(ร่าง) เอกสารแนวคิด
งานเสวนาเรื่อง “Thailand Social Enterprise: The Way Forward”
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Time Zone โรงแรมเอทัส (Aetas) ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ
๑. หลักการและวัตถุประสงค์
จากการทีร่ ะบบทุนนิยมกลายกระแสหลักของโลกในยุคปัจจุบัน และเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
โลกให้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวได้ ส่งผลข้างเคียงกับประเทศต่างๆ และโลกเป็น
อย่างยิ่ ง ทั้งมิติด้านสั งคมและมิติด้านสิ่ งแวดล้อม อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหา
ด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาภาวะเรือนกระจก ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า
เป็ น ต้ น ซึ่ ง ปั ญ หาเหล่ า นี้ เป็ น ภาพสะท้ อ นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การพัฒนาที่ไม่สมดุลและการพัฒนาที่มีคนบางกลุ่มถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง
ต่อมาจึงเกิดความพยายามในการแก้ปัญหาผ่านองค์กรรูปแบบต่างๆ ทั้งที่แสวงหากาไรและไม่แสวงหา
กาไร เช่น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ องค์กรธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ซึ่งในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหากาไร จะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
เพื่อมุ่งแก้ปั ญหาสั งคมหรื อสิ่ งแวดล้ อมโดยตรง แต่อาจมีความไม่ยั่งยืนในแง่ของงบประมาณหรือการบริห าร
ทางการเงิน ในขณะที่องค์กรที่ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อแสวงหากาไรจากการดาเนินงาน กิจกรรมหรือ
โครงการที่ทาเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจึงเป้าหมายรอง จึงอาจส่งผลต่อการดาเนินงานที่
ไม่ยั่งยืนเช่นกัน
ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น เกิ ด แนวคิ ดขึ้ น ในกลุ่ ม คนมากมาย ที่ เ ชื่อ มั่ น และลงมือ ด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ มุ่ ง แก้ ไ ข
หรื อพัฒ นาสั งคมหรื อสิ่ ง แวดล้ อมไปพร้ อ มกับการดาเนินงานทางธุรกิจ อย่างยั่ง ยืน หรือที่รู้กันในชื่อเรียกของ
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” “กิจการเพื่อสังคม” หรือ “Social Enterprise” แม้จะมีชื่อเรียกที่หลากหลายแตกต่างกันไป
แต่วิสาหกิจเพื่อสังคมถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกระแสของทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาให้
ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคประชาชน ต่างเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสนใจกับการพัฒนา
ผ่านการใช้รูปแบบวิธีการที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการนาเอาจุดแข็งของระบบและกลไก
๑

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ของภาคธุรกิจมาเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานเพื่อตอบ
โจทย์การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาทางสังคมไปพร้อมกัน
ในเวทีระหว่างประเทศได้มีความพยายามผลักดันประเด็นทางสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งที่โลกธุรกิจต้องให้
ความสาคัญและคานึงถึงในการดาเนินงานต่างๆ อาทิ ในการประชุมสุดยอดผู้นาโลก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ มีการหยิบยก
ประเด็นเรื่องระบบเศรษฐกิจใหม่ (Social Economy) และตลาดการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment
Market)” เพื่อสนั บสนุ นการดาเนิน งานที่ตอบโจทย์สังคมไปพร้อมกับการดาเนินธุรกิจขึ้น ผลจากการประชุม
ดังกล่ าว น ามาสู่ การจัดตั้ง The Global Taskforce on Social Impact Investment และแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายจะรับไปร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อไป
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพยายามผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในสังคม นอกเหนือจากความพยายามของภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาครั ฐได้ออกระเบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ฯ จัดตั้ งส านั กงานสร้างเสริมกิ จการเพื่อสั งคม (สกส.) และจัดตั้ ง
คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) และในขณะนี้ รัฐกาลังผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ... ซึ่งสิ้นสุดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและอยู่ระหว่างการนาเสนอให้ สภาเห็นชอบ
ต่อไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่ าวมุ่งส่ งเสริมและสนับสนุนวิส าหกิจเพื่อสั งคมให้ มีความพร้อมในการแข่งขัน
ทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ การประสาน
ความร่วมมือ เป็นต้น เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างยืนในสังคมไทย
จากความสาคัญของวิสาหกิจ เพื่อสังคมในฐานะของเครื่องมือหนึ่งของการพัฒ นาที่ยั่งยืน ประกอบกับ
ขณะนี้เป็นช่วงเวลาสาคัญของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ RoLD in Action จึงจัดงานเสวนาหัวข้อ “Thailand Social Enterprise:
The Way Forward” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับรับฟังมุมมองผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมุมมองที่ได้รับจากเวทีเสวนานี้ จะนาไปสู่การจัดทาเป็นข้อเสนอเข้าสู่กรรมาธิการยกร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ งานเสวนาดังกล่าวจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ช่วยสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยมุ่งหวังให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยสร้าง ecosystem ของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมในมิติที่กว้างกว่ากฎหมายและนโยบายของภาครัฐ
๒. รูปแบบการจัดการ
รูปแบบงานแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก
๒

๑) ส่วนเวทีเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อใหญ่ “Thailand Social Enterprise: The Way Forward”
รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการ (เอกสารแนบ)
๒) ส่วนนิทรรศการ ประกอบด้วยหน่วยงานหรือกิจการต่างๆ ที่มีบทบาทและมีส่วนสาคัญที่จะช่วยสร้าง
สนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิด ecosystem รวมถึงบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในสังคมไทย
๓. ผู้เข้าร่วมงาน
ลาดับ
ผู้เข้าร่วม
๑. ภาคนิติบัญญัติ อาทิ ผู้แทนจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. ภาครัฐและคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ
ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
สมาคมธนาคารไทย สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย
๓. ภาคประชาสังคม และองค์กรในเครือข่าย UN
๔. ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดทุน บริษัท
มหาชน บริษัทเอกชน SME start up องค์กรที่มีบทบาทสนับสนุนหรือบ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อสังคม
๕. สถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน บรรษัทหลักทรัพย์
๖. วิสาหกิจเพื่อสังคม
๗. สื่อมวลชน
๘. สถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษา รวมถึงนิสิตและนักศึกษา
๙. ผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทั้งนี้ จานวนผู้เข้าร่วมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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