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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 

1. 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. 

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. 

mailto:nipawis@sme.go.th
mailto:kritsadathan@sme.go.th
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
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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 non-

binding 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 COVID-

19 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. 

bookmark://Annex_1/
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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 multi-

stakeholder 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-Endorsed-
at-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/wp-
content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-
in-ASEAN-1.pdf    

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-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 (bottom-

up 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). 

5 For 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. 

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 
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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). 
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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. 
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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. 

 

http://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. 

13 The 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. 

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
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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). 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).


11 

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. 

 

https://www.oecd.org/investment/sme-policy-index-asean-2018-9789264305328-en.htm#:~:text=Boosting%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth,-The%20SME%20Policy&text=The%20ASEAN%20SME%20Policy%20Index,and%20Medium%20Enterprises%20(ACCMSME)
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm
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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 Socio-

Cultural 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. 



13 

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 
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• 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 

  

                                                

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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Overview of IB policy instrument and the potential roles of key stakeholders 
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แนวทางการสง่เสรมิการประกอบธรุกจิแบบมสีว่นรว่มในภมูภิาค

อาเซยีน 

ขอ้มูลสรปุส าหรบัประเทศไทย 

A. ก. ภาพรวมของธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม (Inclusive Business; ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม) 

และโอกาสในการท างานรว่มกนัในประเทศไทย 

1. แมว้า่ในประเทศไทยจะมขีอ้มูลเผยแพรแ่ละการศกึษาเกีย่วกบัประเด็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดลอ้มขององคก์ร (Corporate Social Responsibility CSR) ธรุกจิเพือ่สงัคม (Social 

Enterprise; SE) แตย่งัไม่มกีารศกึษาภมูทิศันอ์ยา่งเป็นระบบเกีย่วกบัธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม (Inclusive 

Business; ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม) ภายในประเทศไทย 

รวมถงึความเขา้ใจในเร ือ่งธรุกจิแบบมสีว่นรว่มนีก็้ยงัถอืเป็นเร ือ่งใหม่ อยา่งไรก็ตาม 
ก็มคีวามสนใจเพิม่ขึน้ทัง้จาก ก) บรษิทัตา่ง ๆ ตอ่การจดัตัง้และลงทนุในธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และ ข) 

จากรฐับาลส าหรบัการปรบัเปลีย่นและปรบัขยายขนาดของกจิการเพือ่สงัคม (Social Enterprise; SE)  และ 

Corporate Social Responsibility (CSR) ไปสูก่ารรเิร ิม่ใหเ้กดิเป็นธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

โดยมธีรุกจิแบบมสีว่นรว่มซึง่เป็นทีรู่จ้กัแลว้อยา่งนอ้ย 20 กรณี 

2. การส่งเสรมิจาก ธุรกจิเพือ่สงัคม เป็น ธุรกจิแบบมส่ีวนรว่ม: ตัง้แตปี่ 2552 

รฐับาลไทยไดด้ าเนินการสง่เสรมิใหเ้กดิกจิการเพือ่สงัคม โดยอาศยัการใหก้ารรบัรองกจิการเพือ่สงัคม 
การใหเ้งนิชว่ยเหลอืสนับสนุน และการใหส้ิง่จงูใจตา่งๆ  รฐับาลไดจ้ดัตัง้ส านักงานวสิาหกจิเพือ่สงัคมไทย 
(TSEO) ขึน้มาโดยเฉพาะ และอยูภ่ายใตค้วามดแูลของนายกรฐัมนตร ี

เพือ่ประสานงานการด าเนินการโครงการตา่ง ๆ ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม พ.ศ. 

2562 ซึง่เป็นปูทางไปสูก่ารปรบัขยายขนาดของกจิการเพือ่สงัคม (Social Enterprise; SE) 

ไปสูธ่รุกจิแบบมสีว่นรว่ม (Inclusive Business; ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม) 

โดยมสี านักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัของภาครฐัในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตรก์ารสนับสนุน SME 

ในประเทศไทย รว่มด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ 
เพือ่สรา้งระบบนิเวศทีเ่หมาะสมส าหรบัการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการ 

ซึง่รวมไปถงึการสนับสนุนธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม (Inclusive Business; ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม) 

3. ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มในการหารอืและพูดคยุระดบัภมูภิาคเกีย่วกบัศกัยภาพของธรุกจิแบบมสีว่น

รว่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรบิทของอาเซยีนในวาระทีป่ระเทศไทยเป็นประธานอาเซยีนในปี 2562 

ซึง่ประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ส าคญั จ านวน 2 งาน คอื 
การประชมุนโยบายดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม คร ัง้ที ่3 และการประชมุสดุยอด ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม อาเซยีน 

คร ัง้ที ่2 

ตดิตอ่ 

คุณนิภวศิน ์ฤทธริงค ์หวัหนา้ส่วนความรว่มมอืภมูภิาคอาเซยีน ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(สสว.) nipawis@sme.go.th 

mailto:nipawis@sme.go.th
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คุณกฤษฎาธาร คชาธาร นักวเิคราะหน์โยบาย SMEs 6 ส่วนความรว่มมอืภมูภิาคอาเซยีน 

ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) kritsadathan@sme.go.th 

B. ข. การส่งเสรมิธรุกจิแบบมสีว่นรว่มในภูมภิาคอาเซยีน 

4. ค าจ ากดัความและภาพรวมของ ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม ในภูมภิาคอาเซยีน: 

ภมูภิาคอาเซยีนไดใ้หค้ าจ ากดัความของธรุกจิแบบมสีว่นรว่มว่าเป็นธรุกจิทีจ่ดัหาสนิคา้ บรกิาร 
และวถิชีวีติบนพืน้ฐานทีเ่ป็นไปไดใ้นเชงิพาณิชย ์ไม่ว่าจะในขนาดหรอืทีป่รบัขนาดได ้
ใหก้บัผูค้นทีฐ่านของปิรามดิเศรษฐกจิ (Base of the Pyramid; BOP) 

โดยท าใหพ้วกเขาเขา้รว่มเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซคุ่ณคา่ของธรุกจิหลกัของบรษิทั ในฐานะซพัพลายเออร ์ 
ผูจ้ดัจ าหน่าย  
ผูค้า้ปลกี หรอืลกูคา้1 โดย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม จะด าเนินการตามแนวทางสามประการ ไดแ้ก ่แบบจ าลอง 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม กจิกรรม ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และโครงการรเิร ิม่เพือ่สงัคม2 

5. ในปี  2560 

ผูน้ าอาเซยีนไดป้ระกาศใหม้กีารเนน้ย า้มากขึน้ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยส าหรบัธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
และใหก้ารรบัรองกรอบงาน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ของอาเซยีน ในปี  2561 

คณะกรรมการประสานงานอาเซยีนดา้นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ASEAN Coordinating Committee 

on Micro Small and Medium Enterprises; ACCMSME) ไดร้เิร ิม่การสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในภมูภิาค 

ตัง้แต่น้ันมา อาเซยีนและประเทศสมาชกิก็มคีวามกา้วหนา้ในการส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม อย่างมนัียส าคญัใน 
ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค ผ่านโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
การตพีมิพร์ายงานและการศกึษาแนวทางปฏบิตัแิละการพฒันาภมูทิศัน  ์ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
โดยไดจ้ดัท าเอกสารแนวทางการสง่เสรมิธุรกจิแบบมสีว่นรว่มในอาเซยีน (Guidelines for the 

Promotion of Inclusive Business in ASEAN) ซึง่ไดร้บัการรบัรองโดยรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEM) 

ในการประชมุ ASEAN AEM คร ัง้ที่  52 ในเดอืนสงิหาคม  2563 

โดยเอกสารดงักล่าวเป็นเอกสารอา้งองิทัว่ไปทีไ่ม่ไดม้ขีอ้ผูกมดัส าหรบัผูก้ าหนดนโยบายของอาเซยีนเพือ่ส่งเสรมิวา

ระ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในภมูภิาค โดยเอกสารจะมเีนือ้หาเร ือ่งโครงรา่งเกีย่วกบัวธิกีารสนับสนุน 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในระดบัประเทศ และการก าหนดสถาบนัทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในระดบัภมูภิาค 

6. วาระการประชมุดา้นธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม (ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม) ถอืเป็นชยัชนะสามฝ่ายส าหรบัรฐับาล 

ธรุกจิ และประชาชนทีฐ่านของปิรามดิทางเศรษฐกจิ 
เน่ืองจากเป็นการผสมผสานวตัถุประสงคแ์ละผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ การคา้ และสงัคม เน่ืองจาก 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม น้ันเป็นประเด็นทีม่กีารคาบเกีย่วหลายดา้น 
การส่งเสรมิและการผนวกเขา้กบันโยบายระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค 
จงึตอ้งการความรว่มมอือย่างใกลช้ดิจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจากทัง้ภาครฐัและเอกชน 

                                                

1 ตามค าจ ากดัความทีน่ ามาใชใ้นกรอบแนวคดิธรุกจิแบบมสีว่นรว่มของภมูภิาคอาเซยีน ซึง่อา้งองิค าจ ากดัความของ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

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

2 โมเดลธรุกจิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม จะผสมผสานคนจนเขา้กบัธรุกจิหลกัของพวกเขา โดยคาดหวงัวา่จะไดร้บัผลตอบแทนจากตลาด 

และพึง่พาเงนิทนุเชงิพาณิชยเ์ป็นหลกั ในทางกลบักนั กจิกรรม ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม จะรวมคนจนเขา้ไวใ้นหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกจิ 
แตเ่ป็นสว่นเสรมิเทา่น้ัน เพือ่ใหธ้รุกจิสามารถอยูร่อดไดแ้มจ้ะไม่มกีจิกรรม ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ซึง่กจิกรรม CSR มกัจดัอยูใ่นหมวดหมู่นี ้

และสดุทา้ย โครงการรเิร ิม่ดา้น SE มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลกระทบทางสงัคมทีช่ดัเจน 

แตไ่ม่จ าเป็นตอ้งมโีครงสรา้งทีจ่ าเป็นตอ้งสรา้งผลก าไรสงูสดุใหก้บันักลงทนุ 

https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
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ดงัน้ันผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทัง้หมดจงึตอ้งมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัเกีย่วกบัรปูแบบธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
รวมถงึศกัยภาพของธรุกจิ ตลอดจนประโยชนท์ีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคร์ว่มกนัในการสง่เสรมิและบูรณาการ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในนโยบายระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค 

7. ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม ในฐานะสว่นหน่ึงของการฟ้ืนตวัหลงัโควดิ  19 : ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

สามารถสนับสนุนความพยายามในการฟ้ืนตวัจากวกิฤตโควดิ- 19 และสรา้งเศรษฐกจิใหก้ลบัไปดขีึน้ได ้

บรษิทัทีเ่ป็นธรุกจิแบบมสี่วนรว่มน้ันมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และสามารถสรา้งสง่ผลกระทบต่อสงัคมในทอ้งถิน่ 
เน่ืองจากหลายบรษิทัทีเ่ป็นธรุกจิแบบมสี่วนรว่มไดส้รา้งระบบการจดัจ าหน่ายและการเขา้ถงึซพัพลายเออรแ์บบขัน้สุ

ดทา้ย ตลอดจนมคีวามเขา้ใจตลาดของประชากรทีย่ากจนและมรีายไดน้อ้ย 
รฐับาลซึง่ใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกภ่าคเอกชนในชว่งวกิฤตเศรษฐกจิ 
จงึมคีวามสนใจมากขึน้ในการเช ือ่มโยงการสนับสนุนเพือ่สรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสรา้งอนาคตทีด่ขีึน้ 
ดว้ยการสนับสนุนใหม้กีารเปลีย่นแปลงไปสู่แนวทางการท าธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
ซึง่การใหข้อ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัสถานะของกลุ่ม ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
จะชว่ยสนับสนุนใหนั้กลงทุนกลบัมามสีว่นรว่มกบัการลงทุนอกีคร ัง้ 
รฐับาลยงัสามารถเขา้หานักลงทุนเพือ่หารอืเกีย่วกบักลยุทธก์ารลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 
ซึง่สามารถกระตุน้การลงทุนในชว่งหลงัการโรคระบาดของโรคโดยใชป้ระโยชนจ์ากการใชจ้า่ยของภาครฐั 

C. ค. 12 เคร ือ่งมอืนโยบายในการสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในภูมภิาคอาเซยีน 

8. เอกสารแนวทางส าหรบัการสง่เสรมิธุรกจิแบบมสีว่นรว่มในภูมภิาคอาเซยีน (Guidelines for 

the Promotion of Inclusive Business in ASEAN ) ไดแ้นะน าเคร ือ่งมอืดา้นนโยบาย  11 ประการ 

ส าหรบัการสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในระดบัชาติ3 รวมถงึเคร ือ่งมอืเชงินโยบายหน่ึง ( (1ประการเกีย่วกบั 

“การสรา้งการท างานรว่มกนัเพือ่สง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในภมูภิาคอาเซยีนและภมูภิาคอืน่ ๆ” เพือ่ส่งเสรมิ 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในระดบัภมูภิาค โดยค าอธบิายเกีย่วกบัเคร ือ่งมอืนโยบายแตล่ะรายการจะอยู่ในภาคผนวก  1  

D. ง. การออกแบบและการน าเคร ือ่งมอืนโยบายในการส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ไปปฏบิตั ิ

9. กระบวนการก าหนดกลยุทธก์ารสง่เสรมิ ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม: การพฒันาเคร ือ่งมอืนโยบาย 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ส าหรบัภมูภิาคอาเซยีน เป็นไปตามกระบวนการสามขัน้ตอน ประกอบดว้ย (i) 

การก าหนดขอบเขต การก าหนดภมูทิศัน ์
และการพฒันาขอ้เสนอแนะเชงิกลยุทธใ์นการมสีว่นรว่มของภาครฐัและเอกชน (ii) การปรกึษาหารอื 

การสรา้งความตระหนัก และการส่งเสรมิผา่นการเจรจาระหว่างภาครฐัและเอกชน และ (iii) การก าหนดทศิทาง 

ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนิค และการน ากลยุทธไ์ปใช ้
จดุมุ่งหมายของการท างานรว่มกนัและการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งจากหลายฝ่าย 
เพือ่เสรมิสรา้งความน่าเช ือ่ถอืต่อ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

                                                

3  (i) กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารในสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่ ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม; (ii) การสง่เสรมิ ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม ของสถาบนั; (iii) 

การรบัรองและการจดทะเบยีน ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม; (iv) การเพิ่มการรบัรูด้า้น ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม; (v) การใหค้วามรูเ้ร ือ่งธรุกจิ 

ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม ส าหรบับรษิทัตา่งๆ; (vi) แรงจงูใจในการลงทนุดา้น ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม; (viii) 

ลดความเสีย่งในการลงทนุทีเ่กีย่วขอ้ง; (viii) การสง่เสรมิ ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม ในการจดัซือ้จดัจา้งสาธารณะ; (ix) การก าหนดเป้าหมาย 

ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม ในภาคเอกชนทีม่อียูแ่ละโครงการพฒันาอืน่ๆ (x) การเชือ่มโยง ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม 

เขา้กบักจิการเพือ่สงัคมและวาระความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มขององคก์ร(xi) การตรวจสอบและการรายงานผล 

ธุรกจิแบบมสี่วนรว่ม 
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และเพือ่สรา้งความเป็นเจา้ของและความมุ่งมัน่ในการสนับสนุนการเปลีย่นแปลงขอ้เสนอแนะเชงิกลยุทธเ์ป็นเคร ือ่งมื

อนโยบายทีภ่าครฐัและเอกชนใหก้ารอนุมตัติามกระบวนการเฉพาะของประเทศ 

10. ขอ้มูลเชงิลกึเบือ้งตน้เกีย่วกบัการน าเครือ่งมอืนโยบายการสง่เสรมิ ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม 

ไปใช:้ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม เป็นกจิกรรมของภาคเอกชน 

ดงัน้ันผูก้ าหนดนโยบายจงึจ าเป็นตอ้งใหต้วัแทนของภาคเอกชนมสี่วนรว่มในการพฒันาและด าเนินการตามกลยุทธ ์
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม แมว้่าจนถงึขณะนีจ้ะมปีระสบการณเ์พยีงเล็กนอ้ยในการด าเนินการตามนโยบาย 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม แต่กลไกการประสานงานส าหรบัผูป้ระสานงานของภาครฐัและเอกชนในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ 
กลุม่ขบัเคลือ่น ไดร้เิร ิม่ขึน้แลว้ โดยระดบัของการท าใหเ้ป็นสถาบนั ตัง้แตก่ารจดัตัง้โครงการของรฐับาลเพือ่ส่งเสรมิ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ไปจนถงึการออกกฎหมายเฉพาะเพือ่สง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
จะเป็นตวับ่งช ีถ้งึความยัง่ยนืในอนาคตและผลกระทบของกลยุทธ ์ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม การสง่เสรมิ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ตอ้งใชง้บประมาณหลกัของรฐับาลเพือ่สนับสนุนหน่วย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
และการประสานงาน เงนิทุนของรฐับาลสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเงนิทุนสว่นตวัจากบรษิทัและนักลงทุน นอกจากนี ้
พนัธมติรดา้นการพฒันาอาจสนใจทีจ่ะใหทุ้นองคป์ระกอบบางอย่างของกลยุทธ ์ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
กจิกรรมส่งเสรมิการขายบางอย่างอาจเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมทีม่อียู่ 

เอกสารส าคญั 

• กรอบงาน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ของอาเซยีน (สงิหาคม (2017 https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf  

• แนวทางการสง่เสรมิธรุกจิแบบมสี่วนรว่มในอาเซยีน (กนัยายน (2020 https://asean.org/wp-

content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf 

• การพฒันาสภาพแวดลอ้มของนโยบายทีเ่อือ้ตอ่ธรุกจิแบบมสีว่นรว่มในสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออ

กเฉียงใต ้(อาเซยีน) (กนัยายน (2019 https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-

Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf 

  

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
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ภาคผนวก  1 : เคร ือ่งมอืนโยบายเพือ่สง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในภูมภิาคอาเซยีน 

แนวทางส าหรบัการสง่เสรมิธุรกจิแบบมสีว่นรว่มในภูมภิาคอาเซยีนไดแ้นะน าเคร ือ่งมอืนโยบาย  11 

ประการส าหรบั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ตามดว้ยเคร ือ่งมอืส าหรบัภมูภิาคอาเซยีน 
(การสรา้งการท างานรว่มกนัเพือ่สง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในภมูภิาคอาเซยีนและภมูภิาคอืน่ ๆ) 

เพือ่ส่งเสรมิการยอมรบัในเร ือ่ง ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม อย่างแพรห่ลายในภมูภิาคอาเซยีน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

1. กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารในสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

กลยุทธส์ าหรบัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่ ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม (IBee4) 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่มน้ันเป็นประเด็นใหม่และเป็นประเด็นคาบเกีย่วทีแ่ตกตา่งจากนโยบายของภาคส่วนหรอื MSME 

ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งมกีรอบยุทธศาสตรเ์ฉพาะซึง่เป็นทางเลอืกนโยบายทีต่ ัง้อยู่บนหลกัเหตุผล 
ดงึความมุ่งมั่นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่ง ๆ 
และรวมถงึแผนปฏบิตักิารดว้ยงบประมาณและโครงสรา้งสถาบนัส าหรบัการด าเนินการส่งเสรมิดา้น 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม แมว้่าจะยงัไม่มปีระเทศสมาชกิอาเซยีน (ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม) ทีอ่นุมตักิลยุทธ ์

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม จนถงึขณะนี ้แต่ก็มหีกประเทศไดเ้ตรยีมขอ้เสนอกลยุทธ ์ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
ทีค่รบถว้นสมบูรณเ์อาไว ้(กมัพูชา มาเลเซยี เมยีนมาร ์ ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม) ค าแนะน าดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

เฉพาะภาคส่วน (อนิโดนีเซยี) หรอืรา่งเคา้โครงและแผนงานดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม (ฟิลปิปินส)์ โดยปกตแิลว้  

กลยุทธส์ าหรบั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่มee 

จะอธบิายทศิทางและโปรแกรมทีส่อดคลอ้งกนัทีร่ฐับาลจะด าเนินการรว่มกบัองคก์รอืน่ ๆ 
เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ไดด้ยีิง่ขึน้ ในบางประเทศ กลยุทธ ์ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
ยงัไดร้บัการอา้งองิในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระยะกลาง หรอืกลยุทธก์ารพฒันาอตุสาหกรรมหรอื SME5 

กลยุทธด์า้น ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม นัน้สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารพฒันา MSME ดชันีนโยบาย SME 

ของอาเซยีนปี  2561 ระบุว่าคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมน้ันสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเพิม่ผลติภาพ 
ซึง่เป็นปัจจยัของการเตบิโต และสรา้งโครงสรา้งทีช่ว่ยใหอ้งคก์รต่าง ๆ 
เผชญิกบัความทา้ทายของการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิหากปราศจาก SME 

ในฐานะผูร้บัเหมาชว่งและซพัพลายเออรข์องปัจจยัการผลติขัน้กลางไปยงับรรษทัขา้มชาต ิ(MNC) 

และองคก์รขนาดใหญ่ในประเทศ การเตบิโตของอตุสาหกรรมอาจไม่สามารถรกัษามูลค่าทีเ่พิม่ขึน้ภายในประเทศ 
การจา้งงาน ผลติภาพ และการเช ือ่มโยงทางอุตสาหกรรม 

จดุบรรจบกนัระหว่างวตัถุประสงคก์ารพฒันา MSME และ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
และตวัช ีว้ดัความส าเรจ็ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบคอืความเชือ่มโยง เน่ืองจาก MSME 

มองหาการเขา้ถงึตลาดผา่นบรษิทัขนาดใหญ่ (วธิกีารจากลา่งขึน้บน) บรษิทั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

จงึตอ้งการมสี่วนรว่มกบั MSME ตลอดหว่งโซคุ่ณค่า (วธิกีารจากบนลงล่าง) 

                                                

4  ในกมัพูชา กลยุทธท์ีเ่สนอนีม้ชี ือ่วา่ IBeeC (สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การท าธรุกจิแบบมสีว่นรว่มในกมัพูชา) 

การตัง้ช ือ่ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่นีห้มายถงึผึง้ทีบ่นิไปมา (สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวย) รวบรวมละอองเกสร (ปัจจยัน าเขา้) จากดอกไมต้า่ง ๆ 

(ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี) และแปรเปลีย่นทัง้หมดนีเ้ป็นน ้าผึง้ (โปรแกรมสนับสนุน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม) 

5  ตวัอยา่งเชน่ ในมาเลเซยี ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เป็นกลยทุธใ์นนโยบายผูป้ระกอบการแหง่ชาต ิ2030 (NEP 2030) 

และถอืเป็นกลยทุธภ์ายใตแ้ผนมาเลเซยีฉบบัที ่12 ในประเทศกมัพูชาในแผนพฒันาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2562-2566; 

และในฟิลปิปินสใ์นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิในทัง้สามประเทศ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
ยงัเป็นหวัขอ้หน่ึงในกลยทุธก์ารพฒันา SME 
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เพือ่ส่งเสรมิการจดัวางกลยุทธก์ารส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และ MSME 

ขัน้ตอนตอ่ไปนีส้ามารถด าเนินการไดโ้ดย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และหน่วยงานกลาง SME6: 

ก. การทบทวนสถานะปัจจบุนัของแผนพฒันา MSME และโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิ 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม สามารถเปิดเผยโอกาสในการรว่มมอืกนัทีเ่ป็นรปูธรรม เชน่ 
โครงการสนับสนุนส าหรบัการจดัหาเงนิทุน SME และบรกิารสนับสนุน 

ข. การทบทวนดงักล่าวสามารถระบุหน่วยงานระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิน่ 
และวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา MSME เพิม่เตมิ ซึง่สามารถรวมและน าองคป์ระกอบกลยุทธ ์
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ไปใชง้านโดยเชือ่มโยงกบัการพฒันา MSME 

ค. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีส่ าคญัดงัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้เพือ่สง่เสรมิธรุกจิแบบมสี่วนรว่มผ่านการบูรณาการกบัโ

ปรแกรมการพฒันา MSME: 

i. ส่งเสรมิธรุกจิระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ใหพ้ฒันารปูแบบธรุกจิทีม่สีว่นรว่มกบั MSME 

ii. ประสานงานการจดัหาการสนับสนุนเพือ่สรา้งความสามารถทางการเงนิและทางเทคนิคของ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และ MSME เชน่ โดยการท างาน 

รว่มกนัในโครงการพฒันาขดีความสามารถของ MSME 

iii. สรา้งความรว่มมอืในชมุชนทีเ่อือ้ต่อการเกดิขึน้และการเตบิโตของโมเดล ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
และใหก้ารเขา้ถงึตลาดส าหรบั MSME 

iv. อ านวยความสะดวกในการสรา้งฐานขอ้มูลกลาง/ทีเ่ก็บขอ้มูล 

และพอรท์ลัออนไลนท์ีเ่ขา้ถงึไดง้่ายส าหรบัการแบ่งปันขอ้มูลและ 

ความรูต้ลอดจนการจบัคู่ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และพนัธมติรห่วงโซค่ณุค่า MSME 

v. พฒันาตวัชีว้ดัหรอืมาตรฐานและระบบเพือ่วดั ตดิตาม และประเมนิประสทิธภิาพและผลกระทบของ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม/MSME 

การพฒันากลยุทธ ์ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม จ าเป็นตอ้งมตีวัแทนทีมุ่่งม ัน่: เน่ืองจาก ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

มหีลายภาคส่วน 
การสนับสนุนกลยุทธด์งักล่าวจงึตอ้งการการสนับสนุนและการมสี่วนรว่มจากหลายหน่วยงานในระดบัสูง 
ทัง้ในคณะรฐัมนตรขีองรฐับาลและในสมาคมธรุกจิ ดว้ยเหตนีุ ้
การหาตวัแทนทีแ่ข็งแกรง่และกระตอืรอืรน้ในรฐับาลจงึเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ ในระดบัรฐับาล การพฒันากลยุทธ ์
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม อาจเกีย่วขอ้งกบักระทรวงเศรษฐกจิและการเงนิ อตุสาหกรรมและการคา้ 
คณะกรรมการการลงทุน และกระทรวงภาคส่วนส าคญัทีร่บัผดิชอบดา้นธรุกจิเกษตร (เน่ืองจากโมเดล 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ส่วนใหญจ่ะจดัการกบัความยากจนดา้นรายไดแ้ละเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิเกษตรและงานฝีมอื) 

กลยุทธ ์ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม 

มุ่งสง่เสรมิการเปลีย่นแปลงรูปแบบธุรกจิกระแสหลกัไปสูโ่มเดลธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม: ดว้ยเหตนีุ ้

สิง่จงูใจทีแ่นะน าจงึเนน้ไปทีก่ารสรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนในดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม กอ่น (การเผยแพรข่อ้มูล 

รางวลั การรบัรอง การตรวจสอบผลกระทบอย่างเป็นระบบ ฯลฯ) การส่งเสรมิธรุกจิ 

ความพรอ้มและลดความเสีย่งในการลงทุนทางธรุกจิ นอกจากนี ้
กลยุทธเ์หลา่นีอ้าจเรยีกรอ้งสิง่จงูใจทีช่าญฉลาดและตรงเป้าหมาย และเพือ่สง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ใหเ้ป็นกระแสหลกัผา่นการพฒันา SME ทีม่อียู่ โครงการลดระดบัภาคส่วนและความยากจน 

                                                

6  กรมการคา้และอุตสาหกรรมของฟิลปิปินสร์ว่มกบัคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดพ้ฒันาแผนงานดา้นธรุกจิแบบเบ็ดเสรจ็ในปี  2019/20 

โดยมตีวัแทนจากภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม ซึง่ก าหนดกลยุทธก์ารสรา้งความสอดคลอ้งในการพฒันา ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และ 
MSME 
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กลยุทธด์งักล่าวยงัเนน้ย า้ถงึความเป็นหุน้ส่วนระหว่างผูม้บีทบาทในการด าเนินการหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรฐับาล (เศรษฐกจิและการเงนิ 

ตลอดจนกระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้และหน่วยงานสง่เสรมิการลงทุน) 

สมาคมธรุกจิและนักลงทุนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

แผนปฏบิตักิาร ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม แบบหลายปีไดร้บัการพฒันาจากกลยุทธ ์IBee: 

โดยอธบิายถงึกจิกรรมและปัจจยัน าเขา้ส าหรบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธเ์ป้าหมายของกลยุทธ ์
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม แผนปฏบิตักิารประกอบดว้ยงบประมาณและอธบิายบทบาทของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช ือ่มโยงกบัการตดิตามการน า ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
ไปปฏบิตัแิละตดิตามความมุ่งมัน่จากหน่วยงานรฐับาล สมาคมธรุกจิ นักลงทุนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง  
ผูอ้ านวยความสะดวกทางธรุกจิ พนัธมติรดา้นการพฒันา และฝ่ายอืน่ ๆ 

2. การสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ของภาครฐั 

หน่วยงานทีด่ าเนินการตามกลยุทธ ์ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม โดยเฉพาะ: 

นอกเหนือจากการพฒันากลยุทธแ์ละการก าหนดตวัแทนช ัน้น าส าหรบัการสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ในรฐับาลแลว้ สิง่ส าคญัคอืตอ้งจดัตัง้หน่วยงานประสานงานและเร ิม่ตน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการส่งเสรมิ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม องคก์รส าคญัสามแห่งทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม เพือ่จดัตัง้ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม: 

• ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืหน่วยประสานงาน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ส่วนกลางภายใตต้วัแทน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ในกระทรวงทีจ่ าเป็นตอ้งจดัใหม้กีารด าเนินการตามกลยุทธ ์หน่วย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
นีส้ามารถตัง้อยู่ในแผนกยุทธศาสตรข์องกระทรวงและประกอบดว้ยบุคลากร  2-3 คนทีท่ างานนอกเวลาใน 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม โดยหน่วย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม อาจมงีบประมาณจ านวนเล็กนอ้ยส าหรบัจดัเวริก์ชอ็ป 
จดัตัง้ และผลติเว็บไซต ์ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ทัว่ประเทศ ด าเนินการศกึษาในดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
รวมถงึเตรยีมการและประสานงานการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิาร 

• หน่วยประสานงาน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ควรท างานรว่มกบัคณะท างานดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการในหน่วยงานรฐับาลและสมาคมธรุกจิทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
โดยคณะท างานดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม (ปกตคิอื  6 ถงึ  12 คน) 

ควรประชมุกนัเป็นประจ าเพือ่หารอืถงึการน า ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ไปใชใ้นเขตพืน้ทีเ่ฉพาะของตน 

• กลุม่ควบคมุแนวทางดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ทีก่วา้งขึน้อาจรบัผดิชอบในการตรวจสอบการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิาร ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
สามารถประชมุราย 

ไตรมาสเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
โดยกลุ่มควบคมุแนวทางดงักล่าวจะประกอบดว้ยคณะท างานดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัอืน่ๆ ทีม่สีว่นรว่มในการสง่เสรมิดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ตวัแทนจากนักลงทุนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูอ้ านวยความสะดวกทางธรุกจิ 
และพนัธมติรดา้นการพฒันาทีส่ามารถไดร้บัเลอืกแบบหมุนเวยีนได ้เพือ่สรา้งการควบคมุการส่งเสรมิดา้น 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เป็นวงกวา้ง โดยทีก่ลุม่ควบคมุแนวทางจะรบัผดิชอบในการรบัรองแผนปฏบิตักิาร 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

การรกัษาโมเมนตมั: ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการก าหนดนโยบาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ทาง 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ต่าง ๆ ไดด้ าเนินการจดัตัง้กลุ่มแกนน า (เชน่ เมยีนมาร)์ หน่วยประสานงาน (เชน่ กมัพูชา 

มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม) และคณะท างาน (เชน่ กมัพูชา มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม) แลว้ 

หรอืก าลงัอยู่ในขัน้ตอนของการจดัตัง้กลุม่ขบัเคลือ่น (เชน่ เมยีนมาร)์ หน่วยประสานงาน (เชน่ กมัพูชา มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม) กมัพูชา เมยีนมาร)์ ส าหรบัประเทศเหล่าน้ันทีก่ าลงัสรปุนโยบาย 
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ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการรบัรองและสือ่สารถงึโครงสรา้งสถาบนักอ่นหนา้นี ้
และจดัการประชมุตามปกตแิละลงมอืท างานจรงิ โดยทีห่น่วยประสานงาน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
สามารถท าหนา้ทีเ่ป็นส านักเลขาธกิารใหก้บักลุม่แกนน า 

3. การรบัรองและการจดทะเบยีน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

การรบัรอง ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม เป็นเครือ่งมอืนโยบายหลกั: ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

เป็นแนวคดิเฉพาะทีเ่นน้ไปทีผ่ลกระทบ ไม่ใชข่นาดของบรษิทัหรอืล าดบัความส าคญัของภาคส่วน 
เชน่เดยีวกบันโยบายสง่เสรมิอตุสาหกรรมอืน่ ๆ เพือ่ใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกภ่าคเอกชน 
รฐับาลจ าเป็นตอ้งมรีะบบการใหเ้หตุผลและการก าหนดเป้าหมายทีด่ ีการรบัรองระบบ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
อนุญาตใหท้ัง้สองบรษิทัโดยเนน้ว่าบรษิทัจ าเป็นตอ้งด าเนินการได ้(และดว้ยเหตุนี ้

การสนับสนุนจากรฐับาลจงึมจี ากดั) บรรลุผลกระทบทางสงัคมในวงกวา้ง 

และใหก้ารสนับสนุนอย่างเป็นระบบและสรา้งสรรคเ์พือ่การพฒันา ซึง่ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
น้ันเป็นแนวคดิใหม่และเป็นค าศพัทเ์ฉพาะของการรวมกจิกรรมทางเศรษฐกจิกบัผลกระทบทางสงัคมทีม่กัท าใหเ้กดิค

วามสบัสน ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบการรบัรองทีโ่ปรง่ใสและเป็นอสิระเพือ่ระบุบรษิทัดงักล่าวอย่างชดัเจน โดย 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม บางแห่ง (เชน่ กมัพูชา มาเลเซยี เมยีนมาร ์ และเวยีดนาม) ก าลงัส ารวจโครงการการรบัรอง 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และบางแห่ง (เชน่ มาเลเซยี ไทย สงิคโปร ์ เวยีดนาม) 

ก็มรีะบบการรบัรองหรอืจดทะเบยีนกจิการเพือ่สงัคม ซึง่สามารถขยายใหค้รอบคลมุถงึ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
หรอืเช ือ่มโยงกบัการรบัรอง ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม แยกต่างหาก (การอภปิรายในมาเลเซยีและเวยีดนาม) 

หลกัการในการรบัรอง ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม: หลกัการพืน้ฐาน  11 ประการส าหรบัการรบัรอง 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม โดยสรปุคอื: 

1) บรษิทัสามารถสมคัรไดโ้ดยสมคัรใจ และการรบัรอง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม จะแตกต่างจากการจดทะเบยีน 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เพือ่รบัสิง่จงูใจ 

2) ระบบการรบัรอง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม จะประเมนิสายธรุกจิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม (ไม่ใชท่ัง้บรษิทั) 

ตามเกณฑท์ีม่รีายละเอยีดมากกว่า  40 ขอ้ ดูภาคผนวก  5 และภาคผนวก  6 ของเอกสารแนวทาง 
และเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานส าหรบักลุ่มธรุกจิขนาดเล็ก (เสนอโอกาสในการรวมกจิการเพือ่สงัคม 

(ธรุกจิเพือ่สงัคม)) และบรษิทัขนาดกลางและขนาดใหญ่) 

3) การประเมนิจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานในอดตีและการประยุกตใ์ชแ้ผนธรุกจิทีม่องไปขา้งหนา้ ( 3ปี) 

ทีอ่ยู่บนความเป็นจรงิ 

4) นอกจากนี ้การรบัรอง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม จะไม่มกีารใหเ้พยีงคร ัง้เดยีว แต่ตอ้งไดร้บัการยนืยนัทุก ๆ 3 ปี 

5) เคร ือ่งมอืการใหค้ะแนนโดยรวม7  พรอ้มชดุเกณฑท์ีโ่ปรง่ใส 

เกณฑม์าตรฐานของภาคธรุกจิทีส่ะทอ้นถงึขนาดของบรษิทัและความเป็นจรงิของประเทศต่าง ๆ 

                                                

7  ขอ้ไดเ้ปรยีบของเครือ่งมอืการใหค้ะแนนแบบรวมกบัหลกัการประเมนิโดยการยกเวน้ คอืบรษิทัตา่ง ๆ สามารถมีสทิธิไ์ดเ้ป็น 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม แมว้า่จะอ่อนในบางเกณฑก์็ตาม  
ขอ้ดอีกีประการหน่ึงคอืขนาดของบรษิทัทัง้หมดสามารถประเมนิไดภ้ายใตว้ธิกีารเดยีวกนั 
โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานทีแ่ตกตา่งกนัส าหรบับรษิทัขนาดเล็ก กลาง หรอืใหญ่ 
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และหลกัการใหน้ ้าหนัก8 และการใหค้ะแนน9 

ทัว่ไปจะใชใ้นการประเมนิสายธรุกจิทัง้หมดเกีย่วกบัศกัยภาพดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ของพวกเขา 

6) บรษิทัตอ้งผ่านคะแนนขัน้ต ่าเพือ่ใหม้คีุณสมบตัเิป็น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม10 

บรษิทัทีม่กีารปกป้องสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) 

และมาตรฐานธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนดจะถูกตดัสทิธิ ์

7) บรษิทัทีม่คีวามตัง้ใจเชงิกลยุทธข์อง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
และการจดัอนัดบัทีด่ใีกลก้บัเกณฑข์ัน้ต ่าสามารถถกูจดัใหเ้ป็น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ทีม่ศีกัยภาพ 
ในขณะทีบ่รษิทัอืน่ ๆ ทีไ่ดค้ะแนนเกนิคะแนนขัน้ต ่าจะไดร้บัการจดัเป็น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม โดย 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทีม่ศีกัยภาพจะสามารถเขา้ถงึสิง่จงูใจ (เชน่ การฝึกอบรมทางธรุกจิ) 

แต่จะมสีทิธิไ์ดร้บัสิง่จงูใจทางการเงนิเท่าน้ัน หากบรรลุผลกระทบทีค่าดการณไ์วข้องสายธรุกจิ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

8) บรษิทัขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ไดร้บัการจดัอนัดบัตามเกณฑเ์ดยีวกนั 
แต่เกณฑก์ารใหค้ะแนนจะพจิารณาจากสามขนาดของบรษิทั 

9) การรบัรองนีอ้า้งองิจากการประเมนิโดยละเอยีดของสายธรุกจิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
ผ่านบรษิทัทีป่รกึษาอสิระ เพือ่เพิม่ความเป็นเจา้ของในชมุชนธรุกจิ 
โดยการใหค้ะแนนขัน้สุดทา้ยจะด าเนินการรว่มกนัโดยตวัแทนจากรฐับาลและสมาคมธรุกจิ 

10) ผลลพัธข์องการรบัรอง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม จะถูกเผยแพรอ่ย่างโปรง่ใส และจะมกีารมอบรางวลั 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เพือ่พฒันาการสรา้งแบรนดข์องบรษิทัดงักล่าว 

11) การใหค้ะแนน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ขะเช ือ่มโยงกบัการรบัสิง่จงูใจดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
โดยการรบัรูแ้ละรางวลัเป็นสิง่จงูใจขัน้ต ่าทีร่ฐับาลสามารถใหไ้ด ้สิง่จงูใจอืน่ๆ ดา้นการเงนิ ดา้นเทคนิค 
ดา้นการตลาด และการเขา้ถงึขอ้มูลจะมรีายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นล่าง โดย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
อาจตดัสนิใจไดว้่าสิง่จงูใจใดทีพ่วกเขาตอ้งการใชส้ าหรบั ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

การสง่เสรมิการเปลีย่นแปลงของ ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม ทีม่ศีกัยภาพ: ดว้ยเหตุนี ้(ก) 

การใชค้วามเขา้ใจแบบไดนามกิและทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงส าหรบัขนาดการรายงาน 
ความลกึและลกัษณะการเปลีย่นแปลงของผลกระทบทางสงัคม และ (ข) ส่งเสรมิบรษิทัทีม่โีมเดล ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

ทีม่ศีกัยภาพเพือ่ท าการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารเป็น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม จงึมคีวามส าคญั 
ระบบการรบัรองจะชว่ยใหร้ะบุรูปแบบ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ทีเ่ป็นไปได ้
และบรษิทัดงักล่าวอาจไดร้บัการสนับสนุนเฉพาะ เชน่ การฝึกอบรมทางธรุกจิ ส าหรบัรฐับาลและผูม้บีทบาทอืน่ ๆ 
ในระบบนิเวศ การเปลีย่น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม  

                                                

8  การใหค้ะแนนเชงิพาณิชยแ์ละทางสงัคมมนี ้าหนักใกลเ้คยีงกนั โดยมคีะแนนทางสงัคมสงูกว่าเล็กนอ้ย ในขณะทีน่วตักรรม ฐานปิระมดิ 
มนี ้าหนักทีน่อ้ยกวา่มาก  
แมว้า่เกณฑจ์ะเหมอืนกนัส าหรบั ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทัง้หมด แตน่ ้าหนักสามารถปรบัไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะประเทศ 

9  การประเมนิจะใหค้ะแนนแตล่ะเกณฑจ์าก 39 เกณฑใ์นผลลพัธส์งู-ปานกลาง-ต ่า ซึง่จะถกูโอนไปเป็นหมายเลข 1-6 

อตัราเหลา่นีจ้ะถกูคณูดว้ยน ้าหนักส าหรบัแตล่ะเกณฑเ์พือ่ใหไ้ดค้ะแนนเฉพาะ 

10  สายธรุกจิของบรษิทัจะมคีณุสมบตัเิป็น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม หากไดค้ะแนนรวมและคะแนนในหมวดตา่ง ๆ เกนิคะแนนขัน้ต ่า 

คะแนนโดยรวมทีบ่่งช ีส้ าหรบัการเป็น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม อาจเทา่กบั 3.2 คะแนน คะแนนทางการเงนิขัน้ต ่า 1.2 คะแนน 

(ผลรวมของคะแนนเชงิพาณิชย ์นวตักรรมทางธรุกจิ และนวตักรรมทางเทคโนโลย)ี คะแนนทางสงัคมขัน้ต ่า 1.5 คะแนน 

(ผลรวมของผลกระทบทางสงัคมและนวตักรรมทางสงัคม) คะแนนนวตักรรม 0.4 คะแนน และคะแนนความตัง้ใจเชงิกลยทุธข์อง 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม อยา่งนอ้ย 3 คะแนน 
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ทีม่ศีกัยภาพใหก้ลายเป็นโมเดล ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ทีค่รบถว้นสมบูรณถ์อืเป็นกญุแจส าคญัในการน า 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ไปใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 

การจดทะเบยีน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม เป็นเคร ือ่งมอืในนโยบายขัน้สูง: 

ในกรณีทีร่ฐับาลตดัสนิใจทีจ่ะใหส้ิง่จงูใจทางการเงนิดว้ย 
บรษิทัทีม่รีปูแบบธรุกจิทีค่รอบคลุมจะตอ้งผ่านขัน้ตอนการจดทะเบยีน 
กระบวนการจดทะเบยีนดงักล่าวอาจเป็นกระบวนการแบบสแตนดอ์โลน 
หรอืกระบวนการทีร่วมอยู่ในกระบวนการจดทะเบยีนส าหรบัสิง่จงูใจในการส่งเสรมิการลงทุนอืน่ ๆ (เชน่ในฟิลปิปินส)์ 

4. การสรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบั ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

จ าเป็นตอ้งสรา้งความตระหนกัรูเ้กีย่วกบั ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม: 

นอกเหนือจากจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ของผูน้ าทางความคดิดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และผูบุ้กเบกิภาครฐัและเอกชนแลว้ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัใน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ส่วนใหญ่ในหมู่ผูก้ าหนดนโยบาย ธรุกจิ หรอืสาธารณะ 
ดงัน้ันจงึเป็นเร ือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งสรา้งความตระหนักรูใ้นระดบัต่างๆ โดยส่วนใหญ่ในหมู่ผูน้ าธรุกจิ 
(เพือ่ใหพ้วกเขาเห็นศกัยภาพของตลาด ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม) และในหมู่หน่วยงานของรฐั 

(เพือ่ใหพ้วกเขาเขา้ใจถงึบทบาทของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในการบรรลุผลตามค าสัง่ของพวกเขา 

และวธิทีีพ่วกเขาสามารถส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม) 

การแบ่งปันความรูแ้ละการสนับสนุนจงึเป็นองคป์ระกอบส าคญัของ 

การส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

สมาคมธุรกจิน้ันเหมาะสมทีส่ดุทีจ่ะด าเนินการสรา้งความตระหนักรูนี้ต้อ่ภาคเอกชน อยา่งไรก็ตาม 
หน่วยงานของรฐับางแห่งก็พรอ้มทีจ่ะเตรยีมและเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ผา่นกจิกรรมต่าง ๆ 
มากมาย เชน่ การเตรยีมและการเผยแพรส่ือ่สารสนเทศ เป็นตน้ – มลัตมิเีดยี ขอ้มูลสิง่พมิพแ์ละสือ่สง่เสรมิการขาย 

ภาพยนตรแ์ละรายการวทิยุ ตลอดจนบทความในหนังสอืพมิพ ์
องคก์รและการมสี่วนรว่มในการประชมุเชงิปฏบิตักิารและการสมัมนา โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
และกจิกรรมระดบันานาชาต ิการมเีว็บไซต ์ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทัว่ประเทศ 
ซึง่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลกัมสีว่นรว่มและเช ือ่มโยงกบัแพลตฟอรม์ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม11 

ทัว่โลกอาจเป็นวธิทีีง่่ายและมปีระสทิธภิาพสูงในการเพิม่ความตระหนักรู ้สุดทา้ย 
การตระหนักถงึความส าเรจ็และการมสีว่นรว่มทางสงัคมของบรษิทั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ผา่นรางวลั 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ระดบัชาต ิอาจชว่ยเพิม่ความเขา้ใจและความตระหนักในหมู่ภาครฐัและเอกชนเกีย่วกบัโมเดล 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เกณฑก์ารเสนอชือ่และการคดัเลอืกทีเ่สนอปรากฏในภาคผนวก  7 ของเอกสารแนวทางปฏบิตั ิ

5. การฝึกอบรมดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ส าหรบับรษิทัตา่ง ๆ 

เหตผุลส าหรบัการฝึกอบรมดา้น ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม: 

นักลงทุนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งแนะน าว่าการขาดความพรอ้มในการลงทุนเป็นคอขวดหลกัส าหรบัการลงทุนในบรษิทัทีม่ี

โมเดล ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ความพรอ้มนีเ้กีย่วขอ้งกบัความอยู่รอดทางการคา้และผลกระทบทางสงัคม 
ในขณะเดยีวกนั มบีรษิทัทีไ่ม่มโีมเดล ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม หรอืมโีมเดล ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ทีเ่ป็นไปไดอ้ยู่แลว้ซึง่ตอ้งการเปลีย่นเป็น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม แต่ยงัไม่ไดพ้ฒันาสายธรุกจิดงักล่าวอย่างเต็มที ่
โปรแกรมการฝึกอบรมดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
จงึเป็นเคร ือ่งมอืในการสนับสนุนบรษิทัดงักล่าวในการเปลีย่นมาเป็น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

                                                

11  เชน่ www.inclusivebusiness.net 

 

http://www.inclusivebusiness.net/
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ในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยปรบัปรงุความพรอ้มในการลงทุน ความอยู่รอดในเชงิพาณิชย ์และเพิม่ผลกระทบทางสงัคม 
รฐับาลสามารถจดัตัง้ศนูยฝึ์กสอนธรุกจิ ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัต่าง ๆ 
ผ่านการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคทีมุ่่งเนน้และน าไปใชไ้ดจ้รงิในการปรบัปรงุโมเดล ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

เนือ้หาของการฝึกอบรมดา้น ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม: การฝึกอบรมดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

จะประกอบดว้ยการสนทนาเชงิกลยุทธท์างธรุกจิโดยรวม สง่ผลใหเ้กดิการปฐมนิเทศทัว่ไปส าหรบัแผนธรุกจิทีเ่นน้ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ของบรษิทั กลุ่มเป้าหมายมกัจะเป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจระดบัสูงในบรษิทั รปูแบบอืน่ ๆ 
ของการฝึกสอนธรุกจิอาจรวมถงึการจบัคู่กบันักลงทุนทีส่รา้งผลกระทบ 
องคป์ระกอบอืน่ของการฝึกสอนธรุกจิอาจเป็นการตลาดใหก้บั ฐานปิระมดิ 
การจดัการความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมผ่านการตรวจสอบวเิคราะห1์2 สถานะห่วงโซอุ่ปทาน 

หรอืค าแนะน าดา้นกระบวนการทางธรุกจิ ซึง่จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ช ีย่วชาญในภาคส่วน 
กจิกรรมการฝึกสอนทีแ่ตกตา่งกนัเหล่านีจ้ะตอ้งใชข้อ้มูลเป็นระยะระหว่าง  1 ถงึ  30 คนตอ่วนั 
โดยมคีวามมุ่งมัน่ในการสนับสนุนเป็นเวลานาน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของความเชีย่วชาญ 
สามารถสรา้งเครอืขา่ยของ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมจากผูเ้ช ีย่วชาญระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

การสง่มอบการฝึกอบรมดา้น ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม และคา่ใชจ้า่ย: 

เน่ืองจากการฝึกอบรมแบบตวัต่อตวัมรีาคาแพง 
จงึจ าเป็นตอ้งมวีธิกีารลดตน้ทุนทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่เพือ่ใหก้ารฝึกอบรมน้ันเป็นไปได ้การฝึกอบรมดา้น 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม สามารถจดัใหก้บับรษิทัในรปูแบบเงนิทุน 
โดยมกีลไกส าหรบับรษิทัในการแบ่งปันตน้ทุนเป็นเปอรเ์ซน็ตท์ีแ่น่นอนในกรณีทีธ่รุกจิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ประสบความส าเรจ็ ซึง่น่ันจะสรา้งกองทุนหมุนเวยีนเพือ่ท าใหส้ถานทีฝึ่กอบรมดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
มคีวามยัง่ยนืมากขึน้ เน่ืองจากสมาคมธรุกจิมคีวามใกลช้ดิกบัลูกคา้ของบรษิทัมาก การฝึกอบรมดา้น 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม สามารถประสานงานไดด้ทีีสุ่ดโดยสมาคมธรุกจิแห่งหน่ึงทีท่ างานรว่มกบัผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอืน่ 
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่กบันักลงทุนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งและพนัธมติรดา้นการพฒันา 

6. สิง่จงูใจในการลงทนุดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

รวม ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม เป็นหมวดหมู่แยกตา่งหากในสิง่จูงใจในการลงทุนทีม่อียู่: 

หลายประเทศมแีรงจงูใจในการลงทุนเฉพาะส าหรบัอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัระดบัชาตสิูง 
สิง่จงูใจดงักล่าวมกัจะรวมถงึระบอบภาษีทีด่ ีสิง่จงูใจในการน าเขา้และส่งออก เทคโนโลยแีละสิง่จงูใจแรงงานต่างชาต ิ
ขอ้บงัคบัการโอนก าไร ผลประโยชนผ์่านเขตอุตสาหกรรม ฯลฯ 
สิง่จงูใจทางการเงนิดงักล่าวอาจเป็นขอ้พจิารณาทีส่ าคญัส าหรบับรษิทักระแสหลกัในการเร ิม่พฒันาโมเดล 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม การรวม ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
เป็นหมวดหมู่ในแพ็คเกจสิง่จงูใจทีม่อียู่จงึเป็นตวัเลอืกนโยบายทีเ่ป็นไปได ้
หากการวเิคราะหผ์ลประโยชนด์า้นตน้ทุนหรอืผลประโยชนท์างสงัคมยนืยนั 
รปูแบบคุณสมบตัสิามารถสอดคลอ้งกบัหลกัการรบัรอง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
และปรบัใหเ้ขา้กบัรปูแบบสิง่จงูใจเฉพาะในแง่ของการพจิารณาเฉพาะบรบิท 
โดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนของฟิลปิปินสไ์ดร้วมโมเดล ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
เป็นหน่ึงในกจิกรรมทีต่อ้งการในแผนล าดบัความส าคญัการลงทุนปี  2560-2562 ซึง่โครงการ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

                                                

12  การฝึกอบรมดงักลา่วอาจองิตามเครือ่งมอืทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เชน่ แนวทางการสอบทานธรุกจิของ OECD 

ส าหรบัผูป้ระกอบธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบ OECD ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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อาจมสีทิธิไ์ดร้บัการงดเก็บภาษีช ัว่คราวจากเกณฑก์ารประเมนิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ทีน่ ารอ่ง 
และเป้าหมายผลกระทบสามรายการและคุณสมบตัดิา้นนวตักรรม 3 รายการรวมอยู่ในขอ้ก าหนดการจดทะเบยีน13 

สามารถใช ้ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม เพือ่สรา้งเหตผุลในการใหส้ิง่จูงใจ: สิง่จงูใจของ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

ส่วนใหญ่จะใหส้ าหรบัการลงทุนในภาคส่วนทีร่ฐับาลระบุว่ามคีวามส าคญัส าหรบัการเตบิโต 
โดยมกีารด าเนินการดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในหลายภาคสว่น แต่ไปไกลกว่าภาคส่วนดงักล่าว 
โดยใหค้วามส าคญักบัการเตบิโตและการพฒันาของสงัคม และส าหรบัการสรา้งการรวมตวัทีม่ากขึน้ การรวม 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เป็นปัจจยัคาบเกีย่วสามารถชว่ยใหค้ณะกรรมการการลงทุนของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ใชเ้หตุผลเพิม่เตมิจากสิง่จงูใจทีม่อียู่ 
และจดัล าดบัความส าคญัของบรษิทัเหล่าน้ันทีส่รา้งผลกระทบทางสงัคมในระดบัสงู การรบัรอง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
จะเป็นเงือ่นไขเบือ้งตน้ส าหรบัการเขา้ถงึสิง่จงูใจดงักลา่ว 

7. การลดความเสีย่งในการลงทนุทีเ่กีย่วขอ้ง 

เหตุผลในการสนับสนุนการลงทุน MSME 

เผชญิกบัความทา้ทายในการหาแหล่งเงนิทุนเน่ืองจากมุมมองธนาคารทีจ่ะไม่รบัความเสีย่งและมุมมองในการบรหิาร

ทีเ่นน้การท างานกบับรษิทัขนาดใหญ่ โครงการจดัหาเงนิทุนส าหรบั SME 

ส่วนใหญ่จดัการกบัความทา้ทายนีแ้ละสรา้งวงเงนิสนิเช ือ่แยกส าหรบั SME แตอ่ย่างไรก็ตาม บรษิทัทีม่โีมเดล 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม สามารถเขา้ถงึการจดัหาเงนิทุนได ้เชน่ จากนักลงทุนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
หากพวกเขาสามารถน าเสนอแผนธรุกจิทีแ่ข็งแกรง่และผลกระทบทางสงัคม 
และนักลงทุนทีม่ศีกัยภาพจะหาวธิลีดความเสีย่งทีร่บัรูใ้นการลงทุน แมว้า่การสนับสนุนดา้น ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
จะกล่าวถงึความพรอ้มในการลงทุนผ่านการฝึกอบรมดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
แต่สามารถสง่เสรมิความพรอ้มของนักลงทุนไดด้ว้ยการจดัตัง้แหล่งเงนิทุนเพือ่ลดความเสีย่ง 

ความเสีย่งในการลงทุนดา้น ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม: 

มเีหตุผลสองประการทีส่ถาบนัการเงนิมองเห็นว่าความเสีย่งในการลงทุนกบับรษิทั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม น้ันสูง: 

ประการแรก สนันิษฐานวา่การท างานกบั ฐานปิระมดิ 
(มทุีนนอ้ยกว่าและมกี าลงัซือ้นอ้ยกวา่และมคีวามสามารถในการช าระคนืนอ้ยกว่า) อาจมแีนวโนม้สงูขึน้ 

ความเสีย่งในการท าธรุกจิกบัหรอืผ่านพวกเขา อกีเหตุผลหน่ึงก็คอื มาตรการลดความเสีย่งของบรษิทั 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทีบ่รษิทั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม วางไวน้ั้นยงัไม่เป็นทีเ่ขา้ใจอย่างถ่องแท ้
เน่ืองจากความไม่คุน้เคยของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในสถาบนัการเงนิกระแสหลกั 
ดงัน้ันจงึไม่แนะน าใหใ้ชว้งเงนิสนิเช ือ่แยกต่างหากส าหรบัการจดัหาเงนิทุน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
แต่เป็นการอ านวยความสะดวกทีส่ามารถชว่ยในการลดความเสีย่งของผลกระทบต่อนักลงทุนใน 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม มาตรการลดความเสีย่งดงักล่าวไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากนักลงทุนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
ธนาคารเพือ่การพฒันา และแมแ้ต่ธนาคารพาณิชยบ์างแห่ง 
โดยการอ านวยความสะดวกดงักล่าวจะชว่ยลดตน้ทุนส าหรบัรฐับาลในการกระตุน้การจดัหาเงนิทุน 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในขณะเดยีวกนัก็สง่เสรมิการลงทุนใน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม อย่างแข็งขนั 

การออกแบบเป็นเงินทุนหมุนเวยีนแบบจา่ยเพือ่ความส าเรจ็: 

สนิเช ือ่การเงนิแบบผสมผสานทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่แตกต่างจากเคร ือ่งมอืรบัประกนัแบบดัง้เดมิ 

                                                

13  เป้าหมายครอบคลมุความเกีย่วขอ้ง (% มูลคา่ของตน้ทนุรวมของสนิคา้ทีข่ายทีม่าจาก MSE) การเขา้ถงึ (จ านวน ฐานปิระมดิ ทีม่สีว่นรว่ม 

ซึง่อยา่งนอ้ย 30% เป็นผูห้ญงิ) และความลกึ (% เพิม่ขึน้ในรายไดเ้ฉลีย่) 

คณุสมบตัขิองนวตักรรมประกอบดว้ยการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิค 
การอ านวยความสะดวกหรอืการจดัหาการเขา้ถงึทางการเงนิและการจดัเตรยีมขอ้มูลและ/หรอืเทคโนโลย ี
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เน่ืองจากสรา้งรปูแบบทีภ่าครฐัสามารถรว่มลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารหนีใ้นธรุกจิทีม่มูีลค่าทางสงัคมโดยไม่ต ้

องอุดหนุนการลงทุนน้ัน  ซึง่ถอืเป็นการอ านวยความสะดวกในการลดความเสีย่งผ่านรฐับาล  
โดยจะรว่มลงทุนกบันักลงทุน 
การจดัหาเงนิทุนจะใชเ้พือ่ลดความเสีย่งในการลงทุนและปล่อยเงนิทุนจากผลกระทบต่อนักลงทุนในบรษิทั 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
ในกรณีทีก่ารลงทุนบรรลุผลทางสงัคมทีว่างแผนไวแ้ต่ไม่เป็นไปตามผลตอบแทนทางการเงนิทีต่กลงกนัไว ้
การลงทุนของรฐับาลจะถูกแปลงเป็นการใหทุ้น หากการลงทุนประสบความส าเรจ็ในเชงิพาณิชย ์
สงัคมจะไดร้บัเงนิคนื 
เคร ือ่งมอืทางการเงนิทีช่ว่ยลดความเสีย่งดงักล่าวตามการช าระเงนิส าหรบัผลลพัธน้ั์นถกูใชใ้นละตนิอเมรกิาโดยธน

าคาร Inter-American Development ใน ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และก าลงัเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในเอเชยี 

พนัธมติรดา้นการพฒันาและธนาคารสามารถเขา้หาเพือ่จดัหาเงนิทุนในเบือ้งตน้ดว้ยการช าระคนืรฐับาลในระยะยาว 
( 25-15ปี) 14 

8. การสง่เสรมิดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 

การสง่เสรมิการจดัซือ้จากบรษิทัทีม่โีมเดล ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม และโครงการรเิร ิม่เพือ่สงัคม 

(ธุรกจิเพือ่สงัคม): 

การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัเป็นเคร ือ่งมอืทางนโยบายทีใ่ชก้นัทัว่ไปในระดบัสากลเพือ่ประโยชนต์อ่ผลประโยชนท์างสงัค

มหรอืสิง่แวดลอ้ม และผ่านเกณฑค์ุณภาพขัน้ต ่า แตก็่มขีอ้โตแ้ยง้อยู่บา้ง โดยปกต ิกฎการจดัซือ้จะเนน้ความคุม้คา่ 
คุณภาพ และความเพยีงพอของการสง่มอบ 
ตลอดจนธรรมาภบิาลและการปฏบิตัติามมาตรฐานการปกป้องสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยบรษิทั 
ส่งผลใหส้นิคา้เหล่าน้ันถูกน าเขา้จากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก อกีทางหน่ึง 
รฐับาลยงัสามารถพฒันากลไกทีใ่หค้วามส าคญักบัธรุกจิแบบรวมธรุกจิเพือ่สงัคม 
ผ่านเป้าหมายหรอืผลกระทบเกณฑก์ารคดัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง ในขณะเดยีวกนัก็รกัษาความสมบูรณข์องธรุกจิ15 

ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง เน่ืองจากการจดัซือ้จดัจา้งมกัด าเนินการในลกัษณะการกระจายอ านาจ 
จงึจ าเป็นตอ้งมหีน่วยงานกลางทีมุ่่งมัน่ในการสรา้งกฎทัว่ไปของการก าหนดเป้าหมาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
แลว้จงึตกลงกบัหน่วยงานในสายงาน จนถงึตอนนี ้ยงัไม่ม ีธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
ใดทีม่กีฎเกณฑเ์ฉพาะดงักล่าวส าหรบัการก าหนดเป้าหมาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม หรอื ธรุกจิเพือ่สงัคม 
ในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 

การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัในโครงการฟ้ืนฟูผลกระทบจากโควดิ-19: หากด าเนินการ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

ทีก่ าหนดเป้าหมายในการจดัซือ้สาธารณะ อาจสรา้งความตอ้งการทีส่ าคญัส าหรบัผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดย ฐานปิระมดิ 
และสรา้งผลกระทบอย่างมากตอ่โอกาสในการสรา้งรายไดใ้หม่ส าหรบัคนยากจน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งเวลาการกูค้นืหลงัโควดิ- 19 การก าหนดเป้าหมาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

ดงักล่าวอาจสรา้งผลกระทบอย่างรวดเรว็ส าหรบัคนจนทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างรนุแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโรค

วดิทีสุ่ด 

                                                

14  ในการหารอืเบือ้งตน้ในกมัพูชา เมยีนมาร ์ และเวยีดนาม เชน่ ธนาคารเพือ่การพฒันาพหภุาค ีเชน่ ADB และพนัธมติรดา้นการพฒันา เชน่ 

Agence Française de Développement (AfD), กรมพฒันาระหวา่งประเทศ (DFID), หน่วยงานความรว่มมอืระหวา่งประเทศของญีปุ่่ น 

(JICA) และหน่วยงานความรว่มมอืระหวา่งประเทศของเกาหล ี(KOICA) 

ไดแ้สดงความสนใจในเบือ้งตน้ในการมสีว่นรว่มในการอ านวยความสะดวกในการลดความเสีย่งดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม 
สิง่นีจ้ะตอ้งใหร้ฐับาล ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เขา้มาเกีย่วขอ้งในเบือ้งตน้มากขึน้ 

15  ฮบัของการท าธรุกจิแบบมสีว่นรว่มที ่OECD ไดใ้หค้ าแนะน าเฉพาะเกีย่วกบัความโปรง่ใสใ่นการจดัซือ้เอาไว (ดู 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm). 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).
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9. การก าหนดเป้าหมาย ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในภาคเอกชนทีม่อียูแ่ละโครงการพฒันาอืน่ๆ 

โครงการพฒันา SME: ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม หลายแห่งมโีครงการพฒันา MSME 

ทีก่ระตอืรอืรน้และไดร้บัทุนสนับสนุนอย่างด ีและการบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการด าเนินการ เน่ืองจาก 
ACCMSME เป็นจดุศูนยก์ลางส าหรบั ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในอาเซยีน หลายประเทศจงึตดัสนิใจน าวาระ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ภายใตก้ารบรหิาร MSME นี ้(เชน่ กมัพูชา มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม) 

พวกเขาตระหนักดวีา่การส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการเขา้ถงึ MSMEs ทางออ้ม 
เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม อย่างเต็มทีใ่นแง่ของการเตบิโตแบบมสี่วนรว่ม การสง่เสรมิ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เป็นงานทีต่อ้งท ามากกวา่วตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการขาย SME และโครงสรา้งสถาบนั 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทีก่ารสง่เสรมิการขาย ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม อยู่ภายใตห้น่วยงาน SME 

สามารถเร ิม่ดว้ยการสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ไดท้นัท ีหากพวกเขาจะก าหนดเป้าหมาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ในโครงการสนับสนุน SME ทีไ่ดร้บัเงนิสนับสนุนทีม่อียู่16 

โครงการลดความยากจน: สามารถท าการประเมนิทีค่ลา้ยกนัไดส้ าหรบัโครงการลดความยากจน 

จากการศกึษาภมูทิศันข์องมาเลเซยี พบว่า  
5-10 % ของเงนิทุนทีม่อียู่ส าหรบัโครงการรวม SME และ B 40 สามารถก าหนดเป้าหมายส าหรบับรษิทั 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ไดอ้ย่างมคีวามหมาย การก าหนดโควตาเฉพาะส าหรบั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในโปรแกรม SME 

ทีม่อียู่อาจเป็นทางเลอืก เน่ืองจากหน่วยงานเดยีวกนัจะส่งเสรมิการพฒันา ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และ SME โดยทัว่ไป 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม สามารถตรวจสอบไดว้า่โครงการพฒันา SME 

ใดและโครงการลดความยากจนใดทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และวธิทีี ่ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
สามารถก าหนดเป้าหมายไดด้ทีีสุ่ดในโครงการดงักลา่ว 

10. การเชือ่มโยง ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
เขา้กบัวาระกจิการเพือ่สงัคมและความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร 

การเชือ่มโยงวาระกจิการเพือ่สงัคม (ธุรกจิเพือ่สงัคม) และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) กบั 

ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม ท าใหเ้กดิโอกาสในการขยายการมสีว่นรว่ม: ตัง้แต่ตน้ปี 2553  ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

ต่าง ๆ ไดม้สี่วนรว่มในการอภปิรายเกีย่วกบัวธิกีารส่งเสรมิ ธรุกจิเพือ่สงัคม, CSR 

และการด าเนินธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศระดบักลางและประเทศทีม่รีายไดสู้ง 
พฒันาการเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นในเอกสารอาเซยีนหลายฉบบั เชน่ ดชันีนโยบาย SME ของอาเซยีน256117  

และพมิพเ์ขยีวประชาคมสงัคม-วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืง-ความมัน่คงอาเซยีน ปี256818  โดย 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม บางแห่งไดก้ าหนดระเบยีบ ธรุกจิเพือ่สงัคม เฉพาะ19 เชน่ ไทยและมาเลเซยี และ 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม หลายแห่งไดบู้รณาการ CSR เขา้กบันโยบาย กลยุทธ ์หรอืกฎหมายระดบัชาต ิ
ตลอดจนเคร ือ่งมอืทางเศรษฐกจิ20 การพฒันาความเชือ่มโยงทีช่ดัเจนระหว่างเคร ือ่งมอืนโยบาย 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม, ธรุกจิเพือ่สงัคม และ CSR 

                                                

16  ตวัอยา่งเชน่ มาเลเซยีไดห้ารอืถงึแนวทางดงักลา่ว และมขีอ้เสนอแนะเบือ้งตน้ในการศกึษาภมูทิศันว์า่โปรแกรมใดเหมาะสมทีส่ดุ ซึง่รวมถงึ 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และเงนิทนุ (หรอืบรษิทั) ทีส่ามารถก าหนดเป้าหมายไดเ้ป็นจ านวนเทา่ใด 

17 ดชันีนโยบาย SME ของอาเซยีนปี 2561 รวมบทเกีย่วกบัวสิาหกจิเพือ่สงัคมและผูป้ระกอบการแบบรวมซึง่ตดิตามความคบืหนา้ของ 10 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม, OECD ทัง้หมด 

18 พมิพเ์ขยีวประชาคมสงัคม-วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืง-ความมั่นคงอาเซยีนปี 2568 ทัง้หมด รวมถงึการอา้งองิถงึ CSR 

19 เพิม่เตมิเกีย่วกบักฎระเบยีบส าหรบั SE ในบทสรปุของแนวปฏบิตัทิีด่สี าหรบั SE, OECD 

20 ตวัอยา่งเชน่ ประเทศไทยไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน กฎหมายการลงทนุของเมยีนมารปี์ 2559 

มวีตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนในการลงทนุอยา่งรบัผดิชอบ ขอ้ตกลงการคา้เสรรีะหวา่งสหภาพยโุรปและเวยีดนามรวมถงึบทความยัง่ยนื 
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สามารถน าบรษิทัไปสู่การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีสู่งขึน้และขยายผลกระทบได ้ตวัอย่างเชน่ 
สามารถปรบัระบบการรบัรอง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม เพือ่ใชก้บั ธรุกจิเพือ่สงัคม ไดเ้ชน่กนั หน่วยงานส่งเสรมิ 
ธรุกจิเพือ่สงัคม และ CSR สามารถตระหนักรูถ้งึ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และส ารวจการท างานรว่มกนั 
พวกเขาสามารถมสี่วนรว่มอย่างแข็งขนัในการใหข้อ้มูลเกีย่วกบั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
และค าแนะน าเกีย่วกบัโอกาสในการเปลีย่นแปลงจาก ธรุกจิเพือ่สงัคม ทีไ่ม่แสวงหาผลก าไรไปสู่ความคดิรเิร ิม่ของ 
ธรุกจิเพือ่สงัคม และจาก CSR แบบดัง้เดมิไปสู่กจิกรรม ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และโมเดล ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

ในภายหลงั 

11. การตดิตามและการรายงานผลดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

สิง่ทีไ่ดร้บัการวดัจะบรรลุผล: แมว้่า ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

จะเป็นวาระทีก่ าลงัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ทัว่ทัง้เอเชยีและทัว่โลก แต่มกีารรายงานผลลพัธเ์ชงิระบบของ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม นอ้ยมาก นอกเหนือจากกรณีศกึษาของบรษิทัต่าง ๆ ในอกีดา้นหน่ึง 
สามารถวดัความส าเรจ็ของโซลูชนั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ได ้เน่ืองจากผลลพัธด์งักล่าวเกีย่วขอ้งกบัรายไดธ้รุกจิ 
การเขา้ถงึผูร้บัผลประโยชน ์
และการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งทีบ่รษิทัดงักลา่วท าขึน้เพือ่คุณภาพชวีติคนยากจนและคนรายไดน้อ้ย 

การรายงานอย่างสม ่าเสมอในระดบัชาตแิละระดบัอาเซยีน: 

เพือ่ตดิตามตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ต่อไป และสง่เสรมิการเปลีย่นไปใช ้
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม การรายงานอย่างสม ่าเสมอสามารถเป็นเคร ือ่งมอื ซึง่สามารถท าไดโ้ดยหน่วย 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ตามขอ้มูลจากหน่วยงานภาครฐัและสมาคมธรุกจิต่างๆ 
นอกจากนีย้งัสามารถเชือ่มโยงกบัการรายงานเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของภาคเอกชนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒั

นาทีย่ ัง่ยนื (SDG) การศกึษาภมูทิศันส์ามารถใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานเทยีบกบัการพฒันาทีส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้

การแลกเปลีย่นระดบัภมูภิาคในระดบัอาเซยีนเกีย่วกบัผลการศกึษาดงักลา่วจะส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ากกนัและกนัตอ่ไ

ป 

12. การสรา้งการรว่มมอืกนัเพือ่สง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ในภมูภิาคอาเซยีนและภมูภิาคอืน่ๆ 

บทบาทของอาเซยีนในการสง่เสรมิ ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม จนถงึปัจจบุนั: ตัง้แต่ปี  2559 อาเซยีนและ 

ASEAN-BAC ไดม้สี่วนรว่มในการส่งเสรมิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละตวัอย่าง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

ผ่านการสนับสนุนการประชมุสดุยอด ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ของอาเซยีน ( 2559 และ  2562 ( และรางวลั 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ( 2559 ( อาเซยีนยงัไดส้นับสนุนงานในวาระนโยบาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

โดยสนับสนุนกรอบการท างาน ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ของอาเซยีน ( 2559 ( ด าเนินการรเิร ิม่การสรา้งขดีความสามารถ 

( 2561-2562 ( และเตรยีมแนวปฏบิตัสิ าหรบัการส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในอาเซยีน ( 2563 ( ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

บางแห่งใชบ้ทบาทของตนในฐานะประธานอาเซยีนเพือ่ส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม บางประเทศยงัไดแ้นะน าหวัขอ้ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ใหก้บัองคก์รความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (APEC) 21 เมือ่พวกเขาเป็นประธาน 

APEC 

อาเซยีนอาจเป็นองคก์รระดบัภมูภิาคทีม่คีวามกระตอืรอืรน้มากทีสุ่ดทัว่โลกทีม่สี่วนรว่มและสง่เสรมิวาระการประชมุ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 

การเช ือ่มโยงการส่งเสรมิดา้น ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม กบัวาระการพฒันาสงัคมของอาเซยีน: ในอาเซยีน 

ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ไดร้บัการยดึตามสถาบนัภายใต ้ACCMSME 

                                                

21  ตวัอยา่งเชน่ การศกึษา ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ระดบัภมูภิาคเกีย่วกบั APEC เสรจ็สิน้ในปี 2559 และมกีารหารอืระหวา่งการประชมุ APEC 

ประจ าปี 2560 
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คณะกรรมการประสานงานส าหรบัวสิาหกจิขนาดยอ่ม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

จนถงึขณะนีย้งัไม่มคีวามเชือ่มโยงไปยงังานของประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซยีน (ASCC) ซึง่มุ่งมัน่ทีจ่ะ 

“...ยกระดบัคุณภาพชวีติของคนอาเซยีน ... ลดความเปราะบางและปรบัปรงุโอกาสและสวสัดกิาร 

ของสงัคมทีไ่ม่เอือ้อ านวยและกดีกนั…” พมิพเ์ขยีว ASCC ปี  2568 อา้งองิเฉพาะถงึวาระการเตบิโตทีค่รอบคลุมภายใต ้

AEC และการสง่เสรมิ "... 

การเขา้ถงึโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัมากขึน้ส าหรบัคนอาเซยีนทุกคนรวมถงึกลุ่มผูอ้่อนแอและคนชายขอบ...” 

นอกจากการเพิม่รายไดส้ าหรบัคนจนทีม่ตีวัอย่าง ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม สว่นใหญ่แลว้ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ยงัเนน้ทีก่ารส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีเ่ขา้ถงึไดแ้ละราคาไม่แพง 
โดยมคีวามเกีย่วขอ้งสงูส าหรบัคนยากจนและคนรายไดน้อ้ย มติทิีส่องนีเ้ช ือ่มโยงกบังานของ ASCC เป็นอย่างมาก 

มตีวัอย่างทีด่มีากมายทีภ่าคเอกชนสนับสนุนหรอืแมก้ระทัง่ใหบ้รกิารแกค่นยากจนและคนอ่อนแอดว้ยวธิทีีม่ปีระสทิธิ

ภาพ สรา้งสรรค ์คุม้คา่ และครอบคลุม โปรแกรมทีด่ าเนินการโดยสมาชกิของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ของ ASCC 

โดยเฉพาะส าหรบัการลดความยากจนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรมดงักล่าวของภาคเอกชนทีจ่ดัท าโดยบรษิั

ท ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ดงัน้ันจงึมโีอกาสทีจ่ะท างานอย่างใกลช้ดิกบับทต่าง ๆ ภายใต ้ASCC เชน่ นโยบายภาคส่วน 
(สุขภาพ การศกึษา และสวสัดกิารสงัคมและการพฒันา) และส าหรบัหวัขอ้ขา้มภาคส่วน 

(การพฒันาชนบทและการลดความยากจน การเสรมิอ านาจของผูห้ญงิ และแรงงาน) ACCMSME 

สามารถตดิต่อกบัสถาบนั ASCC เพือ่เร ิม่การหารอืในประเด็นดงักล่าวได ้

การเชือ่มตอ่การสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม กบัวาระ SDG: ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

เป็นหน่ึงในการมสีว่นรว่มของภาคเอกชนในการบรรลุ SDG เน่ืองจากคณุลกัษณะหลกัของการมสี่วนรว่มกบั 
ฐานปิระมดิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม จงึมสีว่นสนับสนุนใน SDG 1 – ไม่มคีวามยากจนในตวัอย่างแรก 

และขึน้อยู่กบัภาคสว่นและธรุกจิ SDG อืน่ ๆ หน่ึงหรอืหลายภาคส่วนยงัไดร้บัการสนับสนุนอกีดว้ย 

เฟสใหม่ของการมสีว่นรว่มของ ธุรกจิแบบมสีว่นรว่ม ของอาเซยีน: ในระดบัภมูภิาคต่อไป 

ไดม้กีารระบุกจิกรรมทีเ่ป็นไปไดด้งัตอ่ไปนี ้ซึง่อาเซยีนสามารถสนับสนุนการส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ตอ่ไปได:้ 

• การระบุผูป้ระสานงานธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม เฉพาะใน ACCMSME 

• การเป็นเจา้ภาพการประชมุสุดยอด ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม และรางวลั ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
เกณฑก์ารเสนอชือ่และการคดัเลอืกของรางวลั ASEAN ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ตอ่ไป ซึง่อาจใชเ้พือ่รบัรอง 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค ตามทีป่รากฏในภาคผนวก  7 

ของเอกสารแนวทาง 

• รวบรวมผูป้ระสานงานของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ระดบัประเทศนอกเหนือจากการประชมุสุดยอด 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เพือ่แลกเปลีย่นเชงิลกึเกีย่วกบัการด าเนินการตามนโยบาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

• อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละแนวทางเกีย่วกบั ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม รวมถงึการรบัรอง 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และการตดิตามผลกระทบของ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 

• ด าเนินการรว่มมอืกบัภาคเอกชนอย่างตอ่เน่ืองผ่าน ASEAN-BAC และสภาธรุกจิรว่ม 

• ใหค้ ามัน่ว่าจะรายงานเป็นรายครึง่ปีเกีย่วกบัความกา้วหนา้ทีเ่กดิขึน้จากการส่งเสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

• การจดัตัง้เว็บไซต ์ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ทัว่ทัง้อาเซยีน เช ือ่มโยงกบัเว็บไซต ์ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม 
ระดบัประเทศของ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และแพลตฟอรม์ดจิทิลัทัว่โลก 
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• เนน้ย า้ความส าเรจ็ของอาเซยีนในการสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 
และมสี่วนรว่มอย่างแข็งขนัในการอภปิราย 

ระหว่างประเทศ ซึง่เป็นตวัแทนของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

• มสี่วนรว่มกบัพนัธมติรดา้นการพฒันาเพือ่รกัษาความมุ่งมัน่ดา้นเทคนิคและการเงนิเพือ่สนับสนุน 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม เพือ่น าการพฒันาและ 

ส่งเสรมินโยบาย ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม; และ 

• นอกจากนี ้อาเซยีนและ ธรุกจิแบบมสี่วนรว่ม สามารถแบ่งปันความกา้วหนา้ทีด่ใีนการส่งเสรมิ 
ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม และบรรลุผลทางเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบั ฐานปิระมดิ 
ผ่านการแกปั้ญหาของภาคเอกชน กบัภมูภิาคอืน่ ๆ 
ผ่านการจดัตัง้การเจรจาระหว่างประเทศก าลงัพฒันาดว้ยกนั22 

 

                                                

22  ตวัอยา่งเชน่ การประชมุสดุยอด ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม แบบตอ่เน่ืองกนัในปี 2562 

การสนทนาระหวา่งประเทศก าลงัพฒันาดว้ยกนัดงักลา่วจดัโดย iBAN รว่มกบักมัพูชา มาเลเซยี เวยีดนาม และไนจเีรยี 

รฐับาลไนจเีรยีและสมาคมธรุกจิยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีก่ารเรยีนรูแ้ละขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของการศกึษาภมูทิศันท์ีค่ลา้ยคลงึกนัพรอ้มค าแนะ

น าดา้นนโยบายส าหรบัการสง่เสรมิ ธรุกจิแบบมสีว่นรว่ม 
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ภาพรวมของเครือ่งมอืเชงินโยบายธุรกจิแบบมส่ีวนรว่มและบทบาททีเ่ป็นไปไดข้องผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกั 

  

ผูป้ระสานงาน IB ส าหรับ

ACCMSME, ASEAN-BAC, ASCC

จัดท าโครงการ

ผูป้ระกอบการ IB, 

สนับสนุนขอ้มูล IB

ปรับปรุงกฎระเบยีบและ

กรอบกฎหมาย

ขยายการฝึกอบรม

ไปยัง IB

สรา้งความสอดคลอ้งในการ

หารอืดา้น IB และ CSR/SE

ผูส้นบัสนนุผูน้ ำไปใช้

คณะกรรมการอ านวยการ IB

เผยแพรข่อ้มลู

ใหข้อ้มลู
รวบรวมขอ้มูลเพือ่

จัดท ารายงานระดับ

ภมูภิาค

ผูน้ า
สง่เสรมิและให ้

เงนิอุดหนุน

รางวลั IB ระดบั

ภมูภิาค

ด าเนนิการ ใหเ้งนิอดุหนุน

จัดเตรียม และ

ด าเนนิงานร่วมกับ

กระทรวงตา่งๆ

ประสานการ

รายงานรว่มกัน
ใหข้อ้มลู ใหข้อ้มลู ใหข้อ้มลู ใหเ้งนิอดุหนุน

ยกระดบัรางวลั CSR

กำรสง่เสรมิ IB ของ

ภำครฐั

IB เป้ำหมำยใน

โปรแกรมภำคสว่น

กำรเพิม่กำรตระหนกัรูถ้งึ IB
สนับสนุนการเงนิ

และจัดท า

เว็บไซตข์อ้มูล

ผูน้ า, ใหเ้งนิอุดหนุน, 

จัดประกวดรางวลั IB
ผูม้สีว่นรว่ม

เครือ่งมอืนโยบำย

บรษิทัตำ่งๆ

กำรเชือ่มโยงไปยงัวำระ

 SE และ CSR

ผูม้สีว่นรว่ม
ใหก้าร

สนับสนุนและ

ใหเ้งนิอุดหนุน
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สนับสนุนการเงนิ

และการด านเนนิ

การ

จัดเตรยีมกับ

กระทรวงตา่งๆ

จัดเตรยีมและให ้

สนิเชือ่เพื่อความเสีย่ง

การจัดภมูทัิศนท์าง

การเงนิและ

ใหเ้งนิอดุหนุน

ผูน้ า

สิง่จงูใจในกำรลงทนุของ IB

12

11
ตดิตำมและรำยงำน

ผลกระทบ

สรำ้งควำมรว่มมอืใน

ระดบัภมูภิำค
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ลดควำมเสีย่งในกำร

ลงทนุทีเ่ก ีย่วขอ้ง

จดัล ำดบัควำมส ำคญั IB

 ในกำรจดัซือ้จดัจำ้ง

ก ำหนดกลยทุธแ์ละ

แผนปฏบิตักิำร IB

กำรรบัรอง IB

กำรอบรมดำ้น IB

อำเซยีน

เนน้ย ้า

ความส าคัญของ

 IB

ด าเนนิการประสานงานสนับสนุนการเงนิ

ผูป้ระสานงาน IB
หน่วย IB และผู ้

ประสานงาน

ผูน้ า ผูน้ ารว่ม

ด าเนนิการรับรอง IB รว่มกัน

รฐับำล สมำคมธุรกจิ
วชิำกำร

 สือ่

พนัธมติร

ดำ้นกำร

ผูล้งทนุ

 ทีม่สีว่น
คนกลำง
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