดมุ่งหมายของการทางานร่วมกันและการมีสว่ นร่วมของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเกี
้องจากหลายฝ่ าย
่
่ อต่อ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพือเสริ
มสร ้างความน่ าเชือถื

3

่ อต่
้ อ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม; (ii) การส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ของสถาบัน; (iii)
(i) กลยุทธ ์และแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารในสภาพแวดล ้อมทีเอื
่
่ รกิจ
การร ับรองและการจดทะเบียน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม; (iv) การเพิมการร
ับรู ้ด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม; (v) การให ้ความรู ้เรืองธุ
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม สาหร ับบริษท
ั ต่างๆ; (vi) แรงจูงใจในการลงทุนด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม; (viii)
่
่ ยวข
่
้ ดจ ้างสาธารณะ; (ix) การกาหนดเป้ าหมาย
ลดความเสียงในการลงทุ
นทีเกี
้อง; (viii) การส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในการจัดซือจั
่ อยูแ่ ละโครงการพัฒนาอืนๆ
่ (x) การเชือมโยง
่
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในภาคเอกชนทีมี
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
่
เข ้ากับกิจการเพือสังคมและวาระความรบั ผิดชอบต่อ สังคมและสิงแวดล ้อมขององค ์กร(xi) การตรวจสอบและการรายงานผล
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
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่
่
่
่
และเพือสร
้างความเป็ นเจ ้าของและความมุ่งมันในการสนั
บสนุ นการเปลียนแปลงข
้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ ์เป็ นเครืองมื
่
อนโยบายทีภาคร ัฐและเอกชนให ้การอนุ มต
ั ต
ิ ามกระบวนการเฉพาะของประเทศ
้
่
่
10.
ข้อมู ลเชิงลึกเบืองต้
นเกียวก
ับการนาเครืองมื
อนโยบายการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม
ไปใช้: ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เป็ นกิจกรรมของภาคเอกชน
ดังนั้นผู ้กาหนดนโยบายจึงจาเป็ นต ้องให ้ตัวแทนของภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดาเนิ นการตามกลยุทธ ์
้ ประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการดาเนิ นการตามนโยบาย
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม แมว้ ่าจนถึงขณะนี จะมี
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม แต่กลไกการประสานงานสาหร ับผู ้ประสานงานของภาคร ัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
่ ได ้ริเริมขึ
่ นแล
้
้ การจัดตังโครงการของร
้
่ งเสริม
กลุม
่ ขับเคลือน
้ว โดยระดับของการทาให ้เป็ นสถาบัน ตังแต่
ัฐบาลเพือส่
่ งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ไปจนถึงการออกกฎหมายเฉพาะเพือส่
่ นในอนาคตและผลกระทบของกลยุทธ ์ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม การส่งเสริม
จะเป็ นตัวบ่งชีถึ้ งความยังยื
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ต ้องใช ้งบประมาณหลักของร ัฐบาลเพือสนั
บสนุ นหน่ วย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
และการประสานงาน เงินทุนของร ัฐบาลสามารถใช ้ประโยชน์จากเงินทุนส่วนตัวจากบริษท
ั และนักลงทุน นอกจากนี ้
่
พันธมิตรด ้านการพัฒนาอาจสนใจทีจะให
้ทุนองค ์ประกอบบางอย่างของกลยุทธ ์ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ อยู่
กิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างอาจเป็ นส่วนหนึ่ งของโปรแกรมทีมี

เอกสารสาคัญ
•

กรอบงาน
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
ของอาเซียน
(สิงหาคม
(2017
content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf

•

แนวทางการส่งเสริมธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในอาเซียน (กันยายน (2020 https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf

•

่ อต่
้ อธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออ
การพัฒนาสภาพแวดล ้อมของนโยบายทีเอื
กเฉี ยงใต ้ (อาเซียน) (กันยายน (2019 https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/AdvancingEnabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
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่ อนโยบายเพือส่
่ งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในภูมภ
ภาคผนวก :1 เครืองมื
ิ าคอาเซียน
่ อนโยบาย 11
แนวทางสาหร ับการส่งเสริมธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วมในภู มภ
ิ าคอาเซียนได ้แนะนาเครืองมื
่ อสาหร ับภูมภ
ประการสาหร ับ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ตามด ้วยเครืองมื
ิ าคอาเซียน
่ งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในภูมภ
่ ๆ)
(การสร ้างการทางานร่วมกันเพือส่
ิ าคอาเซียนและภูมภ
ิ าคอืน
่ งเสริมการยอมร ับในเรือง
่ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม อย่างแพร่หลายในภูมภ
่ รายละเอียดดังนี ้
เพือส่
ิ าคอาเซียน ซึงมี

่ อต่
้ อ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
1. กลยุทธ ์และแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารในสภาพแวดล ้อมทีเอื
่ อต่
้ อ ธุรกิจแบบมีสว
กลยุทธ ์สาหร ับสภาพแวดล้อมทีเอื
่ นร่วม (IBee4)
้ นประเด็นใหม่และเป็ นประเด็นคาบเกียวที
่
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมนันเป็
แตกต่
างจากนโยบายของภาคส่วนหรือ MSME
้
่
่
้ ่บนหลักเหตุผล
ดังนันจึงจาเป็ นต ้องมีกรอบยุทธศาสตร ์เฉพาะซึงเป็ นทางเลือกนโยบายทีตังอยู
ดึงความมุ่งมั่นของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียต่าง ๆ
และรวมถึงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้วยงบประมาณและโครงสร ้างสถาบันสาหร ับการดาเนิ นการส่งเสริมด ้าน
่ มต
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม แมว้ ่าจะยังไม่มป
ี ระเทศสมาชิกอาเซียน (ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม) ทีอนุ
ั ก
ิ ลยุทธ ์
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม จนถึงขณะนี ้ แต่ก็มห
ี กประเทศได ้เตรียมข ้อเสนอกลยุทธ ์ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่
ทีครบถ
้วนสมบูรณ์เอาไว ้ (กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร ฟิ
์ ลิปปิ นส ์ เวียดนาม) คาแนะนาด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
เฉพาะภาคส่วน (อินโดนี เซีย) หรือร่างเค ้าโครงและแผนงานด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (ฟิ ลิปปิ นส ์) โดยปกติแล ้ว
กลยุทธ ์สาหร ับ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วมee
่
่ ๆ
จะอธิบายทิศทางและโปรแกรมทีสอดคล
้องกันทีร่ ัฐบาลจะดาเนิ นการร่วมกับองค ์กรอืน
่
่ ออ
้ านวยต่อ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ได ้ดียงขึ
เพือสร
้างสภาพแวดล ้อมทีเอื
ิ่ น้ ในบางประเทศ กลยุทธ ์ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
ยังได ้ร ับการอ ้างอิงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลาง หรือกลยุทธ ์การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ SME5
้
กลยุทธ ์ด้าน ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม นันสอดคล้
องก ับกลยุทธ ์การพัฒนา MSME ดัชนี นโยบาย SME
่ อต่
้ อการเพิมผลิ
่
ของอาเซียนปี 2561 ระบุว่าคลัสเตอร ์อุตสาหกรรมนั้นสร ้างสภาพแวดล ้อมทีเอื
ตภาพ
่ นปัจจัยของการเติบโต และสร ้างโครงสร ้างทีช่
่ วยให ้องค ์กรต่าง ๆ
ซึงเป็
เผชิญกับความท ้าทายของการแข่งขันระดับนานาชาติ หากปราศจาก SME
้
ในฐานะผู ้ร ับเหมาช่วงและซัพพลายเออร ์ของปัจจัยการผลิตขันกลางไปยั
งบรรษัทข ้ามชาติ (MNC)
่ มขึ
่ นภายในประเทศ
้
และองค ์กรขนาดใหญ่ในประเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรมอาจไม่สามารถร ักษามูลค่าทีเพิ
่
การจ ้างงาน ผลิตภาพ และการเชือมโยงทางอุ
ตสาหกรรม
จุดบรรจบกันระหว่างวัตถุประสงค ์การพัฒนา MSME และ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
และตัวชีวั้ ดความสาเร็จของหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบคือความเชือมโยง
เนื่องจาก MSME
้
มองหาการเข ้าถึงตลาดผ่านบริษท
ั ขนาดใหญ่ (วิธก
ี ารจากล่างขึนบน)
บริษท
ั ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
จึงต ้องการมีส่วนร่วมกับ MSME ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (วิธก
ี ารจากบนลงล่าง)

4

่
้ ชอว่
่ อต่
้ อการทาธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมในกัมพูชา)
ในกัมพูชา กลยุทธ ์ทีเสนอนี
มี
ื่ า IBeeC (สภาพแวดล ้อมทีเอื
้
่
่
้
้
่
่ ออ
้ านวย) รวบรวมละอองเกสร (ปัจจัยนาเข ้า) จากดอกไม ้ต่าง ๆ
การตังชือทีเป็ นนวัตกรรมใหม่นีหมายถึงผึงทีบินไปมา (สภาพแวดล ้อมทีเอื
่
้
้ นน้าผึง้ (โปรแกรมสนับสนุ น ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม)
(ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย) และแปรเปลียนทั
งหมดนี
เป็

5

ตัวอย่างเช่น ในมาเลเซีย ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เป็ นกลยุทธ ์ในนโยบายผู ้ประกอบการแห่งชาติ 2030 (NEP 2030)
และถือเป็ นกลยุทธ ์ภายใต ้แผนมาเลเซียฉบับที่ 12 ในประเทศกัมพูชาในแผนพัฒนาแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2566;
้
และในฟิ ลิปปิ นส ์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในทังสามประเทศ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
ยังเป็ นหัวข ้อหนึ่ งในกลยุทธ ์การพัฒนา SME
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่ งเสริมการจัดวางกลยุทธ ์การส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และ MSME
เพือส่
้
้
ขันตอนต่
อไปนี สามารถด
าเนิ นการได ้โดย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และหน่ วยงานกลาง SME6:
ก.

ข.

ค.

่ ยวข
่
การทบทวนสถานะปัจจุบน
ั ของแผนพัฒนา MSME และโปรแกรมทีเกี
้องกับการส่งเสริม
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สามารถเปิ ดเผยโอกาสในการร่วมมือกันทีเป็ นรูปธรรม เช่น
โครงการสนับสนุ นสาหร ับการจัดหาเงินทุน SME และบริการสนับสนุ น
่
การทบทวนดังกล่าวสามารถระบุหน่ วยงานระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท ้องถิน
่ ยวข
่
่ ม ซึงสามารถรวมและน
่
และวัตถุประสงค ์ทีเกี
้องกับการพัฒนา MSME เพิมเติ
าองค ์ประกอบกลยุทธ ์
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ไปใช ้งานโดยเชือมโยงกับการพัฒนา MSME
่ าคัญดังต่อไปนี เกิ
้ ดขึนเพื
้ อส่
่ งเสริมธุรกิจแบบมีส่วนร่วมผ่านการบูรณาการกับโ
วัตถุประสงค ์เชิงกลยุทธ ์ทีส
ปรแกรมการพัฒนา MSME:
่
่ สว่ นร่วมกับ MSME
i.
ส่งเสริมธุรกิจระดับจังหวัดและระดับท ้องถินให
้พัฒนารูปแบบธุรกิจทีมี
่
ii.
ประสานงานการจัดหาการสนับสนุ นเพือสร
้างความสามารถทางการเงินและทางเทคนิ คของ

iii.
iv.

v.

ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และ MSME เช่น โดยการทางาน
ร่วมกันในโครงการพัฒนาขีดความสามารถของ MSME
่ อต่
้ อการเกิดขึนและการเติ
้
สร ้างความร่วมมือในชุมชนทีเอื
บโตของโมเดล ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
และให ้การเข ้าถึงตลาดสาหร ับ MSME
่ บข ้อมูล
อานวยความสะดวกในการสร ้างฐานข ้อมูลกลาง/ทีเก็
และพอร ์ทัลออนไลน์ทเข
ี่ ้าถึงได ้ง่ายสาหร ับการแบ่งปันข ้อมูลและ
ความรู ้ตลอดจนการจับคู่ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และพันธมิตรห่วงโซ่คณ
ุ ค่า MSME
้
่
พัฒนาตัวชีวัดหรือมาตรฐานและระบบเพือวัด ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม/MSME

่ ่งมน:
่ ั เนื่ องจาก ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
การพัฒนากลยุทธ ์ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม จาเป็ นต้องมีต ัวแทนทีมุ
มีหลายภาคส่วน
การสนับสนุ นกลยุทธ ์ดังกล่าวจึงต ้องการการสนับสนุ นและการมีส่วนร่วมจากหลายหน่ วยงานในระดับสูง
้
ทังในคณะร
ัฐมนตรีของร ัฐบาลและในสมาคมธุรกิจ ด ้วยเหตุนี ้
่ งแกร่งและกระตือรือร ้นในร ัฐบาลจึงเป็ นสิงส
่ าคัญอย่างยิง่ ในระดับร ัฐบาล การพัฒนากลยุทธ ์
การหาตัวแทนทีแข็
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม อาจเกียวข
้องกับกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน อุตสาหกรรมและการค ้า
คณะกรรมการการลงทุน และกระทรวงภาคส่วนสาคัญทีร่ ับผิดชอบด ้านธุรกิจเกษตร (เนื่องจากโมเดล
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ส่วนใหญ่จะจัดการกับความยากจนด ้านรายได ้และเกียวข
้องกับธุรกิจเกษตรและงานฝี มือ)
กลยุทธ ์ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม
่
มุ่งส่งเสริมการเปลียนแปลงรู ปแบบธุรกิจกระแสหลักไปสู โ่ มเดลธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม: ด ้วยเหตุนี ้
่ งใจทีแนะน
่
่
่ ัดเจนในด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ก่อน (การเผยแพร่ข ้อมูล
สิงจู
าจึงเน้นไปทีการสร
้างความเข ้าใจทีช
รางวัล การร ับรอง การตรวจสอบผลกระทบอย่างเป็ นระบบ ฯลฯ) การส่งเสริมธุรกิจ
่
ความพร ้อมและลดความเสียงในการลงทุ
นทางธุรกิจ นอกจากนี ้
้
่ งใจทีชาญฉลาดและตรงเป้
่
่ งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ ์เหล่านี อาจเรี
ยกร ้องสิงจู
าหมาย และเพือส่
่ อยู่ โครงการลดระดับภาคส่วนและความยากจน
ให ้เป็ นกระแสหลักผ่านการพัฒนา SME ทีมี

6

กรมการค ้าและอุตสาหกรรมของฟิ ลิปปิ นส ์ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได ้พัฒนาแผนงานด ้านธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จในปี 2019/20
่ าหนดกลยุทธ ์การสร ้างความสอดคล ้องในการพัฒนา ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และ
โดยมีตวั แทนจากภาคร ัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึงก
MSME
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้ งความเป็ นหุ ้นส่วนระหว่างผู ้มีบทบาทในการดาเนิ นการหลายฝ่ าย
กลยุทธ ์ดังกล่าวยังเน้นยาถึ
่
โดยเฉพาะอย่างยิงในร ัฐบาล (เศรษฐกิจและการเงิน
ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค ้าและหน่ วยงานส่งเสริมการลงทุน)
่ สว่ นเกียวข
่
สมาคมธุรกิจและนักลงทุนทีมี
้อง
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม แบบหลายปี ได้ร ับการพัฒนาจากกลยุทธ IBee:
์
โดยอธิบายถึงกิจกรรมและปัจจัยนาเข ้าสาหร ับการดาเนิ นการตามวัตถุประสงค ์และผลลัพธ ์เป้ าหมายของกลยุทธ ์
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประกอบด ้วยงบประมาณและอธิบายบทบาทของผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียต่าง ๆ
่
่
่
ทีเกียวข ้อง เชือมโยงกับการติดตามการนา ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่
่ ส่วนเกียวข
่
ไปปฏิบต
ั แิ ละติดตามความมุ่งมันจากหน่
วยงานร ัฐบาล สมาคมธุรกิจ นักลงทุนทีมี
้อง
่
ผู ้อานวยความสะดวกทางธุรกิจ พันธมิตรด ้านการพัฒนา และฝ่ ายอืน ๆ

การส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ของภาครัฐ

2.

่ าเนิ นการตามกลยุทธ ์ธุรกิจแบบมีสว
หน่ วยงานทีด
่ นร่วม โดยเฉพาะ:
้ั าสาหร ับการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
นอกเหนื อจากการพัฒนากลยุทธ ์และการกาหนดตัวแทนชนน
่ าคัญคือต ้องจัดตังหน่
้
่ ้นทีเหมาะสมส
่
ในร ัฐบาลแล ้ว สิงส
วยงานประสานงานและเริมต
าหร ับการส่งเสริม
่
้
้
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม องค ์กรสาคัญสามแห่งทีจัดตังขึนใน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพือจัดตัง้ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม:
•

่ าคัญทีสุ
่ ดคือหน่ วยประสานงาน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ส่วนกลางภายใต ้ตัวแทน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ทีส
ในกระทรวงทีจ่ าเป็ นต ้องจัดให ้มีการดาเนิ นการตามกลยุทธ ์หน่ วย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
้
้ ่ในแผนกยุทธศาสตร ์ของกระทรวงและประกอบด ้วยบุคลากร 3-2 คนทีท
่ างานนอกเวลาใน
นี สามารถตั
งอยู
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม โดยหน่ วย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม อาจมีงบประมาณจานวนเล็กน้อยสาหร ับจัดเวิร ์กช็อป
่
จัดตัง้ และผลิตเว็บไซต ์ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ทัวประเทศ
ดาเนิ นการศึกษาในด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
รวมถึงเตรียมการและประสานงานการดาเนิ นการตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร

•

หน่ วยประสานงาน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ควรทางานร่วมกับคณะทางานด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่ ้ร ับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการในหน่ วยงานร ัฐบาลและสมาคมธุรกิจทีได
่ ้ร ับการคัดเลือก
ทีได
โดยคณะทางานด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (ปกติคอื 6 ถึง 12 คน)
่
้ เฉพาะของตน
่
ควรประชุมกันเป็ นประจาเพือหารื
อถึงการนา ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ไปใช ้ในเขตพืนที

•

กลุม
่ ควบคุมแนวทางด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
้
ทีกว ้างขึนอาจร
ับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนิ นการตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
สามารถประชุมราย
่ นแนวทางในการดาเนิ นการด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
ไตรมาสเพือเป็
โดยกลุ่มควบคุมแนวทางดังกล่าวจะประกอบด ้วยคณะทางานด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ ทีมี
่ สว่ นร่วมในการส่งเสริมด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
และผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียหลักอืนๆ
่ สว่ นเกียวข
่
ตัวแทนจากนักลงทุนทีมี
้อง ผู ้อานวยความสะดวกทางธุรกิจ
่
่
และพันธมิตรด ้านการพัฒนาทีสามารถได
้ร ับเลือกแบบหมุนเวียนได ้ เพือสร
้างการควบคุมการส่งเสริมด ้าน
่ ม
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เป็ นวงกว ้าง โดยทีกลุ
่ ควบคุมแนวทางจะร ับผิดชอบในการร ับรองแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม

่ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการกาหนดนโยบาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ทาง
การร ักษาโมเมนต ัม: ในฐานะทีเป็
้ ่มแกนนา (เช่น เมียนมาร ์) หน่ วยประสานงาน (เช่น กัมพูชา
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ต่าง ๆ ได ้ดาเนิ นการจัดตังกลุ
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส ์ เวียดนาม) และคณะทางาน (เช่น กัมพูชา มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส ์ เวียดนาม) แล ้ว
้
้ ม
่ (เช่น เมียนมาร ์) หน่ วยประสานงาน (เช่น กัมพูชา มาเลเซีย
หรือกาลังอยูใ่ นขันตอนของการจั
ดตังกลุ
่ ขับเคลือน
่ าลังสรุปนโยบาย
ฟิ ลิปปิ นส ์ เวียดนาม) กัมพูชา เมียนมาร ์) สาหร ับประเทศเหล่านั้นทีก
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้
่
ขันตอนต่
อไปคือการร ับรองและสือสารถึ
งโครงสร ้างสถาบันก่อนหน้านี ้
่ วยประสานงาน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
และจัดการประชุมตามปกติและลงมือทางานจริง โดยทีหน่
่ นสานักเลขาธิการให ้กับกลุม
สามารถทาหน้าทีเป็
่ แกนนา

3.

การร ับรองและการจดทะเบียน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม

่
การร ับรอง ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม เป็ นเครืองมื
อนโยบายหลัก: ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ นไปทีผลกระทบ
่
เป็ นแนวคิดเฉพาะทีเน้
ไม่ใช่ขนาดของบริษท
ั หรือลาดับความสาคัญของภาคส่วน
่ ๆ เพือให
่
เช่นเดียวกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอืน
้การสนับสนุ นทางการเงินแก่ภาคเอกชน
่ การร ับรองระบบ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ร ัฐบาลจาเป็ นต ้องมีระบบการให ้เหตุผลและการกาหนดเป้ าหมายทีดี
้
อนุ ญาตให ้ทังสองบริ
ษท
ั โดยเน้นว่าบริษท
ั จาเป็ นต ้องดาเนิ นการได ้ (และด ้วยเหตุนี ้
การสนับสนุ นจากร ัฐบาลจึงมีจากัด) บรรลุผลกระทบทางสังคมในวงกว ้าง
่
และให ้การสนับสนุ นอย่างเป็ นระบบและสร ้างสรรค ์เพือการพั
ฒนา ซึง่ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ กทาให ้เกิดค
นั้นเป็ นแนวคิดใหม่และเป็ นคาศัพท ์เฉพาะของการรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับผลกระทบทางสังคมทีมั
่ งใสและเป็ นอิสระเพือระบุ
่
วามสับสน ดังนั้นจึงจาเป็ นต ้องมีระบบการร ับรองทีโปร่
บริษท
ั ดังกล่าวอย่างช ัดเจน โดย
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม บางแห่ง (เช่น กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร และเวี
์
ยดนาม) กาลังสารวจโครงการการร ับรอง
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และบางแห่ง (เช่น มาเลเซีย ไทย สิงคโปร เวี
์ ยดนาม)
่ งคม ซึงสามารถขยายให
่
ก็มรี ะบบการร ับรองหรือจดทะเบียนกิจการเพือสั
้ครอบคลุมถึง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
หรือเชือมโยงกั
บการร ับรอง ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม แยกต่างหาก (การอภิปรายในมาเลเซียและเวียดนาม)
้
หลักการในการร ับรอง ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม: หลักการพืนฐาน
11 ประการสาหร ับการร ับรอง
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม โดยสรุปคือ:
1) บริษท
ั สามารถสมัครไดโ้ ดยสมัครใจ และการร ับรอง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จะแตกต่างจากการจดทะเบียน
่ ับสิงจู
่ งใจ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เพือร
้ั ษท
2) ระบบการร ับรอง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จะประเมินสายธุรกิจ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (ไม่ใช่ทงบริ
ั )
่ รายละเอียดมากกว่า 40 ข ้อ ดูภาคผนวก 5 และภาคผนวก 6 ของเอกสารแนวทาง
ตามเกณฑ ์ทีมี
่ งคม
และเทียบกับเกณฑ ์มาตรฐานสาหร ับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (เสนอโอกาสในการรวมกิจการเพือสั
่ งคม)) และบริษท
(ธุรกิจเพือสั
ั ขนาดกลางและขนาดใหญ่)
้
่
3) การประเมินจะขึนอยู
ก
่ บ
ั ผลการดาเนิ นงานในอดีตและการประยุกต ์ใช ้แผนธุรกิจทีมองไปข
้างหน้า ( 3ปี )
่
ทีอยู่บนความเป็ นจริง
้ั ยว แต่ต ้องได ้ร ับการยืนยันทุก ๆ 3 ปี
4) นอกจากนี ้ การร ับรอง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จะไม่มก
ี ารให ้เพียงครงเดี
่ อการให ้คะแนนโดยรวม7 พร ้อมชุดเกณฑ ์ทีโปร่
่ งใส
5) เครืองมื
่
เกณฑ ์มาตรฐานของภาคธุรกิจทีสะท
้อนถึงขนาดของบริษท
ั และความเป็ นจริงของประเทศต่าง ๆ

7

่ อการให ้คะแนนแบบรวมกับหลักการประเมินโดยการยกเว ้น คือบริษท
์ ้เป็ น
ข ้อได ้เปรียบของเครืองมื
ั ต่าง ๆ สามารถมีสท
ิ ธิได
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม แมว้ า่ จะอ่อนในบางเกณฑ ์ก็ตาม
้
ข ้อดีอก
ี ประการหนึ่ งคือขนาดของบริษท
ั ทังหมดสามารถประเมิ
นได ้ภายใต ้วิธก
ี ารเดียวกัน
่
โดยใช ้เกณฑ ์มาตรฐานทีแตกต่
างกันสาหร ับบริษท
ั ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่
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และหลักการให ้น้าหนัก8 และการให ้คะแนน9
่
้
่
ทัวไปจะใช
้ในการประเมินสายธุรกิจทังหมดเกี
ยวกั
บศักยภาพด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ของพวกเขา
้ ่าเพือให
่
6) บริษท
ั ต ้องผ่านคะแนนขันต
้มีคุณสมบัตเิ ป็ น ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม10
่ การปกป้ องสิงแวดล
่
บริษท
ั ทีมี
้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
่ ความร ับผิดชอบตากว่
่ าเกณฑ ์ทีก
่ าหนดจะถูกตัดสิทธิ ์
และมาตรฐานธุรกิจทีมี
่ ความตังใจเชิ
้
7) บริษท
ั ทีมี
งกลยุทธ ์ของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
้ ่าสามารถถูกจัดให ้เป็ น ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ทีมี
่ ศก
และการจัดอันดับทีดีใกล ้กับเกณฑ ์ขันต
ั ยภาพ
่ ษท
่ ๆ ทีได
่ ้คะแนนเกินคะแนนขันต
้ ่าจะได ้ร ับการจัดเป็ น ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม โดย
ในขณะทีบริ
ั อืน
่ ศก
่ งใจ (เช่น การฝึ กอบรมทางธุรกิจ)
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทีมี
ั ยภาพจะสามารถเข ้าถึงสิงจู
์ ้ร ับสิงจู
่ งใจทางการเงินเท่านั้น หากบรรลุผลกระทบทีคาดการณ์
่
แต่จะมีสท
ิ ธิได
ไว ้ของสายธุรกิจ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
8) บริษท
ั ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ได ้ร ับการจัดอันดับตามเกณฑ ์เดียวกัน
แต่เกณฑ ์การให ้คะแนนจะพิจารณาจากสามขนาดของบริษท
ั
9) การร ับรองนี อ้ ้างอิงจากการประเมินโดยละเอียดของสายธุรกิจ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ กษาอิสระ เพือเพิ
่ มความเป็
่
ผ่านบริษท
ั ทีปรึ
นเจ ้าของในชุมชนธุรกิจ
้
โดยการให ้คะแนนขันสุดท ้ายจะดาเนิ นการร่วมกันโดยตัวแทนจากร ัฐบาลและสมาคมธุรกิจ
10) ผลลัพธ ์ของการร ับรอง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จะถูกเผยแพร่อย่างโปร่งใส และจะมีการมอบรางวัล
่ ฒนาการสร ้างแบรนด ์ของบริษท
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เพือพั
ั ดังกล่าว
่
่ งใจด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
11) การให ้คะแนน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ขะเชือมโยงกั
บการร ับสิงจู
่ งใจขันต
้ ่าทีร่ ัฐบาลสามารถให ้ได ้ สิงจู
่ งใจอืนๆ
่ ด ้านการเงิน ด ้านเทคนิ ค
โดยการร ับรู ้และรางวัลเป็ นสิงจู
่ มด ้านล่าง โดย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ด ้านการตลาด และการเข ้าถึงข ้อมูลจะมีรายละเอียดเพิมเติ
่ งใจใดทีพวกเขาต
่
อาจตัดสินใจได ้ว่าสิงจู
้องการใช ้สาหร ับ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่
่ ศ ักยภาพ: ด ้วยเหตุนี ้ (ก)
การส่งเสริมการเปลียนแปลงของ
ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม ทีมี
่
การใช ้ความเข ้าใจแบบไดนามิกและทฤษฎีการเปลียนแปลงส
าหร ับขนาดการรายงาน
่
่ โมเดล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ความลึกและลักษณะการเปลียนแปลงของผลกระทบทางสังคม และ (ข) ส่งเสริมบริษท
ั ทีมี
่ ศก
่ าการเปลียนแปลงไปสู
่
ทีมี
ั ยภาพเพือท
ก
่ ารเป็ น ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม จึงมีความสาคัญ
่ นไปได ้
ระบบการร ับรองจะช่วยให ้ระบุรูปแบบ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ทีเป็
่ ๆ
และบริษท
ั ดังกล่าวอาจได ้ร ับการสนับสนุ นเฉพาะ เช่น การฝึ กอบรมทางธุรกิจ สาหร ับร ัฐบาลและผู ้มีบทบาทอืน
่ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ในระบบนิ เวศ การเปลียน

8

9

10

่ ตกรรม ฐานปิ ระมิด
การให ้คะแนนเชิงพาณิ ชย ์และทางสังคมมีน้าหนักใกล ้เคียงกัน โดยมีคะแนนทางสังคมสูงกว่าเล็กน้อย ในขณะทีนวั
่ อยกว่ามาก
มีน้าหนักทีน้
้
่
แม ้ว่าเกณฑ ์จะเหมือนกันสาหร ับ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทังหมด
แต่น้าหนักสามารถปร ับได ้ตามเงือนไขของแต่
ละประเทศ
่
การประเมินจะให ้คะแนนแต่ละเกณฑ ์จาก 39 เกณฑ ์ในผลลัพธ ์สูง-ปานกลาง-ต่า ซึงจะถู
กโอนไปเป็ นหมายเลข 1-6
้ กคูณด ้วยนาหนั
้
่
อัตราเหล่านี จะถู
กสาหร ับแต่ละเกณฑ ์เพือให
้ได ้คะแนนเฉพาะ
้ ่า
สายธุรกิจของบริษท
ั จะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม หากได ้คะแนนรวมและคะแนนในหมวดต่าง ๆ เกินคะแนนขันต
่ งชีส้ าหร ับการเป็ น ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม อาจเท่ากับ 3.2 คะแนน คะแนนทางการเงินขันต
้ ่า 1.2 คะแนน
คะแนนโดยรวมทีบ่
้ ่า 1.5 คะแนน
(ผลรวมของคะแนนเชิงพาณิ ชย ์ นวัตกรรมทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี) คะแนนทางสังคมขันต
้
(ผลรวมของผลกระทบทางสังคมและนวัตกรรมทางสังคม) คะแนนนวัตกรรม 0.4 คะแนน และคะแนนความตังใจเชิ
งกลยุทธ ์ของ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม อย่างน้อย 3 คะแนน
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่ ศก
่
ทีมี
ั ยภาพให ้กลายเป็ นโมเดล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ทีครบถ
้วนสมบูรณ์ถอื เป็ นกุญแจสาคัญในการนา
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ไปใช ้อย่างแพร่หลาย
่ อในนโยบายขันสู
้ ง:
การจดทะเบียน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เป็ นเครืองมื
่
่ งใจทางการเงินด ้วย
ในกรณี ทรี่ ัฐบาลตัดสินใจทีจะให
้สิงจู
่ รป
่
้
บริษท
ั ทีมี
ู แบบธุรกิจทีครอบคลุ
มจะต ้องผ่านขันตอนการจดทะเบี
ยน
กระบวนการจดทะเบียนดังกล่าวอาจเป็ นกระบวนการแบบสแตนด ์อโลน
่
่ งใจในการส่งเสริมการลงทุนอืน
่ ๆ (เช่นในฟิ ลป
หรือกระบวนการทีรวมอยู
่ในกระบวนการจดทะเบียนสาหร ับสิงจู
ิ ปิ นส ์)

4.

่
การสร ้างความตระหนักรู ้เกียวกั
บ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม

่
จาเป็ นต้องสร ้างความตระหนักรู ้เกียวก
ับ ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม:
่ มขึ
่ นของผู
้
นอกเหนื อจากจานวนทีเพิ
้นาทางความคิดด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และผู ้บุกเบิกภาคร ัฐและเอกชนแล ้ว
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ยังไม่เป็ นทีรู่ ้จักใน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ในหมู่ผู ้กาหนดนโยบาย ธุรกิจ หรือสาธารณะ
้ งเป็ นเรืองส
่ าคัญทีจะต
่
ดังนันจึ
้องสร ้างความตระหนักรู ้ในระดับต่างๆ โดยส่วนใหญ่ในหมู่ผู ้นาธุรกิจ
่
(เพือให
้พวกเขาเห็นศักยภาพของตลาด ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม) และในหมู่หน่ วยงานของร ัฐ
่
่
(เพือให
้พวกเขาเข ้าใจถึงบทบาทของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในการบรรลุผลตามคาสังของพวกเขา
และวิธท
ี พวกเขาสามารถส่
ี่
งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม)
การแบ่งปันความรู ้และการสนับสนุ นจึงเป็ นองค ์ประกอบสาคัญของ
การส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่ ดทีจะด
่ าเนิ นการสร ้างความตระหนักรู ้นี ต่
้ อภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม
สมาคมธุรกิจนั้นเหมาะสมทีสุ
่
่
หน่ วยงานของร ัฐบางแห่งก็พร ้อมทีจะเตรี
ยมและเผยแพร่ความรู ้เกียวกั
บ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
่
่ มพ ์และสือส่
่ งเสริมการขาย
มากมาย เช่น การเตรียมและการเผยแพร่สอสารสนเทศ
ื
เป็ นต ้น – มัลติมเี ดีย ข ้อมูลสิงพิ
ภาพยนตร ์และรายการวิทยุ ตลอดจนบทความในหนังสือพิมพ ์
องค ์กรและการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารและการสัมมนา โครงการเสริมสร ้างศักยภาพ
่
และกิจกรรมระดับนานาชาติ การมีเว็บไซต ์ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทัวประเทศ
่ ้มีส่วนได ้ส่วนเสียหลักมีสว่ นร่วมและเชือมโยงกั
่
ซึงผู
บแพลตฟอร ์ม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม11
่
่
ทัวโลกอาจเป็
นวิธท
ี ง่ี่ ายและมีประสิทธิภาพสูงในการเพิมความตระหนั
กรู ้สุดท ้าย
การตระหนักถึงความสาเร็จและการมีสว่ นร่วมทางสังคมของบริษท
ั ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ผ่านรางวัล
่
่ บโมเดล
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ระดับชาติ อาจช่วยเพิมความเข ้าใจและความตระหนักในหมู่ภาคร ัฐและเอกชนเกียวกั
่
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เกณฑ ์การเสนอชือและการคั
ดเลือกทีเสนอปรากฏในภาคผนวก
7 ของเอกสารแนวทางปฏิบต
ั ิ

5.

การฝึ กอบรมด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สาหรบั บริษท
ั ต่าง ๆ

เหตุผลสาหร ับการฝึ กอบรมด้าน ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม:
่
่
่
นักลงทุนทีมีส่วนเกียวข ้องแนะนาว่าการขาดความพร ้อมในการลงทุนเป็ นคอขวดหลักสาหร ับการลงทุนในบริษท
ั ทีมี
้ ยวข
่
โมเดล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ความพร ้อมนี เกี
้องกับความอยู่รอดทางการค ้าและผลกระทบทางสังคม
่
ในขณะเดียวกัน มีบริษท
ั ทีไม่มโี มเดล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม หรือมีโมเดล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
่
่
ทีเป็ นไปได ้อยู่แล ้วซึงต ้องการเปลียนเป็
น ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม แต่ยงั ไม่ได ้พัฒนาสายธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่
โปรแกรมการฝึ กอบรมด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ อในการสนับสนุ นบริษท
่
จึงเป็ นเครืองมื
ั ดังกล่าวในการเปลียนมาเป็
น ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม

11

เช่น www.inclusivebusiness.net
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่
ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยปร ับปรุงความพร ้อมในการลงทุน ความอยู่รอดในเชิงพาณิ ชย ์ และเพิมผลกระทบทางสั
งคม
้
่
ร ัฐบาลสามารถจัดตังศูนย ์ฝึ กสอนธุรกิจ ซึงช่วยให ้บริษท
ั ต่าง ๆ
่
ผ่านการให ้ความช่วยเหลือด ้านเทคนิ คทีมุ่งเน้นและนาไปใช ้ได ้จริงในการปร ับปรุงโมเดล ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
้
เนื อหาของการฝึ
กอบรมด้าน ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม: การฝึ กอบรมด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
่ น
จะประกอบด ้วยการสนทนาเชิงกลยุทธ ์ทางธุรกิจโดยรวม ส่งผลให ้เกิดการปฐมนิ เทศทัวไปส
าหร ับแผนธุรกิจทีเน้
่ ๆ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ของบริษท
ั กลุ่มเป้ าหมายมักจะเป็ นผู ้มีอานาจตัดสินใจระดับสูงในบริษท
ั รูปแบบอืน
่ ้างผลกระทบ
ของการฝึ กสอนธุรกิจอาจรวมถึงการจับคู่กบ
ั นักลงทุนทีสร
่
องค ์ประกอบอืนของการฝึ
กสอนธุรกิจอาจเป็ นการตลาดให ้กับ ฐานปิ ระมิด
่
่
การจัดการความเสียงด ้านสิงแวดล
้อมและสังคมผ่านการตรวจสอบวิเคราะห12
์ สถานะห่วงโซ่อุปทาน
่
่
หรือคาแนะนาด ้านกระบวนการทางธุรกิจ ซึงจาเป็ นต ้องมีผู ้เชียวชาญในภาคส่วน
่
้ ้องใช ้ข ้อมูลเป็ นระยะระหว่าง 1 ถึง 30 คนต่อวัน
กิจกรรมการฝึ กสอนทีแตกต่
างกันเหล่านี จะต
่
่
่
่
โดยมีความมุ่งมันในการสนั
บสนุ นเป็ นเวลานาน เพือตอบสนองความต
้องการทีหลากหลายของความเชี
ยวชาญ
่ ้ร ับการฝึ กอบรมจากผู ้เชียวชาญระดั
่
สามารถสร ้างเครือข่ายของ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทีได
บชาติและระดับนานาชาติ
การส่งมอบการฝึ กอบรมด้าน ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม และค่าใช้จา
่ ย:
เนื่ องจากการฝึ กอบรมแบบตัวต่อตัวมีราคาแพง
่ นนวัตกรรมใหม่เพือให
่
จึงจาเป็ นต ้องมีวธิ ก
ี ารลดต ้นทุนทีเป็
้การฝึ กอบรมนั้นเป็ นไปได ้ การฝึ กอบรมด ้าน
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สามารถจัดให ้กับบริษท
ั ในรูปแบบเงินทุน
่ นอนในกรณี ทธุี่ รกิจ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
โดยมีกลไกสาหร ับบริษท
ั ในการแบ่งปันต ้นทุนเป็ นเปอร ์เซ็นต ์ทีแน่
่ ่ นจะสร ้างกองทุนหมุนเวียนเพือท
่ าให ้สถานทีฝึ่ กอบรมด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ประสบความสาเร็จ ซึงนั
่ นมากขึน้ เนื่ องจากสมาคมธุรกิจมีความใกล ้ชิดกับลูกค ้าของบริษท
มีความยังยื
ั มาก การฝึ กอบรมด ้าน
่ างานร่วมกับผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียอืน
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สามารถประสานงานได ้ดีทสุ
ี่ ดโดยสมาคมธุรกิจแห่งหนึ่ งทีท
่
่
่
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงกับนักลงทุนทีมีส่วนเกียวข ้องและพันธมิตรด ้านการพัฒนา

6.

่ งใจในการลงทุนด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
สิงจู

่ งใจในการลงทุนทีมี
่ อยู ่:
รวม ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม เป็ นหมวดหมู ่แยกต่างหากในสิงจู
่ ความสาคัญระดับชาติสูง
หลายประเทศมีแรงจูงใจในการลงทุนเฉพาะสาหร ับอุตสาหกรรมทีมี
่ งใจดังกล่าวมักจะรวมถึงระบอบภาษีทดี
่ งใจในการนาเข ้าและส่งออก เทคโนโลยีและสิงจู
่ งใจแรงงานต่างชาติ
สิงจู
ี่ สิงจู
ข ้อบังคับการโอนกาไร ผลประโยชน์ผ่านเขตอุตสาหกรรม ฯลฯ
่ งใจทางการเงินดังกล่าวอาจเป็ นข ้อพิจารณาทีส่ าคัญสาหร ับบริษท
่ ฒนาโมเดล
สิงจู
ั กระแสหลักในการเริมพั
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม การรวม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่ งใจทีมี
่ อยูจ่ งึ เป็ นตัวเลือกนโยบายทีเป็
่ นไปได ้
เป็ นหมวดหมู่ในแพ็คเกจสิงจู
หากการวิเคราะห ์ผลประโยชน์ด ้านต ้นทุนหรือผลประโยชน์ทางสังคมยืนยัน
รูปแบบคุณสมบัตส
ิ ามารถสอดคล ้องกับหลักการร ับรอง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่ งใจเฉพาะในแง่ของการพิจารณาเฉพาะบริบท
และปร ับให ้เข ้ากับรูปแบบสิงจู
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของฟิ ลป
ิ ปิ นส ์ได ้รวมโมเดล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
่
่
เป็ นหนึ งในกิจกรรมทีต ้องการในแผนลาดับความสาคัญการลงทุนปี 2562-2560 ซึงโครงการ
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม

12

่ อทีเป็
่ นทียอมร
่
การฝึ กอบรมดังกล่าวอาจอิงตามเครืองมื
ับในระดับสากล เช่น แนวทางการสอบทานธุรกิจของ OECD
่ ความร ับผิดชอบ OECD ทีเกี
่ ยวข
่
สาหร ับผู ้ประกอบธุรกิจทีมี
้อง

26

์ ้ร ับการงดเก็บภาษีชวคราวจากเกณฑ
่ั
่ าร่อง
อาจมีสท
ิ ธิได
์การประเมิน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ทีน
และเป้ าหมายผลกระทบสามรายการและคุณสมบัตด
ิ ้านนวัตกรรม 3 รายการรวมอยู่ในข ้อกาหนดการจดทะเบียน13
่
่ งใจของ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
สามารถใช้ ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม เพือสร
้างเหตุผลในการให้สงจู
ิ่ งใจ: สิงจู
ส่วนใหญ่จะให ้สาหร ับการลงทุนในภาคส่วนทีร่ ัฐบาลระบุว่ามีความสาคัญสาหร ับการเติบโต
โดยมีการดาเนิ นการด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในหลายภาคส่วน แต่ไปไกลกว่าภาคส่วนดังกล่าว
่
โดยให ้ความสาคัญกับการเติบโตและการพัฒนาของสังคม และสาหร ับการสร ้างการรวมตัวทีมากขึ
น้ การรวม
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เป็ นปัจจัยคาบเกียวสามารถช่
วยให ้คณะกรรมการการลงทุนของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
่
่
ใช ้เหตุผลเพิมเติมจากสิงจูงใจทีมีอยู่
่ ้างผลกระทบทางสังคมในระดับสูง การร ับรอง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
และจัดลาดับความสาคัญของบริษท
ั เหล่านั้นทีสร
่
้
่ งใจดังกล่าว
จะเป็ นเงือนไขเบื
องต
้นสาหร ับการเข ้าถึงสิงจู

7.

่
่ ยวข
่
การลดความเสียงในการลงทุ
นทีเกี
้อง

เหตุผลในการสนับสนุ นการลงทุน MSME
่
่
เผชิญกับความท ้าทายในการหาแหล่งเงินทุนเนื่องจากมุมมองธนาคารทีจะไม่
ร ับความเสียงและมุ
มมองในการบริหาร
่ นการทางานกับบริษท
ทีเน้
ั ขนาดใหญ่ โครงการจัดหาเงินทุนสาหร ับ SME
้
่
่ โมเดล
ส่วนใหญ่จดั การกับความท ้าทายนี และสร
้างวงเงินสินเชือแยกส
าหร ับ SME แต่อย่างไรก็ตาม บริษท
ั ทีมี
่ ้ร ับผลกระทบ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สามารถเข ้าถึงการจัดหาเงินทุนได ้ เช่น จากนักลงทุนทีได
่ งแกร่งและผลกระทบทางสังคม
หากพวกเขาสามารถนาเสนอแผนธุรกิจทีแข็
่ ศก
่ ร่ ับรู ้ในการลงทุน แมว้ า่ การสนับสนุ นด ้าน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
และนักลงทุนทีมี
ั ยภาพจะหาวิธล
ี ดความเสียงที
จะกล่าวถึงความพร ้อมในการลงทุนผ่านการฝึ กอบรมด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
้
่
่
แต่สามารถส่งเสริมความพร ้อมของนักลงทุนได ้ด ้วยการจัดตังแหล่
งเงินทุนเพือลดความเสี
ยง
่
ความเสียงในการลงทุ
นด้าน ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม:
่
่
มีเหตุผลสองประการทีสถาบันการเงินมองเห็นว่าความเสียงในการลงทุ
นกับบริษท
ั ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม นั้นสูง:
ประการแรก สันนิ ษฐานว่าการทางานกับ ฐานปิ ระมิด
้ อยกว่าและมีความสามารถในการชาระคืนน้อยกว่า) อาจมีแนวโน้มสูงขึน้
(มีทุนน้อยกว่าและมีกาลังซือน้
่
่
ความเสียงในการท
าธุรกิจกับหรือผ่านพวกเขา อีกเหตุผลหนึ่งก็คอ
ื มาตรการลดความเสียงของบริ
ษท
ั
่
้
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทีบริษท
ั ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม วางไว ้นันยังไม่เป็ นทีเข ้าใจอย่างถ่องแท ้
่
เนื องจากความไม่คุ ้นเคยของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในสถาบันการเงินกระแสหลัก
่
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให ้ใช ้วงเงินสินเชือแยกต่
างหากสาหร ับการจัดหาเงินทุน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
่
แต่เป็ นการอานวยความสะดวกทีสามารถช่วยในการลดความเสียงของผลกระทบต่
อนักลงทุนใน
่
่ ส่วนเกียวข
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม มาตรการลดความเสียงดังกล่าวได ้ร ับการตอบร ับเป็ นอย่างดีจากนักลงทุนทีมี
้อง
่
ธนาคารเพือการพัฒนา และแม ้แต่ธนาคารพาณิ ชย ์บางแห่ง
โดยการอานวยความสะดวกดังกล่าวจะช่วยลดต ้นทุนสาหร ับร ัฐบาลในการกระตุ ้นการจัดหาเงินทุน
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในขณะเดียวกันก็สง่ เสริมการลงทุนใน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม อย่างแข็งขัน
่
การออกแบบเป็ นเงินทุนหมุนเวียนแบบจ่ายเพือความส
าเร็จ:
่
่ นนวัตกรรมใหม่แตกต่างจากเครืองมื
่ อร ับประกันแบบดังเดิ
้ ม
สินเชือการเงิ
นแบบผสมผสานทีเป็
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่
่
่
่ สว่ นร่วม
เป้ าหมายครอบคลุมความเกียวข
้อง (% มูลค่าของต ้นทุนรวมของสินค ้าทีขายที
มาจาก
MSE) การเข ้าถึง (จานวน ฐานปิ ระมิด ทีมี
่ างน้อย 30% เป็ นผู ้หญิง) และความลึก (% เพิมขึ
่ นในรายได
้
่
ซึงอย่
้เฉลีย)
คุณสมบัตข
ิ องนวัตกรรมประกอบด ้วยการให ้ความช่วยเหลือด ้านเทคนิ ค
การอานวยความสะดวกหรือการจัดหาการเข ้าถึงทางการเงินและการจัดเตรียมข ้อมูลและ/หรือเทคโนโลยี
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่
้ รกิจทีมี
่ มูลค่าทางสังคมโดยไม่ต ้
เนื่ องจากสร ้างรูปแบบทีภาคร
ัฐสามารถร่วมลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี ในธุ
้
่
่
องอุดหนุ นการลงทุนนัน ซึงถือเป็ นการอานวยความสะดวกในการลดความเสียงผ่านร ัฐบาล
โดยจะร่วมลงทุนกับนักลงทุน
่
่
การจัดหาเงินทุนจะใช ้เพือลดความเสี
ยงในการลงทุ
นและปล่อยเงินทุนจากผลกระทบต่อนักลงทุนในบริษท
ั
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทีได ้ร ับการร ับรอง
่
่
ในกรณี ทการลงทุ
ี่
นบรรลุผลทางสังคมทีวางแผนไว
้แต่ไม่เป็ นไปตามผลตอบแทนทางการเงินทีตกลงกั
นไว ้
การลงทุนของร ัฐบาลจะถูกแปลงเป็ นการให ้ทุน หากการลงทุนประสบความสาเร็จในเชิงพาณิ ชย ์
สังคมจะได ้ร ับเงินคืน
่ อทางการเงินทีช่
่ วยลดความเสียงดั
่ งกล่าวตามการชาระเงินสาหร ับผลลัพธ ์นั้นถูกใช ้ในละตินอเมริกาโดยธน
เครืองมื
่ ยมมากขึนในเอเชี
้
าคาร Inter-American Development ใน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และกาลังเป็ นทีนิ
ย
่
้
พันธมิตรด ้านการพัฒนาและธนาคารสามารถเข ้าหาเพือจัดหาเงินทุนในเบืองต ้นด ้วยการชาระคืนร ัฐบาลในระยะยาว
( 25-15ปี ) 14

8.

้ ดจ ้างภาคร ัฐ
การส่งเสริมด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในการจัดซือจั

้
่ โมเดล ธุรกิจแบบมีสว
่
่ ังคม
การส่งเสริมการจ ัดซือจากบริ
ษท
ั ทีมี
่ นร่วม และโครงการริเริมเพื
อส
่ ังคม):
(ธุรกิจเพือส
้ ดจ ้างภาคร ัฐเป็ นเครืองมื
่ อทางนโยบายทีใช
่ ้กันทัวไปในระดั
่
่
การจัดซือจั
บสากลเพือประโยชน์
ตอ
่ ผลประโยชน์ทางสังค
่
้
่
้
มหรือสิงแวดล ้อม และผ่านเกณฑ ์คุณภาพขันตา แต่ก็มข
ี ้อโต ้แย ้งอยู่บ ้าง โดยปกติ กฎการจัดซือจะเน้
นความคุ ้มค่า
คุณภาพ และความเพียงพอของการส่งมอบ
่
ตลอดจนธรรมาภิบาลและการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการปกป้ องสังคมและสิงแวดล
้อมโดยบริษท
ั
ส่งผลให ้สินค ้าเหล่านั้นถูกนาเข ้าจากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก อีกทางหนึ่ง
่ ้ความสาคัญกับธุรกิจแบบรวมธุรกิจเพือสั
่ งคม
ร ัฐบาลยังสามารถพัฒนากลไกทีให
่ ยวข
่
ผ่านเป้ าหมายหรือผลกระทบเกณฑ ์การคัดเลือกทีเกี
้อง ในขณะเดียวกันก็ร ักษาความสมบูรณ์ของธุรกิจ15
้ ดจ ้าง เนื่องจากการจัดซือจั
้ ดจ ้างมักดาเนิ นการในลักษณะการกระจายอานาจ
ในกระบวนการจัดซือจั
่ ่งมันในการสร
่
่
จึงจาเป็ นต ้องมีหน่ วยงานกลางทีมุ
้างกฎทัวไปของการก
าหนดเป้ าหมาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
แล ้วจึงตกลงกับหน่ วยงานในสายงาน จนถึงตอนนี ้ ยังไม่มี ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ กฎเกณฑ ์เฉพาะดังกล่าวสาหร ับการกาหนดเป้ าหมาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม หรือ ธุรกิจเพือสั
่ งคม
ใดทีมี
้ ดจ ้างภาคร ัฐ
ในการจัดซือจั
้ ัดจ้างภาคร ัฐในโครงการฟื ้ นฟู ผลกระทบจากโควิด-19: หากดาเนิ นการ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
การจ ัดซือจ
่ าหนดเป้ าหมายในการจัดซือสาธารณะ
้
่ าคัญสาหร ับผลิตภัณฑ ์ทีผลิ
่ ตโดย ฐานปิ ระมิด
ทีก
อาจสร ้างความต ้องการทีส
และสร ้างผลกระทบอย่างมากต่อโอกาสในการสร ้างรายได ้ใหม่สาหร ับคนยากจน
่
โดยเฉพาะอย่างยิงในช่
วงเวลาการกู ้คืนหลังโควิด- 19การกาหนดเป้ าหมาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่ ้ร ับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโรค
ดังกล่าวอาจสร ้างผลกระทบอย่างรวดเร็วสาหร ับคนจนทีได
่ ด
วิดทีสุ
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้
่
ในการหารือเบืองต
้นในกัมพูชา เมียนมาร และเวี
์
ยดนาม เช่น ธนาคารเพือการพั
ฒนาพหุภาคี เช่น ADB และพันธมิตรด ้านการพัฒนา เช่น
Agence Française de Développement (AfD), กรมพัฒนาระหว่างประเทศ (DFID), หน่ วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญีปุ่่ น
(JICA) และหน่ วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA)
้
่ งกล่าว อย่างไรก็ตาม
ได ้แสดงความสนใจในเบืองต
้นในการมีสว่ นร่วมในการอานวยความสะดวกในการลดความเสียงดั
่
้
่
้
้
สิงนี จะต ้องให ้ร ัฐบาล ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เข ้ามาเกียวข ้องในเบืองต ้นมากขึน
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่
้
ฮับของการทาธุรกิจแบบมีสว่ นร่วมที่ OECD ได ้ให ้คาแนะนาเฉพาะเกียวกั
บความโปร่งใส่ในการจัดซือเอาไว
(ดู
https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).
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่ อยูแ่ ละโครงการพัฒนาอืนๆ
่
การกาหนดเป้ าหมาย ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในภาคเอกชนทีมี

9.

โครงการพัฒนา SME: ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม หลายแห่งมีโครงการพัฒนา MSME
่
่ ประสิทธิภาพในการดาเนิ นการ เนื่องจาก
ทีกระตื
อรือร ้นและได ้ร ับทุนสนับสนุ นอย่างดี และการบริหารงานทีมี
ACCMSME เป็ นจุดศูนย ์กลางสาหร ับ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในอาเซียน หลายประเทศจึงตัดสินใจนาวาระ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ภายใต ้การบริหาร MSME นี ้ (เช่น กัมพูชา มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส ์ เวียดนาม)
พวกเขาตระหนักดีวา่ การส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เป็ นวิธท
ี มี
ี่ ประสิทธิภาพในการเข ้าถึง MSMEs ทางอ ้อม
่
่
เพือใช
้ประโยชน์จากศักยภาพของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม อย่างเต็มทีในแง่
ของการเติบโตแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริม
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เป็ นงานทีต ้องทามากกว่าวัตถุประสงค ์ในการส่งเสริมการขาย SME และโครงสร ้างสถาบัน
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทีการส่
งเสริมการขาย ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม อยู่ภายใต ้หน่ วยงาน SME
่
สามารถเริมด ้วยการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ได ้ทันที หากพวกเขาจะกาหนดเป้ าหมาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่ ้ร ับเงินสนับสนุ นทีมี
่ อยู16
ในโครงการสนับสนุ น SME ทีได
่
่ ้ายกันได ้สาหร ับโครงการลดความยากจน
โครงการลดความยากจน: สามารถทาการประเมินทีคล
จากการศึกษาภูมท
ิ ศ
ั น์ของมาเลเซีย พบว่า
่ อยู่สาหร ับโครงการรวม SME และ B 40สามารถกาหนดเป้ าหมายสาหร ับบริษท
%10-5ของเงินทุนทีมี
ั
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ได ้อย่างมีความหมาย การกาหนดโควตาเฉพาะสาหร ับ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในโปรแกรม SME
่ อยูอ
่
ทีมี
่ าจเป็ นทางเลือก เนื่องจากหน่ วยงานเดียวกันจะส่งเสริมการพัฒนา ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และ SME โดยทัวไป
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม สามารถตรวจสอบได ้ว่าโครงการพัฒนา SME
่
่ ดในการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และวิธท
ใดและโครงการลดความยากจนใดทีเหมาะสมที
สุ
ี ี่ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
สามารถกาหนดเป้ าหมายได ้ดีทสุ
ี่ ดในโครงการดังกล่าว

10.

่
การเชือมโยง
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่ งคมและความรบั ผิดชอบต่อสังคมขององค ์กร
เข ้ากับวาระกิจการเพือสั

่
่ ังคม (ธุรกิจเพือส
่ ังคม) และความร ับผิดชอบต่อส ังคม (CSR) ก ับ
การเชือมโยงวาระกิ
จการเพือส
้ ต ้นปี 2553 ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม ทาให้เกิดโอกาสในการขยายการมีสว
่ นร่วม: ตังแต่
่
่ งคม, CSR
ต่าง ๆ ได ้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกียวกั
บวิธก
ี ารส่งเสริม ธุรกิจเพือสั
่ ความร ับผิดชอบมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศระดั
่
่ รายได ้สูง
และการดาเนิ นธุรกิจทีมี
บกลางและประเทศทีมี
้
พัฒนาการเหล่านี สะท
้อนให ้เห็นในเอกสารอาเซียนหลายฉบับ เช่น ดัชนี นโยบาย SME ของอาเซียน256117
่
และพิมพ ์เขียวประชาคมสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง-ความมันคงอาเซี
ยน ปี 256818 โดย
่ งคม เฉพาะ19 เช่น ไทยและมาเลเซีย และ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม บางแห่งได ้กาหนดระเบียบ ธุรกิจเพือสั
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม หลายแห่งได ้บูรณาการ CSR เข ้ากับนโยบาย กลยุทธ ์หรือกฎหมายระดับชาติ
่ อทางเศรษฐกิจ20 การพัฒนาความเชือมโยงที
่
่ ัดเจนระหว่างเครืองมื
่ อนโยบาย
ตลอดจนเครืองมื
ช
่ งคม และ CSR
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม, ธุรกิจเพือสั

16

้
่ ด ซึงรวมถึ
่
ตัวอย่างเช่น มาเลเซียได ้หารือถึงแนวทางดังกล่าว และมีข ้อเสนอแนะเบืองต
้นในการศึกษาภูมท
ิ ศ
ั น์วา่ โปรแกรมใดเหมาะสมทีสุ
ง
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และเงินทุน (หรือบริษท
ั ) ทีสามารถกาหนดเป้ าหมายได ้เป็ นจานวนเท่าใด
่
่ งคมและผู ้ประกอบการแบบรวมซึงติ
่ ดตามความคืบหน้าของ 10
ของอาเซียนปี 2561 รวมบทเกียวกั
บวิสาหกิจเพือสั
้
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม, OECD ทังหมด

17 ดัชนี นโยบาย SME

18 พิมพ ์เขียวประชาคมสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนปี
19 เพิมเติ
่ มเกียวกั
่
บกฎระเบียบสาหร ับ SE

้
2568 ทังหมด
รวมถึงการอ ้างอิงถึง CSR

่ี สาหร ับ SE, OECD
ในบทสรุปของแนวปฏิบต
ั ท
ิ ดี

20 ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยได ้จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับชาติวา่ ด ้วยธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชน กฎหมายการลงทุนของเมียนมาร ์ปี

2559
่ ัดเจนในการลงทุนอย่างร ับผิดชอบ ข ้อตกลงการค ้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนามรวมถึงบทความยังยื
่ น
มีวต
ั ถุประสงค ์ทีช

29

่ งขึนและขยายผลกระทบได
้
สามารถนาบริษท
ั ไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจทีสู
้ ตัวอย่างเช่น
่
่
สามารถปร ับระบบการร ับรอง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพือใช ้กับ ธุรกิจเพือสังคม ได ้เช่นกัน หน่ วยงานส่งเสริม
่ งคม และ CSR สามารถตระหนักรู ้ถึง ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และสารวจการทางานร่วมกัน
ธุรกิจเพือสั
่ บ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการให ้ข ้อมูลเกียวกั
่
่
่ งคม ทีไม่
่ แสวงหาผลกาไรไปสู่ความคิดริเริมของ
่
และคาแนะนาเกียวกั
บโอกาสในการเปลียนแปลงจาก
ธุรกิจเพือสั
่ งคม และจาก CSR แบบดังเดิ
้ มไปสู่กจิ กรรม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และโมเดล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ธุรกิจเพือสั
ในภายหลัง

11.

การติดตามและการรายงานผลด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม

่ ได
่ ้ร ับการวัดจะบรรลุผล: แมว้ ่า ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
สิงที
่ าลังเกิดขึนอย่
้
่ งเอเชี
้
่
จะเป็ นวาระทีก
างรวดเร็วทัวทั
ยและทัวโลก
แต่มก
ี ารรายงานผลลัพธ ์เชิงระบบของ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม น้อยมาก นอกเหนื อจากกรณี ศก
ึ ษาของบริษท
ั ต่าง ๆ ในอีกด ้านหนึ่ ง
่
สามารถวัดความสาเร็จของโซลูช ัน ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ได ้ เนื่ องจากผลลัพธ ์ดังกล่าวเกียวข
้องกับรายได ้ธุรกิจ
การเข ้าถึงผู ้ร ับผลประโยชน์
่
่ ษท
้ อคุ
่ ณภาพชีวต
และการเปลียนแปลงเชิ
งโครงสร ้างทีบริ
ั ดังกล่าวทาขึนเพื
ิ คนยากจนและคนรายได ้น้อย
การรายงานอย่างสม่าเสมอในระดับชาติและระดับอาเซียน:
่ ดตามตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ต่อไป และส่งเสริมการเปลียนไปใช
่
เพือติ
้
่
่
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม การรายงานอย่างสมาเสมอสามารถเป็ นเครืองมือ ซึงสามารถทาได ้โดยหน่ วย
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ตามข ้อมูลจากหน่ วยงานภาคร ัฐและสมาคมธุรกิจต่างๆ
้ งสามารถเชือมโยงกั
่
่
่
นอกจากนี ยั
บการรายงานเกียวกั
บการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนเพือให
้บรรลุเป้ าหมายการพัฒ
่
่
่
นาทียังยืน (SDG) การศึกษาภูมท
ิ ศ
ั น์สามารถใช ้เป็ นเกณฑ ์มาตรฐานเทียบกับการพัฒนาทีสามารถเปรียบเทียบได ้
่
่ บผลการศึกษาดังกล่าวจะส่งเสริมการเรียนรู ้จากกันและกันต่อไ
การแลกเปลียนระดับภูมภ
ิ าคในระดับอาเซียนเกียวกั
ป

12.

่ งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ในภูมภ
่
การสร ้างการร่วมมือกันเพือส่
ิ าคอาเซียนและภูมภ
ิ าคอืนๆ

้ ปี 2559 อาเซียนและ
บทบาทของอาเซียนในการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม จนถึงปั จจุบน
ั : ตังแต่
่
ASEAN-BAC ได ้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแลกเปลียนความรู
้และตัวอย่าง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
ผ่านการสนับสนุ นการประชุมสุดยอด ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ของอาเซียน ( 2559และ (2562 และรางวัล
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ( (2559อาเซียนยังได ้สนับสนุ นงานในวาระนโยบาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
โดยสนับสนุ นกรอบการทางาน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ของอาเซียน ( (2559ดาเนิ นการริเริมการสร
้างขีดความสามารถ
( (2562-2561และเตรียมแนวปฏิบต
ั ส
ิ าหร ับการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในอาเซียน ( (2563ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่ งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม บางประเทศยังได ้แนะนาหัวข ้อ
บางแห่งใช ้บทบาทของตนในฐานะประธานอาเซียนเพือส่
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ให ้กับองค ์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 21 เมือพวกเขาเป็
นประธาน
APEC
่ ความกระตือรือร ้นมากทีสุ
่ ดทัวโลกที
่
่ ส่วนร่วมและส่งเสริมวาระการประชุม
อาเซียนอาจเป็ นองค ์กรระดับภูมภ
ิ าคทีมี
มี
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
่
การเชือมโยงการส่
งเสริมด ้าน ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม กับวาระการพัฒนาสังคมของอาเซียน: ในอาเซียน
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ได ้ร ับการยึดตามสถาบันภายใต ้ ACCMSME

21

่
้
ตัวอย่างเช่น การศึกษา ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ระดับภูมภ
ิ าคเกียวกั
บ APEC เสร็จสินในปี
2559 และมีการหารือระหว่างการประชุม APEC
ประจาปี 2560

30

คณะกรรมการประสานงานสาหร ับวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
่ นส่วนหนึ่ งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ซึงเป็
้ งไม่มค
่
่ ่งมันที
่ จะ
่
จนถึงขณะนี ยั
ี วามเชือมโยงไปยั
งงานของประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ซึงมุ
“...ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของคนอาเซียน ... ลดความเปราะบางและปร ับปรุงโอกาสและสวัสดิการ
่ เอืออ
้ านวยและกีดกัน…” พิมพ ์เขียว ASCC ปี 2568 อ ้างอิงเฉพาะถึงวาระการเติบโตทีครอบคลุ
่
ของสังคมทีไม่
มภายใต ้
AEC และการส่งเสริม "...
่ าเทียมกันมากขึนส
้ าหร ับคนอาเซียนทุกคนรวมถึงกลุ่มผู ้อ่อนแอและคนชายขอบ...”
การเข ้าถึงโอกาสทีเท่
่
่ ตวั อย่าง ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่แล ้ว ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
นอกจากการเพิมรายได
้สาหร ับคนจนทีมี
่
่ ้าถึงได ้และราคาไม่แพง
ยังเน้นทีการส่
งมอบสินค ้าและบริการทีเข
่
้ อมโยงกั
่
โดยมีความเกียวข
้องสูงสาหร ับคนยากจนและคนรายได ้น้อย มิตท
ิ สองนี
ี่
เชื
บงานของ ASCC เป็ นอย่างมาก
่ มากมายทีภาคเอกชนสนั
่
่ ้บริการแก่คนยากจนและคนอ่อนแอด ้วยวิธท
มีตวั อย่างทีดี
บสนุ นหรือแมก้ ระทังให
ี มี
ี่ ประสิทธิ
่ าเนิ นการโดยสมาชิกของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ของ ASCC
ภาพ สร ้างสรรค ์ คุ ้มค่า และครอบคลุม โปรแกรมทีด
่ ดทาโดยบริษั
โดยเฉพาะสาหร ับการลดความยากจนสามารถใช ้ประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าวของภาคเอกชนทีจั
่ างานอย่างใกล ้ชิดกับบทต่าง ๆ ภายใต ้ ASCC เช่น นโยบายภาคส่วน
ท ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงมีโอกาสทีจะท
(สุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมและการพัฒนา) และสาหร ับหัวข ้อข ้ามภาคส่วน
(การพัฒนาชนบทและการลดความยากจน การเสริมอานาจของผู ้หญิง และแรงงาน) ACCMSME
่ มการหารื
่
สามารถติดต่อกับสถาบัน ASCC เพือเริ
อในประเด็นดังกล่าวได ้
่
การเชือมต่
อการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม ก ับวาระ SDG: ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
เป็ นหนึ งในการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนในการบรรลุ SDG เนื่องจากคุณลักษณะหลักของการมีส่วนร่วมกับ
ฐานปิ ระมิด ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม จึงมีสว่ นสนับสนุ นใน SDG – 1ไม่มค
ี วามยากจนในตัวอย่างแรก
้
่ ๆ หนึ่ งหรือหลายภาคส่วนยังได ้ร ับการสนับสนุ นอีกด ้วย
และขึนอยู
่กบ
ั ภาคส่วนและธุรกิจ SDG อืน
เฟสใหม่ของการมีสว
่ นร่วมของ ธุรกิจแบบมีสว
่ นร่วม ของอาเซียน: ในระดับภูมภ
ิ าคต่อไป
่ นไปได ้ดังต่อไปนี ้ ซึงอาเซี
่
ได ้มีการระบุกจิ กรรมทีเป็
ยนสามารถสนับสนุ นการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ต่อไปได ้:
•

การระบุผู ้ประสานงานธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เฉพาะใน ACCMSME

•

การเป็ นเจ ้าภาพการประชุมสุดยอด ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และรางวัล ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
่
่ ับรอง
เกณฑ ์การเสนอชือและการคั
ดเลือกของรางวัล ASEAN ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ต่อไป ซึงอาจใช
้เพือร
้
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม ทังในระดั
บประเทศและระดับภูมภ
ิ าค ตามทีปรากฏในภาคผนวก
7
ของเอกสารแนวทาง

•

รวบรวมผู ้ประสานงานของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ระดับประเทศนอกเหนื อจากการประชุมสุดยอด
่
่
่
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เพือแลกเปลี
ยนเชิ
งลึกเกียวกั
บการดาเนิ นการตามนโยบาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม

•

่
่
อานวยความสะดวกในการแลกเปลียนความรู
้และแนวทางเกียวกั
บ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม รวมถึงการร ับรอง
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และการติดตามผลกระทบของ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม

•

ดาเนิ นการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่ องผ่าน ASEAN-BAC และสภาธุรกิจร่วม

•

่ าจะรายงานเป็ นรายครึงปี
่ เกียวกั
่
่ ดขึนจากการส่
้
ให ้คามันว่
บความก ้าวหน้าทีเกิ
งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
้
และผลกระทบทีเกิดขึน

•

้ บไซต ์ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ทัวทั
่ งอาเซี
้
่
การจัดตังเว็
ยน เชือมโยงกั
บเว็บไซต ์ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
่
ระดับประเทศของ ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และแพลตฟอร ์มดิจท
ิ ลั ทัวโลก
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•

้
เน้นยาความส
าเร็จของอาเซียนในการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ในระดับภูมภ
ิ าคและระดับโลก
และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปราย
่ นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ้
ระหว่างประเทศ ซึงเป็

•

่ ักษาความมุ่งมันด
่ ้านเทคนิ คและการเงินเพือสนั
่
มีส่วนร่วมกับพันธมิตรด ้านการพัฒนาเพือร
บสนุ น
่ าการพัฒนาและ
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม เพือน
ส่งเสริมนโยบาย ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม; และ

•

่ ในการส่งเสริม
นอกจากนี ้ อาเซียนและ ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม สามารถแบ่งปันความก ้าวหน้าทีดี
ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และบรรลุผลทางเศรษฐกิจและสังคมสาหร ับ ฐานปิ ระมิด
่ ๆ
ผ่านการแก ้ปัญหาของภาคเอกชน กับภูมภ
ิ าคอืน
้
ผ่านการจัดตังการเจรจาระหว่
างประเทศกาลังพัฒนาด ้วยกัน22

ตัวอย่างเช่น การประชุมสุดยอด ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม แบบต่อเนื่ องกันในปี 2562
การสนทนาระหว่างประเทศกาลังพัฒนาด ้วยกันดังกล่าวจัดโดย iBAN ร่วมกับกัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และไนจีเรีย
่ การเรี
่
้ ใ่ นขันตอนของการศึ
้
่ี ้ายคลึงกันพร ้อมคาแนะ
ร ัฐบาลไนจีเรียและสมาคมธุรกิจยินดีเป็ นอย่างยิงที
ยนรู ้และขณะนี อยู
กษาภูมท
ิ ศ
ั น์ทคล
นาด ้านนโยบายสาหร ับการส่งเสริม ธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
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่
่ ็ นไปได้ของผู ม
ภาพรวมของเครืองมื
อเชิงนโยบายธุรกิจแบบมีส่วนร่วมและบทบาททีเป
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียหลัก
เครือ
่ งมือ นโยบำย

ผูน
้ ำไปใช้
บริษท
ั ต่ำงๆ

ร ัฐบำล

กำหนดกลยุทธ์และ
แผนปฏิบ ัติกำร IB

ผู ้นา

2

กำรส่งเสริม IB ของ
ภำคร ัฐ

หน่วย IB และผู ้
ประสานงาน

3

กำรร ับรอง IB

4กำรเพิม
่ กำรตระหน ักรูถ
้ ึง IB

5

กำรอบรมด้ำน IB

6สิง่ จูงใจในกำรลงทุนของ IB

7

่ งในกำร
ลดควำมเสีย
ลงทุนทีเ่ กีย
่ วข้อง

8

จ ัดลำด ับควำมสำค ัญ IB
้ จ ัดจ้ำง
ในกำรจ ัดซือ

9

IB เป้ำหมำยใน
โปรแกรมภำคส่วน

10

่ มโยงไปย ังวำระ
กำรเชือ
SE และ CSR

11

ติดตำมและรำยงำน
ผลกระทบ

12

สร้ำงควำมร่วมมือ ใน
ระด ับภูม ิภำค

่ ของ SE)
ี ักยภำพ (โมเดล IB, กิจกรรม IB และควำมคิดริเริม
ี ำย IB ทีม
่ ศ
่ ส
ั ทีม
บริษท

1

ผูส
้ น ับสนุน
ผูล
้ งทุน
่ น
ทีม
่ ส
ี ว

สมำคมธุรกิจ

พ ันธมิตร
ด้ำนกำร

คนกลำง

วิชำกำร
่
สือ

อำเซียน

การจัดภูมท
ิ ัศน์ทาง
การเงินและ
ผู ้ประสานงาน IB

ผู ้ประสานงาน IB สาหรั บ
ACCMSME, ASEAN-BAC, ASCC

คณะกรรมการอานวยการ IB

ผู ้นา
ผู ้นาร่วม
ดาเนินการรับรอง IB ร่วมกัน
สนั บสนุนการเงิน
และจัดทา
เว็บไซต์ข ้อมูล

ผู ้นา, ใหเงิ
้ นอุดหนุน,
จัดประกวดรางวัล IB

ผู ้มีสว่ นร่วม

ผู ้มีสว่ นร่วม

ใหการ
้
สนั บสนุนและ
ใหเงิ
้ นอุดหนุน

สนับสนุนการเงิน

ประสานงาน

เน ้นย้า
ความสาคัญของ
IB

ดาเนินการ

ให ้เงินอุดหนุน

สนั บสนุนการเงิน
และการดานเนิน
การ

เผยแพร่ข ้อมูล

จัดเตรียมและให ้
่ เพื่อความเสีย
่ ง
สินเชือ

ดาเนินการ

จัดทาโครงการ
ผู ้ประกอบการ IB,
สนั บสนุนข ้อมูล IB

ให ้เงินอุดหนุน

จัดเตรียมกับ
กระทรวงต่างๆ
จัดเตรีย ม และ
ดาเนินงานร่วมกับ
กระทรวงต่างๆ
ปรั บปรุงกฎระเบีย บและ
กรอบกฎหมาย

ประสานการ
รายงานร่วมกัน

ขยายการฝึ กอบรม
ไปยัง IB

ยกระดับรางวัล CSR

ให ้ข ้อมูล

ให ้ข ้อมูล

รางวัล IB ระดับ
ภูมภ
ิ าค

ให ้ข ้อมูล

สร ้างความสอดคล ้องในการ
หารือด ้าน IB และ CSR/SE
ให ้เงินอุดหนุน
ส่งเสริมและให ้
เงินอุดหนุน
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ให ้ข ้อมูล

รวบรวมข ้อมูลเพือ
่
จัดทารายงานระดับ
ภูมภ
ิ าค

ผู ้นา

ASEAN: A Community of Opportunities for All
ASEAN
@ASEAN
@asean
www.asean.org

