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ค าน า 

  สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดในมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ กล่าวคือ “....ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูป
ในด้านต่าง ๆ ....” นอกจากการวิเคราะห์และก าหนด “วิสัยทัศน์และอนาคตประเทศไทย” ส าหรับระยะเวลา
ประมาณ ๒๐ ปี ในอนาคต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการก าหนดประเด็น และแนวทางการปฏิรูปในด้านต่างๆ 
แล้ว สภาปฏิรูปแห่งชาติยังได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อสนเทศ ตลอดจนประมวลความรู้ ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ โดยได้ด าเนินการ
ต่อเนื่อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม หยิบยกขึ้นก าหนดเป็นวาระปฏิรูปที่ส าคัญ ๆ รวม ๓๗ วาระปฏิรูป และ
เป็นวาระพัฒนาที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องภายหลังจากการปฏิรูปแล้ว อีก ๖ วาระพัฒนา 

  นอกจากนั้น มีประเด็นปฏิรูปบางประเด็นที่ต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์ เชื่อมโยงระหว่าง
คณะกรรมาธิการต่าง ๆ มากกว่า ๑ ด้าน ท าให้ไม่พอเหมาะที่จะบรรจุเข้าไว้เป็นวาระปฏิรูปเฉพาะประเด็นตาม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการคณะใดคณะหนึ่ง จึงได้จัดเป็นวาระปฏิรูปพิเศษเป็นต่างหาก ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึนเป็นการเฉพาะกิจ 

  วาระปฏิรูปและวาระพัฒนาทั้งหมด ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้
น าเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการตามสมควรต่อไปแล้ว 

  เอกสารฉบับนี้เป็นประมวลรายงานการปฏิรูปพิเศษ เรื่อง วิสาหกิจเพ่ือสังคม ด าเนินการโดย
คณะกรรมการศึกษาและจัดท ารายงานเรื่อง “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดรวบรวม      
เพ่ือเผยแพร่ส าหรับประโยชน์สาธารณะสืบไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ SOCIAL ENTERPRISE เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองกับ
ประเด็นค าถามที่มีต่อกระแสทิศทางการพัฒนาหลักในช่วงหลายทศวรรษหลังที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และ     
ประชาสังคม ต่างพยายามเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้รูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันออกไป 
อย่างไรก็ดีพบว่าภายใต้โมเดลการด าเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบันของทุกภาคส่วนกลับพบข้อจ ากัดส าคัญที่ท าให้  
ไม่สามารถเปลี่ยนความพยายามดังกล่าวสู่ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ได้ เช่น การขาดประสิทธิภาพและนวัตกรรม
ของภาครัฐ การพ่ึงพาเงินบริจาคขององค์กรภาคสังคม หรือ การสร้างปัญหาและขาดความรับผิดชอบทาง
สังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวความคิดส าคัญ
ว่าหากน าเอาจุดแข็งของกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองของภาคธุรกิจมาด าเนินการ
ภายใต้การก าหนดโจทย์ทางสังคมเป็นเป้าหมายเหมือนองค์กรทางสังคม โดยมีกลไกรั ฐใช้อ านาจหน้าที่        
เชิงนโยบายเข้ามาสนับสนุนอย่างตั้งใจ จะสามารถน าสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างและน าสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมได้มาก
น้อยเพียงใด 

แม้ว่าจะมีการใช้ชื่อและรูปแบบการด าเนินการที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละที่ แต่ส่วนใหญ่
วิสาหกิจเพ่ือสังคมต่างมีหลักการส าคัญร่วมกันคือการใช้กลไกและรูปแบบทางธุรกิจเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากการด าเนินการมาในช่วง ๒-๓ ทศวรรษหลังพบว่าเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์
จ านวนมากทั่วโลกที่ยืนยันได้ถึงผลลัพธ์ตามสมมุติฐานดังกล่าวข้างต้น วิสาหกิจเพ่ือสังคม (รวมไปถึงกระแส
เรื่องการประกอบการสังคม) ได้ถูกพูดถึงและด าเนินการอย่างกว้างขวางทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ ประชา
สังคม ว่าเป็นหนึ่งในโมเดลทางเลือกส าคัญที่เป็นค าตอบส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษหน้าดังจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนในการประชุมสุดยอดผู้น าโลก หรือ G๘ ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ ที่ประเด็นเรื่องระบบเศรษฐกิจใหม่ 
[Social Economy] และ ตลาดการลงทุนเพ่ือสังคม [Social Impact Investment Market] เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างกว้างขวาง ได้กลายเป็นประเด็นหารือหลัก โดยผลจากการประชุมดังกล่าวท าให้
เกิดรูปธรรมในการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกขึ้นในนาม The Global Taskforce on 
Social Impact Investmentรวมถึงแผนปฏิบัติการที่ทุกฝ่ายจะรับไปร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

บทเรียนจากเครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม [Social business] จ านวนมาก ของ ศาสตราจารย์ 
ดร. ยูนูส ที่สามารถช่วยเหลือคนยากจนได้มากกว่าล้านสิบล้านคนตลอดช่วงกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาเงินบริจาคหรือการสนับสนุนจากรัฐ และเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีกว่า ๗๐,๐๐๐ แห่งในสหราช
อาณาจักรที่ท าให้เกิดการจ้างกว่า ๑ ล้านอัตราโดยมีสัดส่วนเกือบครึ่งที่ว่าจ้างกลุ่มคนด้อยโอกาสที่ไม่เคยถูก
จ้างงาน สามารถมีส่วนร่วมในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า ๑ ล้านล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ ๕       
ของ GDP๑ ซึ่งผลส าเร็จดังกล่าวท าให้มีการผลักดันจนเกิดนโยบายและกฎหมายจ านวนมากเพ่ือมาสนับสนุน
อย่างจริงจังทั้งในเรื่องของการจัดตั้งธนาคารเพ่ือปล่อยกู้ให้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วยเงินทุนกว่า ๓๐,๐๐๐ 
ล้านบาทภายใต้ชื่อ Big Society Capitalการออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           
                                                           
๑
 Social Enterprise: Market Trends, Cabinet Office UK [May ๒๐๑๓] 
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ที่ค านึงถึงคุณค่าทางสังคม[Public Services Act] การออกระเบียบลดภาษีมากถึงร้อยละ ๓๐ ให้กับนักลงทุน
ที่ลงทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม๒ รวมไปถึงประเทศที่เกิดการด าเนินการในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
เกาหลีใต้ ที่มีวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง มีกฎหมายสนับสนุนรองรับ มีเงินทุนและระบบสนับสนุน
กิจการระยะเริ่มต้นมูลค่ากว่าล้านบาทต่อกิจการ การเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นระยะเวลาถึง ๓ ปี๓ นอกจากตัวอย่างที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กระแสการเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้เกิด
การยอมรับและขยายตัวขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆทั่วโลก  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการด าเนินการและสนับสนุนจากรัฐในเรื่องวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนของการออกระเบียบส านักนายกฯ การจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือ
สังคม (สกส.)และ การจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (คกส.) แม้จะยังอยู่เพียงใน
ระยะเริ่มต้นแต่ผลจากการด าเนินการก็สามารถท าให้เกิดงานพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมได้มากพอควร เช่น การมีระบบและทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว่า ๔๐๐ กิจการ การเกิดขึ้นของ
องค์กรบ่มเพาะทั้งในรูปแบบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรตัวกลางรวมแล้วกว่า ๑๐ แห่ง             
มีเครือข่ายผู้สนใจติดตามกิจกรรมต่างๆของส านักงานมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้นแล้วประเทศไทยยังมี
ทุนเดิมท่ีเกิดจากความริเริ่มของผู้น าทางความคิดของสังคม เช่น คุณมีชัย วีระไวทยะ ที่ได้สร้างธุรกิจเพ่ือสังคม
หลากหลายกิจการที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในระดับนานาชาติ รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรของไทยอ่ืนๆที่ได้
ริเริ่มด าเนินการในหลักคิดของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจนประสบความส าเร็จอย่างมากมาย เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(ดอยตุง) มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ทั้งสององค์กรนอกจากสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้อย่าง
มากมายแล้วยังพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรทางสังคมของตนสามารถใช้รูปแบบธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการภายใต้
ระบบตลาดปกติได้เป็นอย่างดีโดยมีรายได้ถึงปีละกว่า ๔๐๐ ล้านบาทและไม่ต้องพ่ึงพาเพียงเงินบริจาคเพ่ือมา
ขับเคลื่อนงานทางสังคมเหมือนเช่นในอดีต 

จากบทเรียนที่ได้จากการศึกษาพบว่านอกจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสามารถเป็นทางเลือก    
ที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพให้กับการแก้ปัญหาสังคมที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้นเช่น การจ้างงานผู้พิการหรือ    
ผู้ผ่านการต้องขังแนวความคิดนี้ยังน าไปสู่การตั้งค าถามถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของบทบาทวิธีการขององค์กรทางสังคม [social organization’s structural change] ทั้งในส่วน
ของบริการสาธารณะภาครัฐ การท างานที่มีประสิทธิภาพและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงของภาค
ประชาสังคม-องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร-องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือ แม้แต่การยกระดับความรับผิดชอบ
ของภาคเอกชนที่จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงการสร้างคุณค่าร่วม [creating shared value] และการพัฒนา    
ที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจซึ่งแนวคิดของวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถเป็นหนึ่งในโมเดลค าตอบของ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 

เพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม และ วัฒนธรรมของการประกอบการสังคม เกิดขึ้นได้อย่างมี
คุณภาพ กว้างขวางและยั่งยืน จ าเป็นที่จะต้องมีการออกนโยบาย มาตรการ และ ความริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือช่วยในการสร้างปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน และ การสนับสนุนที่ไม่ใช่การเงิน  
                                                           
๒ Big Society Capital Ltd, UK 
๓ Korea Social Enterprise Promotion Agency 
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ที่แตกต่างกันไปรวม ๑๐ เรื่องส าคัญเพ่ือน าสู่การสร้างระบบนิเวศน์ของการเกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
[Ecosystem for Social Enterprise] ได้แก่  

๑. การเรียนการสอนเรื่องการประกอบการสังคมในระบบการศึกษาทุกระดับชั้น  [SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION] 

๒. ระบบงานวิจัยนวัตกรรมสังคม [SOCIAL INNOVATION RESEARCH SYSTEM]  
๓. ระบบสนับสนุนกิจการระยะเริ่มต้น [SE START-UP GRANT PROGRAMME]  
๔. ระบบทะเบียนเพื่อรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคม [SE CERTIFICATION SYSTEM]  

   ๕. ระบบการจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์        
[SE LEGAL FORM]  

๖. กองทุนสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มาจากทรัพย์สินที่ไม่มีการประกาศสิทธิ์ [SE FUND] 
๗. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน [SUSTAINABLE PROCUREMENT PROGRAMME]  
๘. ระบบยกเว้นหรือลดภาษีส าหรับวิสาหกิจ เ พ่ือสั งคมและนักลงทุนทางสั งคม  

[TAX RELIEF FOR SOCIAL ENTERPRISE AND SOCIAL INVESTOR]  
๙. กลไกขับเคลื่อนในทุกระดับทั้ งภาครัฐ และ ภาคผู้ประกอบการ [THAI SOCIAL 

ENTERPRISE BOARD/OFFICE/ASSOCIATION]  
อนึ่งเมื่อมีความพร้อมในด้านงบประมาณ และ ทรัพยากรบุคคล รัฐบาลอาจพิจารณาออก

กฎหมายจัดตั้งธนาคารส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ในภายหลัง 

มาตรการข้างต้นเหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาสู่กฎระเบียบทางกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือน าสู่การ
บังคับใช้ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยการด าเนินการทั้งหมดข้างต้นจะต้องควบคู่ไปกันกับการ
สร้างความชัดเจนถึงคุณค่าและความแตกต่างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่สามารถมีได้ทั้งในลักษณะนิยามแบบ
กว้าง[SE Type B] เพ่ือรองรับให้เกิดการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนอย่างกว้างขวาง และ นิยามแบบ
เข้มข้น[SE Type A] ที่ระบุถึงนโยบายไม่ปันผลกับผู้ถือหุ้น[no-dividend] และการยกทรัพย์สินของกิจการ
ให้กับสาธารณะประโยชน์ [Asset lock] ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเภทดังกล่าวควรจะได้รับสิทธิประโยชน์
และการสนับสนุนจากรัฐในระดับสูงสุด 

ความชัดเจนที่เกิดขึ้นข้างต้นดังกล่าวจะน าสู่การเกิดความเข้าใจและการสนับสนุนของสังคม
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้การเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือสังคมนี้เกิดได้อย่างรวดเร็วและมีความยั่งยืนต่อไป    
ในอนาคตทั้งในส่วนของความร่วมมือจากภาคเอกชน และ การสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าความแตกต่างของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมของประชาชนผ่านกลไกสนับสนุนสื่อสาธารณะที่ภาครัฐควรจัดหาให้อย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอ หากท าได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว วิสาหกิจเพ่ือสังคม ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือส าคัญที่จะ
ช่วยสร้างผลกระทบทางสังคมโดยเฉพาะกับกลุ่มคนด้อยโอกาสอย่างมีนัยยะส าคัญและแท้จริง และยังจะช่วย
ส่งผลให้เกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์กรทางสังคมอ่ืนๆให้เริ่มปรับเปลี่ยนและร่วมกัน
ด าเนินการเพื่อน าสู่สังคมท่ีมีคุณภาพและเท่าเทียมเป็นธรรมส าหรับทุกคนในอนาคต 
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รายงาน 

เร่ือง วิสาหกิจเพ่ือสังคม * 

๑. บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคเอกชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงสมควรให้มีการศึกษาและ
จัดท ารายงานเรื่อง “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise) พร้อมทั้งจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... โดยมีเหตุผลคือ การประกอบกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมอันถือเป็นการประกอบกิจการหรือด าเนินการเพ่ือสังคมยังไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดจากภาครัฐเท่าที่ควร ท าให้ผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมจ านวนหนึ่งยังไม่พร้อมจะเข้าแข่งขัน
ทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มี   
ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากขึ้น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยประสานการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือจะมีผลให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

๑.๒ ประเด็นการศึกษา 
 ประเทศไทยมีการด าเนินการและสนับสนุนจากรัฐในเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งในส่วนของการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม 
(สกส.) และการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ โดยจากผลการด าเนินงานท าให้เกิด
งานพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยมีระบบและทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว่า 
๔๐๐ กิจการ มีการเกิดข้ึนขององค์กรบ่มเพาะทั้งในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรตัวกลางกว่า ๑๐ 
แห่ง และเพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม และวัฒนธรรมของการประกอบการสังคมเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 
กว้างขวาง และยั่งยืน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการออกนโยบาย มาตรการ และความคิดริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยในการสร้างปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และที่ส าคัญในการ
ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ขึ้นมา
รองรับการด าเนินงานของส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม (สกส.) และคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการ
เพ่ือสังคมแห่งชาติ 

 
 

                                                           
*

 รายงานและร่างพระราชบัญญตันิี้จัดท าโดยคณะกรรมการศึกษาและจัดท ารายงานเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยได้ผา่น 
   ความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้น าส่งคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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๑.๓ วิธีการพิจารณาศึกษา 

 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานศึกษาวิจัย ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วย
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....           ซ่ึง
ส านักงานส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส.) และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ท าการศึกษาไว้แล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษาและเห็นชอบกับรายงานการศึกษาวิจัย
และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๑.๔ สรุปผลการพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษารายงานการวิจัยประกอบการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วย

วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....              
มีรายละเอียดพิจารณา ดังนี้ 

 ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ 
ก าหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพ่ือขจัดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้กล ไก
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 คณะกรรมการศึกษาและจัดท ารายงานเรื่อง “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” พร้อมร่างกฎหมาย 
พิจารณาเห็นว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูลกัน 

 ๒) วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เกิดจากแนวความคิดที่ส าคัญว่าหากน าจุดแข็ง
ของกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพ่ึงตนเองของภาคธุรกิจมาด าเนินการภายใต้การก าหนด
เป้าหมายคือองค์กรทางสังคม และมีภาครัฐท าหน้าที่เชิงนโยบายเข้ามาสนับสนุน โดยมีหลักการส าคัญร่วมกัน
คือ การใช้กลไกหรือรูปแบบทางธุรกิจเข้ามาแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ได้ถูกกล่าวถึง และด าเนินการอย่างกว้างขวางจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ๓) ในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาภายใต้กระแสระบบทุนนิยม ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ และน าไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นของสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้ดีเท่าที่ควร 
และแม้ประเทศไทยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษหลัง แต่กลับมีอันดับของดัชนี
การพัฒนามนุษย์ของ UNDP ตกต่ าอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ (Human Development Report,UNDP 
(ตกจากอันดับ ๕๘ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ สู่อันดับ ๑๐๓ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ และล่าสุดอันดับ ๘๙ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ 
อย่างไรก็ดี UNDP ระบุการเปลี่ยนแปลงล าดับเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ ส าคัญถึง
พัฒนาการ) 

 นอกจากนี้ ได้เกิดการเคลื่อนไหวและบทบาทที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากขององค์กรไม่แสวงหาผล
ก าไรและองค์กรประชาสังคม โดยให้องค์กรภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมภายใต้แนวความคิด
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ที่ปัจจุบันกลายเป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐานที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องน ามาสู่
แนวความคิดเรื่องการสร้างคุณค่าร่วม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือมาแทนที่การน าผลก าไรบางส่วนมาท า
กิจกรรมทางสังคมระยะสั้นแบบในอดีตที่ผ่านมา 
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 ๔) ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการด าเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) โดยการออกระเบียบส านักนายกฯ การจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม (สกส.) ท าให้
เกิดงานพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้มีการริเริ่มด าเนินการ
โดยน าแนวความคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) มาปรับใช้จนเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ คุณมีชัย วีระไวทยะ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง) มูลนิธิโรงพยาบาล
อภัยภูเบศร์ เป็นต้น 

 ๕) ในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ตลอดช่วงกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.
ยูนูส สามารถช่วยเหลือคนยากจนได้กว่าสิบล้านคนโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินบริจาคหรือการสนับสนุนจากรัฐ และ
เครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีกว่า ๗๐,๐๐๐ แห่ง ได้ท าให้เกิดการจ้างงานกว่า ๑ ล้านอัตรา โดยมีสัดส่วน
เกือบครึ่งที่ว่าจ้างกลุ่มคนด้อยโอกาสที่ไม่เคยถูกจ้างงาน สามารถมีส่วนร่วมในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า       
๑ ล้านล้านบาทต่อปี หรือประมาณร้อยละ ๕ ของ GDP ซึ่งผลส าเร็จดังกล่าวท าให้มีการผลักดันจนเกิดนโยบาย
และกฎหมายจ านวนมากเพ่ือมาสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งธนาคารเพ่ือปล่อยกู้ให้กับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วยเงินทุนกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทภายใต้ชื่อ Big Society Capital การออกกฎหมายเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ค านึงถึงคุณค่าทางสังคม การออกระเบียบลดภาษีมากถึงร้อยละ ๓๐ 
ให้กับนักลงทุนที่ลงทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว่า ๓,๐๐๐ 
แห่ง มีกฎหมายรองรับ มีเงินทุนและระบบสนับสนุนกิจการระยะเริ่มต้นมูลค่ากว่าล้านบาทต่อกิจการ การ
เข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาถึง ๓ ปี เป็นต้น 

 ๖) วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เป็นทางเลือกที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพ
ให้กับการแก้ปัญหาสังคมที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น เช่น การจ้างงานผู้พิการหรือผู้ผ่านการต้องขังแนวความคิด
นี้ยังน าไปสู่การตั้งค าถามถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง บทบาท วิธีการขององค์กร
ทางสังคม ทั้งในส่วนของบริการสาธารณะภาครัฐ การท างานที่มีประสิทธิภาพและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างแท้จริงของภาคประชาสังคม-องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร-องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือแม้แต่การ
ยกระดับความรับผิดชอบของภาคเอกชนที่จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงการสร้างคุณค่าร่วม และการพัฒนา       
ที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยจ า เป็นต้องมีการออกนโยบาย มาตรการ และความริเริ่ม             
เชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาสู่กฎระเบียบทางกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือน าไปสู่การบังคับใช้ภายใต้ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่อไป 

 ๗) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....     
โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

  ๗.๑ ค านิยามในมาตรา ๓ ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ควรจะตัดค าว่า คณะบุคคล ออก 
  ๗.๒ เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามมาตรา ๕ วรรคสอง ซึ่งอาจจะไปขัดแย้งกับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขถ้อยค าเพ่ือให้สอดคล้องกัน โดยไม่ต้อง
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  ๗.๓ เรื่องการจัดตั้งธนาคารเพ่ือกิจการเกี่ยวกับการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ตามมาตรา ๓๖ ที่ให้กระท าโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จะสามารถท าได้หรือไม ่
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๑.๕ ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนวทางการด าเนินการ 
 จากการศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับ เรื่อง “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise)     

คณะกรรมการฯ เห็นว่าการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสระบบทุนนิยม ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ และไม่น าไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชนและสังคมโดยรวมได้ อีกท้ังท าให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ปัจจุบันการประกอบกิจการหรือการด าเนินการของเอกชนที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือ
แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือสังคมยังไม่ได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้เท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
สังคม เพ่ือให้ประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
๒. เหตุผลความส าคัญ 

๒.๑ ความผิดพลาดและผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนาของการพัฒนาสังคมในกระแสหลัก 

 ภายใต้กระแสของการพัฒนาในระบบทุนนิยมที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ         
เกิดประเด็นค าถามถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาภายใต้ระบบดังกล่าวว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ และ น าไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นของสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้มากน้อยเพียงใด     
ทั้งในเชิงปริมาณ (การกระจายตัว) และ เชิงคุณภาพ (ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด) 
ค าถามที่เกิดขึ้นน าไปสู่กระแสเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาขึ้นใหม่ จากบทบาทการ
พัฒนาสังคมที่เป็นหน้าที่รัฐของภาครัฐ มาสู่กระแสเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษ ๑๙๘๐ ที่ท าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวและบทบาทที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไรและองค์กรภาคประชาสังคม สู่กระแส
การเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมภายใต้แนวความคิดเรื่อง             
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ที่ปัจจุบันกลายเป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐานที่ถูกพัฒนายกระดับมาอย่างต่อเนื่อง 
สู่แนวความคิดเรื่องการสร้างคุณค่าร่วม [Creating Shared Value] และการพัฒนาอย่างยั่งยืน [Sustainable 
Development] เพ่ือมาแทนที่การน าผลก าไรบางส่วนมาท ากิจกรรมทางสังคมระยะสั้นแบบในอดีตที่ผ่านมา 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส าคัญที่น ามาสู่กระแสเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงข้างต้น คือ การขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิต (ไม่ว่าจะมาจากทางภาครัฐหรือไม่ใช่
รัฐ) และ ผลลัพธ์ที่ไม่เท่าเทียมและไม่กระจายตัวเพียงพออันน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม ดังจะเห็น
ตัวอย่างที่ชัดเจนของประเทศไทยที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษหลัง แต่กลับมี
อันดับตกต่ าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆในดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP๑ ซึ่งสอดคล้องกันอย่าง
ดีเมื่อมองไปที่ข้อมูลการกระจายตัวของผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นว่าตกอยู่เพียงกลุ่มที่ร่ ารวยที่สุดใน ๒๐%        

                                                           
๑
 Human Development Report, UNDP (ตกจากอันดับ ๕๘ ในป ีคศ.๑๙๙๕ สู่อันดับ ๑๐๓ ในปี คศ.๒๐๑๑ และ ล่าสดุ

อันดับ ๘๙ ในปี คศ.๒๐๑๓ อย่างไรก็ดี UNDP ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงล าดับเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆไม่ไดเ้ป็นตัวบ่งช้ี
ส าคัญถึงพัฒนาการ) 
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แรกเท่านั้น๒ นอกไปจากนั้นแล้วเมื่อมองในมุมประสิทธิภาพกลับพบว่าผลที่เกิดขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมดังกล่าว
กลับเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรจ านวนมากซึ่งสะท้อนได้ดีถึงความไร้ประสิทธิภาพในกลไกการแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม 

 
 

 
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตามดัชนี GDP และ แนวโน้มที่ถดถอยลงของดัชนีความก้าวหน้าของการ
พัฒนามนุษย์ UNDP 
 
 

 
แผนภาพแสดงการกระจายความมั่งคั่งของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไม่เสมอภาคและเท่าเทียม โดยรายได้ทีเ่พิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่ไปเกิดขึ้นเฉพาะกับกลุม่ผู้มีรายได้สูงสดุ ๒๐% แรกของประเทศเท่านั้น 

                                                           
๒

 ผลจากการศึกษาเรื่องดัชนี้ช้ีวัดความก้าวหน้าของประเทศ [National Progress Index] ของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ และ     

  ส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พศ.๒๕๕๔ 
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แผนภาพแสดงสดัส่วนการใช้งบประมาณด้านการศึกษาเทียบกับ GDP per capita ของไทยและประเทศใกล้เคียง 
 

 แม้จะมีการปรับปรุงและปฏิรูประบบให้บริการสาธารณะของภาครัฐจ านวนมากในช่วงหลาย
ทศวรรษหลัง แต่ด้วยปัญหาที่ซับซ้อนและมีปริมาณมากขึ้นท าให้พบว่ากลไกภาครัฐในรูปแบบเดิมไม่สามารถ
รองรับความต้องการที่มากขึ้นได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่นกรณีการแก้ไขปัญหาผู้ ต้องขังที่ภาครัฐต้องใช้
งบประมาณกว่า ๙,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีและมีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง๓ แนวโน้มนี้เป็นเช่นเดียวกันกับ
กรณีของระบบบริการสุขภาพ และ การศึกษา ที่ประเทศไทยติดอันดับต้นๆของการใช้งบประมาณต่อ GDP 
per capita แต่กลับมีผลลัพธ์ที่อยู่ในอันดับท้ายๆ 

 ระบบตลาดของภาคธุรกิจก็มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเข้ามาตอบสนองปัญหาดังกล่าวได้เช่นกัน
อันเนื่องมาจากการขาดแรงจูงใจและระบบสนับสนุนของภาครัฐ มีแต่เพียงกลไก CSR ที่ด าเนินการในขนาดที่
เล็ก (เมื่อเทียบกับขนาดของภาคธุรกิจ) และ เน้นไปที่กิจกรรมเป็นครั้งคราว กระจัดกระจาย มากกว่าการ
แก้ปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างของสังคม 

 องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร องค์กรพัฒนาเอกชน และ องค์กรสาธารณประโยชน์เองก็ประสบ
ปัญหาอันเกิดจากรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นไปที่การพ่ึงพาเงินบริจาค จากข้อมูลของผลส ารวจ
องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรของส านักงานสถิติในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ร้อยละ ๘๑.๘ ของรายได้ทั้งหมดหรือ  
กว่า ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี เป็นส่วนที่มาจากเงินบริจาคและเงินสงเคราะห์ ซึ่งคาดการณ์ว่าเงินสนับสนุน
ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ไม่ใช่องค์กรทางศาสนา  

 ภาควิชาการก็มีข้อจ ากัดอย่างมากต่อการเชื่อมต่อความรู้เชิงวิชาการสู่นวัตกรรมสังคมที่
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยและทรัพย์สินปัญญาจ านวนมากที่ได้รับ
สิทธิบัตรยังอยู่ในรูปแบบเอกสารขาดการน าไปใช้จริงอันเนื่องมาจากการก าหนดโจทย์วิจัยที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาจริงและความต้องการของสังคมไทย (ระบบตลาด) และ การขาดกลไกหรือรูปแบบที่เชื่อมโยง
งานวิจัยดังกล่าวสู่การน าไปปฏิบัติในรูปแบบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                           
๓

 สถิติงบประมาณกรมราชทณัฑ์ พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๕ โดยเพิ่มขึ้นจาก ๔,๗๕๒ ล้านบาท เป็น ๙,๒๙๗ ล้านบาท 
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 ภายใต้ช่องว่างและความผิดพลาดของระบบตลาด [market failure] ที่ทั้ง ๔ องค์กรของ
สังคมไม่สามารถเข้ามาเติมเต็มได้อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดต่างๆข้างต้น (ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับ
กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม) จึงท าให้เกิดการตั้งค าถามและค้นหาถึงรูปแบบองค์กรใหม่ที่สามารถเข้ามาเติม
เต็มช่องว่างดังกล่าวได้อันจะน าสู่ระบบทางสังคมใหม่ที่การเจริญเติบโตสามารถไปได้ควบคู่กับการพัฒนาสังคม
ได้อย่างยั่งยืน 

 ๒.๒ ระบบเศรษฐกิจที่น าสู่การพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน [Social Economy] 

 จากเหตุผล ประเด็นปัญหา และ ความท้าทาย อันส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนาของ
การพัฒนาที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้เกิดกลุ่มนักคิดและกระแสการขับเคลื่อนใหม่ ที่ตั้งค าถามอย่างจริงจัง
กับกระบวนทัศน์ และทางเลือกของรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่มีความสมดุลทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ระบบเศรษฐกิจที่น าเอาคุณภาพชีวิตของคนเป็นศูนย์กลางโดยน าเอาจุดแข็งของทุกภาคส่วนในสังคมมาสร้าง
กลไกการพัฒนาสังคมใหม่ท่ียั่งยืนและเท่าเทียม  

 หนึ่งในกระแสความคิดส าคัญที่ได้รับการตอบสนองอย่างมาก คือ กระแสของระบบเศรษฐกิจ
ที่น าสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน หรือ Social Economy ที่พยายามจะมองบทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจใน
มุมที่สร้างสรรค์ [Creative capitalism] และไปควบคู่กันกับแนวทางการพัฒนาสังคมใหม่ในรูปแบบการ
ประกอบการสังคม [Social entrepreneurship] ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากเป็นรูปแบบโมเดลที่ทุกฝ่ายสามารถท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้าและเป็นศัตรูกันเหมือนในอดีต 

 รูปธรรมที่ยืนยันค ากล่าวข้างต้น คือ ความริเริ่มในการจัดตั้งกลไกผลักดันตลาดการลงทุนทาง
สังคมระดับโลก [Global Taskforce on Social Impact Investment] เพ่ือมาสนับสนุนการเติบโตของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม และ น าไปสู่การเกิดของระบบเศรษฐกิจใหม่ [Social Economy] ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส าคัญของ
การประชุมผู้น าG๘ในปี ค.ศ.๒๐๑๓รวมไปถึงกระแสของเครือข่ายภาคเอกชนที่น าโดย ศาสตราจารย์ Michael 
E. Porter ในการเชิญชวนให้บริษัทเอกชนปรับบทบาทของตนเองใหม่ในการสร้าง Shared Value ที่ไปกันได้
กับการพัฒนาสังคม หรือล่าสุด การเกิดเครือข่ายความร่วมมือระดับสากลขององค์กรทางสังคม ชื่อ Global 
Social Economy Forumที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรทางสังคม [Social Organisations] และ
เครือข่ายเทศบาลกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วโลก 

 ๒.๓ วิสาหกิจเพื่อสังคม: นวัตกรรมของกลไกการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคม [SOCIAL ENTERPRISE] คือ กลไกการพัฒนาสังคมใหม่ที่ถูกออกแบบ
ขึ้นโดยพยายามที่จะน าเอาข้อดีจากทุกภาคส่วนของสังคมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เป้าหมายทางสังคมเป็นตัวตั้งของภาครัฐและประชาสังคม การน าเอาความรู้และนวัตกรรมมาเป็นฐานของการ
ด าเนินการเหมือนกับภาคเอกชนและวิชาการ รวมไปถึงการใช้การจัดการที่มีประสิทธิภาพและระบบตลาดของ
ภาคเอกชน โดยมีความเชื่อว่าหากองค์กรในสังคม (ไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนใด) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานมาสู่รูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากเพียงพอ [Critical mass] แล้วก็จะ
สามารถสร้างกระแสและน าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบขนาดใหญ่ในสังคมได้ต่อไป [Systemic Change] 
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แผนภาพแสดงโอกาสในการใช้แนวความคิดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
องค์กรทางสังคมส าคญั ๔ ฝา่ย (รฐั เอกชน วิชาการ ประชาสังคม) 
 

   แนวความคิดเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคม [Social Enterprise] และ ธุรกิจเพ่ือสังคม [Social Business] 
ไม่ใช่เป็นเพียงแนวความคิดที่จ ากัดอยู่ในแวดวงวิชาการแต่ได้รับการทดลองปฏิบัติและเกิดผลเชิงประจักษ์ขึ้น
แล้วจ านวนมาก เช่น ในกรณีของประเทศบังคลาเทศที่ธุรกิจเพ่ือสังคมสามารถท าให้เห็นว่าองค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไรสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตภายใต้ระบบตลาดปกติไม่ได้ต่างไปจากภาคธุรกิจ 
และ ยังสามารถน าไปสู่การสร้างทางเลือกของบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่จ าเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินบริจาคและการสนับสนุนจากรัฐ เช่น กรณีขององค์กร BRAC และ กรามีน ที่ด าเนินการธุรกิจเพ่ือ
สังคมหลากหลายอย่างมียอดรายรับกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี โดยน าผลก าไรที่ได้มาช่วยพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ และ การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

   ปัจจุบันในสหราชอาณาจักร มีวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว่า ๗๐,๐๐๐ แห่ง เกิดการจ้างงานกว่า
ล้านคน น าไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าล้านล้านบาทต่อปี นอกเหนือไปจากผลส าเร็จเชิงปริมาณ
ดังกล่าวแล้วเมื่อพิจารณาเชิงคุณภาพพบว่ามีตัวบ่งชี้ส าคัญหลายประการที่ยืนยันว่ารูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและมีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของบริการสาธารณะได้อย่างแท้จริง 
ดังเช่นข้อมูลจากผลการส ารวจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในปี ๒๐๑๓๔ พบตัวเลขเชิงประจักษ์ยืนยันในมิติต่างๆ     
ที่ส าคัญ เช่น 

๑) ความเท่าเทียมด้านรายได้และโอกาส:ร้อยละ ๕๒ มีการจ้างงานกลุ่มคนด้อยโอกาสอย่างมาก 
๒) ความเท่าเทียมด้านเพศและเชื้อชาติ: ร้อยละ ๓๘ มีผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้หญิง เทียบกับร้อยละ

เพียง ๑๙ ของกลุ่ม SME และ เพียงร้อยละ ๓ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นแล้วใน
กลุ่มผู้บริหารสูงสุดยังเป็นกลุ่มคนผิวสี คนเอเชีย หรือ ชนกลุ่มน้อย มากถึงสองเท่าขององค์กรธุรกิจปกติ 

                                                           
๔

 The People’s Business: State of Social Enterprise Survey ๒๐๑๓, Social Enterprise UK 
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๓) ความเฉพาะเจาะจงในการเข้าแก้ปัญหาส าคัญในเชิงพ้ืนที่: ร้อยละ ๓๙ ท างานหลัก ในพ้ืนที่            
ที่ขาดโอกาสและเสื่อมโทรม [deprived area] เทียบกับเพียงร้อยละ ๑๓ ของกลุ่ม SME ที่ท างานในพ้ืนที่ดังกล่าว  

 ๔) ด้านการเจริญเติบโต: วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่มองค์กรธุรกิจ หรือ 
กว่าร้อยละ๕๘ มีการเจริญเติบโตในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ เทียบกับเพียงร้อยละ ๒๘ ของ SME โดยร้อยละ ๓๘         
มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนซึ่งมากกว่ากลุ่ม SME ที่มีเพียงร้อยละ ๒๙ ที่มียอดรายได้เพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน 

  เมื่อมองในมุมของโอกาสแล้วพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนและ  
มีปริมาณไม่ได้ต่างไปจากท่ีอ่ืนๆ แต่จากผลของการท าส ารวจวิจัยของ สศช. และ ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
สังคมไทยมีปัจจัยความพร้อมและศักยภาพสูงที่จะสามารถท าให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีคุณภาพและปริมาณ
มากได้ เช่น  

๑) ภาคประชาสังคม และ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร มีสัดส่วนเงินออมกว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และ มียอดรายรับกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี๕ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาค 

๒) ภาครัฐมีโครงสร้างและนโยบายทางสังคมที่สนับสนุนอยู่แล้ว เช่น กองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการที่ปัจจุบันมีงบประมาณกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท 

๓) ภาคเอกชนมีภาคเอกชนที่เริ่มสนใจอย่างจริงจังและมีปริมาณงบส่วนงาน CSR กว่า ๑๐,๐๐๐ 
ล้านบาทต่อปี๖ 

๔) ภาควิชาการ มีความต้องการในการที่จะสร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยเพ่ือการพัฒนามาสู่การ
แก้ปัญหาสังคมในรูปแบบใหม่ หรือ แผนวิจัยแบบมุ่งเป้า ซึ่งได้รับทุน ๔,๕๖๙ ล้านบาทในปี พ.ศ.๒๕๕๗๗   
โดยมีความครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาประเทศ เช่น การเกษตร (๒๔.๗%) นวัตกรรม
สังคม (๔.๓๙%) เป็นต้น 

 

๓.นิยาม และ คุณลักษณะส าคัญ  
 ๓.๑ ความหลากหลายของการให้ความหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับสากล 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ SOCIAL ENTERPRISE คือรูปแบบองค์กรที่ประสานจุดแข็งของการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มาร่วมกับการมีเป้าหมายทางสังคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างกลางของลักษณะ
องค์กรปัจจุบันของบริษัทเอกชนทั่วไปที่แสวงหาก าไรสูงสุด และอีกด้านคือองค์กรการกุศลที่มีรายได้หลัก     
มาจากการบริจาคและสงเคราะห์  

 

                                                           
๕

 บัญชีองค์กรไม่แสวงหาก าไรของประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พ.ศ.๒๕๕๓ โดย  

  ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย JOHNS HOPKINS และ ส านักงานสถิติองค์การสหประชาชาต ิ
๖
 คาดการณจ์ากอัตราการก าหนดงบร้อยละ ๒ ของผลก าไรสุทธิของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

  ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
๗

 สรุปภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามมติ ครม. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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 แม้จะมีความคลุมเครือในเส้นแบ่งที่ชัดเจน (ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังที่จะได้ให้
รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของคุณลักษณะ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบวิสาหกิจเพ่ือสังคม กับ องค์กรทาง
ธุรกิจที่มีระดับความรับผิดชอบทางสังคมสูง หรือ องค์กรไม่แสวงหาก าไรที่มีการหารายได้จากการค้าขายซึ่งทั้ง
คู่มีลักษณะความเป็นวิสาหกิจอยู่บางส่วนนอกเหนือไปจากนั้นวิสาหกิจเพ่ือสังคมยังถูกสับสนกับลักษณะ
องค์กรทางสังคมที่มีอยู่แล้วอ่ืนๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งหากจ าแนกส่วนที่เป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการ (ใช้โมเดลทางธุรกิจเพ่ือสร้างผลก าไรสูงสุด หรือ ใช้โมเดลทางสังคมเพ่ือสร้างผลกระทบเป็น
หลัก) และ ส่วนของการจัดการผลก าไรที่เกิดขึ้น (ประโยชน์ส่วนรวม ของกลุ่ม หรือ ส่วนตัว) น ามาใช้วิเคราะห์
เราก็สามารถเห็นได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นดังที่ปรากฏในแผนภาพ 

 

 
แผนภาพแสดงความแตกต่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมเมื่อเทยีบกับรูปแบบองค์กรทางสังคมอื่นๆ 
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เพ่ือให้เกิดจุดอ้างอิงร่วมของการศึกษา จึงมีการก าหนดนิยามเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น [Working definition] 
ไว้ใน ๒ ลักษณะคือ  

มุมมองทางฝั่งธุรกิจ 

“วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทาง
สังคมเป็นหลัก และ มีการน าผลก าไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กลับไปลงทุนซ้ าเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ตั้งไว้ 
ไม่ใช่เพื่อการสร้างความมั่งค่ังและประโยชน์ส่วนบุคคล” 

มุมมองทางฝั่งองค์กรทางสังคมและรัฐ 

“วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ รูปแบบองค์กรในการแก้ปัญหาสังคมแบบใหม่ที่น าเอาระบบและ
รูปแบบโมเดลทางธุรกิจซึ่งมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้กลไกตลาดมาเป็นหลักในการด าเนินการ 
โดยยังคงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อยู่ และเชื่อว่าการใช้รูปแบบการจัดการใหม่นี้จะท าให้สามารถน าสู่
การพ่ึงพาตนเองได้ทางการเงิน (self-finance) และ ลดการพ่ึงพาเงินสนับสนุนจากรัฐและเงินบริจาคซึ่งไม่มี
ความต่อเนื่องและแน่นอน อันส่งผลให้องค์กรไม่สามารถวางแผนด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้”               
    นิยามข้างต้นสอดคล้องไปกันกับนิยามที่ก าหนดโดยองค์กรในต่างประเทศ เช่น 

Social enterprise: A business with primarily social objectives whose surpluses are 
principally reinvested for that purpose 
Source: Office of the Third Sector, UK 

Social enterprise are businesses that trade to tackle social problems, improve 
communities, people’s life chances, or the environment. They make their money from selling goods and 
services in the open market, but they reinvest their profits back into the business or the local community. 

Source: Social Enterprise UK [SEUK] 

 การก าหนดนิยามวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยองค์กรภาครัฐและประชาสังคมในสหราชอาณาจักร 

 ภายใต้นิยามอย่างกว้างที่ก าหนดไว้ในเชิงหลักการเดียวกันข้างต้น พบว่าในรายละเอียดแต่ละ
องค์กรและแต่ละประเทศมีระดับความเข้มข้นของการก าหนดนิยามที่ต่างกันออกไปดังที่จะได้อธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนคุณลักษณะส าคัญ  

 ๓.๒ คุณลักษณะส าคัญ [Key characteristics] 

จากแนวความคิดในระดับหลักการตามนิยามอย่า งกว้างข้างต้น วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
มีคุณลักษณะส าคัญ ๔ ประการที่มีความคล้ายคลึงกันในทุกบริบทได้แก่ 

 เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีโจทย์ทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักขององค์กร(ไม่ใช่เพ่ือผล
ก าไรและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น) 

 การใช้รูปแบบธุรกิจในการด าเนินการ กล่าวคือ รายได้หลักจะต้องมาจากการขายสินค้า 
หรือ บริการเป็นหลัก ไม่ใช่มาจากเงินได้เปล่าจากรัฐหรือเงินบริจาค 
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 การจัดการผลก าไรที่จะต้องน าไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ทางสังคม [reinvestment] 
หรือประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่การน าไปปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 การมีธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการทั้งกับผู้ร่วมงานในองค์กร สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

แม้จะมีลักษณะร่วมที่ส าคัญ ๔ ประการข้างต้น แต่เมื่อมองไปในรายละเอียดของคุณลักษณะ
พบว่าแต่ละแห่ง มีการก าหนดระดับรายละเอียดและความเข้มข้นของคุณลักษณะที่ต่างกันออกไป             
โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดของ ผู้ก่อตั้งองค์กร หรือ สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 

 กรณีของสหราชอาณาจักร มีการก าหนดนิยามค่อนข้างกว้างโดยไม่มีการก าหนด
คุณลักษณะเชิงตัวเลขและยอมรับได้กับการที่จะใช้วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถปันผลได้แต่อยู่ในระดับที่ไม่มาก
ไปกว่าการลงทุนซ้ าในกิจการยกเว้นในกรณีที่เป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมของคนจ านวนมาก [co-ownership] 
เช่น กลุ่มสหกรณ์ หรือ Mutual ที่ยินยอมให้มีการปันผลได้มากเพราะนับเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์       
ทางสังคมขององค์กรที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก อย่างไรก็ดีมีการออกระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
ส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมชื่อ Community Interest Company ขึ้นมารองรับเพื่อให้สัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์
จากรัฐซึ่งมีการก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมที่เข้มงวดขึ้น (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนสถานะและสถานภาพ
ทางกฎหมาย) 

 กรณีของศาสตร์จารย์ ดร.ยูนูส และ คุณมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งใช้ค าว่า ธุรกิจเพ่ือสังคม หรือ 
Social Business ก าหนดคุณสมบัติเรื่องการห้ามปันผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนและเคร่งครัดโดย    
มีเป้าหมายส าคัญคือการท าให้เกิดความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการด าเนินการที่แตกต่างจากธุรกิจปกติ 

 กรณีของฟินแลนด์ และ เกาหลีใต้ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ของภาครัฐมาเกี่ยวข้องและต้องการ
ให้เกิดความชัดเจนที่ตรวจวัดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของกฎหมาย (การจ้างงานผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส) จึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณลักษณะของเป้าหมายไว้ทางสังคมด้วย เช่น การก าหนด
สัดส่วนของการจ้างงานว่าจะต้องมีอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ที่เป็นผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จึงจะสามารถเข้าเกณฑ์
ในการได้รับการสนับสนุนทางการเงินและสิทธิประโยชน์จากรัฐ 

 

SOCIAL ENTERPRISES SHOULD:  

 Have a clear social and/or environmental mission set out in their governing 

documents 

 Generate the majority of their income through trade 

 Reinvest the majority of their profits 

 Be autonomous of state 

 Be majority controlled in the interests of the social mission 

 Be accountable and transparent 

 
SOURCE: Social Enterprise UK [SEUK] 
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 ๓.๓ สถานะและสถานภาพทางกฎหมาย [Legal form] 

 ปัจจุบันสถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีการด าเนินการใน ๒ ลักษณะได้แก่  

  ๑) การใช้ระบบทะเบียน ที่อนุญาตให้องค์กรมีรูปแบบทางกฎหมายใดๆที่มีคุณลักษณะตามที่
ก าหนดไว้มาขึ้นทะเบียน เช่น ในระบบการให้ประกาศนียบัตรของเกาหลีใต้ [Certification of Social 
Enterprise]ที่ด าเนินการโดยกระทรวงแรงงาน มีจ านวนวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น ๒,๔๘๗ 
กิจการ เมื่อ มีนาคม ๒๐๑๓ 

๒) ระบบที่เป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ที่ก าหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นลักษณะบริษัท
จ ากัดแบบหนึ่ง เช่น ในกรณีของ บริษัทเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน [Community Interested 
Company or CIC] ของอังกฤษ และ บริษัทที่เน้นการหาผลก าไรต่ า [Low-profit Limited Liability 
Company หรือ L๓C] ของสหรัฐอเมริกา 

ระบบของการก าหนดสถานะวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้ง ๒ แบบ เน้นไปที่การสร้างความชัดเจน
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างไปจากองค์กรอ่ืนๆ โดยในกรณีของเกาหลีใต้แม้จะไม่ได้เป็นการจดทะเบียน
พาณิชย์ แต่ก็มีการก าหนดข้อห้ามในการใช้ชื่อ SOCIAL ENTERPRISE ขององค์กรที่ไม่ได้ถูกรับรอง ในขณะที่
อังกฤษใช้การจดทะเบียนพาณิชย์ CIC มาเพ่ิมเติมเพ่ือระบุความชัดเจนของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ต้องการ
สถานภาพทางกฎหมายรับรอง โดยให้ความส าคัญไปที่การสร้างความสะดวกในการจัดตั้ง และ ความคล่องตัว
ในการด าเนินการ ไม่ได้เน้นไปที่การได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินหรือภาษี  

Social Business is a business: 

 Created and designed to address a social problem 

 A non-loss, non-dividend company, i.e. 

 It is financially self-sustainable and 

 Profits realized by the business are reinvested in the business itself (or used to 

start other social businesses), with the aim of increasing social impact, for 

example expanding the company’s reach, improving the products or services or 

in other ways subsidizing the social mission. 

 
SOURCE: Professor Dr.Muhammad Yunus 
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แผนภาพแสดงจ านวนวิสาหกิจเพือ่สังคมในเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศกฎหมายและมรีะบบรับรอง Source: 
Korea Social Enterprise Promotion Agency 

ระบบการให้ประกาศนียบัตรของเกาหลีใต้ [Certification of Social Enterprise] 
 
มีการก าหนดคุณลักษณะส าคัญเพิม่เติมทีม่ีความเฉพาะตัวแตกต่างไปจากท่ีอื่นๆ เช่น 

 ต้องมีการจดทะเบียนองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่  
 มีตัวบ่งช้ีที่แสดงถึงจุดประสงค์ทางสังคม อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๑. สร้างงานให้กับผูด้้อยโอกาส โดยมอีัตราส่วนจา้งงานผู้ด้อยโอกาส มากกว่า ๓๐% ต่อสัดส่วนพนักงานท้ังหมด 
๒. สร้างประโยชน์ให้กับกลุม่ผูด้้อยโอกาส โดยมีสดัส่วนท่ีได้รับประโยชน์จากกิจการมากกว่า ๓๐% 
๓. สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมสีัดส่วนของคนด้อยโอกาสในชุมชนท่ีได้รับประโยชน์มากกว่า ๒๐% 
๔. สร้างงานและสร้างประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยมสีัดส่วนของพนักงานท่ีเป็นคนด้อยโอกาส มากกว่า 

๒๐% และสดัส่วนของคนด้อยโอกาสที่ไดร้ับประโยชน์ มากกว่า ๒๐% 
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในกิจการ มสี่วนร่วมในการตดัสินใจ  
 น าเอาผลก าไรอย่างน้อย ๒ ใน ๓ กลับไปลงทุนซ้ าเพื่อขยายผลตามวัตถุประสงค์ทางสังคมของกิจการ 

 
Source: Korea Social Enterprise Promotion Agency 
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๔. รูปแบบ และ วิธีด าเนินการ 

 ๔.๑ รูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม [Typological model] 

   ในปัจจุบันมีความพยายามที่จะอธิบายและจัดกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือให้เห็นลักษณะร่วม 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. โมฮัมมัด ยูนูส ก าหนดธุรกิจเพ่ือสังคม ออกเป็น ๒ รูปแบบ คือแบบที่ ๑ เป็นธุรกิจที่
เน้นการสร้างประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางสังคม จึงเน้นไปที่สินค้าหรือบริการ
ในราคาต่ าหรือราคาเหมาะสม และ แบบที่ ๒ ที่เป็นที่ธุรกิจที่ถือครองกรรมสิทธิ์โดยกลุ่มเป้าหมายที่ยากจน
ดังนั้นจึงสามารถเน้นการสร้างผลก าไรได้อย่างเต็มที ่

บริษัทเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน [Community Interested Company or CIC] 
 
CIC เป็นรูปแบบบริษัทจ ากดัแบบหนึ่งในสหราชอาณาจักร โดยมีการประกาศใช้ในไป ค.ศ.๒๐๐๖ (ภายใต้ The Company 
Act) เพื่อรองรับการจดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเน้นไปท่ีการจดัตั้งที่ง่าย สะดวก คล่องตัวต่อการท า
ธุรกิจ (เหมือนกับบริษัทจ ากดัทั่วไป) แต่มีการก าหนดคุณสมบตัิบางประการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นจะ
กลับไปสู่ชุมชนและสังคมตามที่ตั้งใจไว้อย่างไรก็ดี CIC ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆจากภาครัฐ 
 
คุณสมบัติที่มีการเพ่ิมเติมได้แก่ 
 ต้องมีการสมัครและยื่นรายงานประจ าปีให้กับรัฐเพื่ออธิบายว่าไดด้ าเนินการตามเป้าหมายทางสังคมอยา่งไร 
 Asset Lock สินทรัพย์จะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม ไม่อนุญาตให้ผลก าไรตกอยู่กรรมการหรือผูถ้ือหุ้นกลุ่มใดกลุม่

หนึ่ง หากเลิกกิจการสินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องโอนให้องค์กรอื่นท่ีก าหนดนโยบาย Asset Lock เช่นเดียวกัน 
 ไม่มีการจ ากัดเงินปันผลต่อหุ้น (dividend per share cap) และเงนิปันผลรวม (aggregate cap) แต่จะต้องไม่เกิน 

๓๕% ของผลก าไร (จากเดิมก าหนดไม่ให้ CIC ปันผลเกิน ๒๐% ต่อหุ้น แต่ได้ยกเลิกกฎข้อน้ีตั้งแต่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ 
เนื่องจากต้องการดึงดูดนักลงทุน และท าให้ผู้ถือหุ้นรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากข้ึน แต่จ ากัดไม่เกิน ๓๕% เพื่อให้มีเงินอีก 
๖๕% หมุนกลับมาลงทุนซ้ าที่บริษทัหรือคืนประโยชน์ให้สังคม) 

 
ปัจจุบันมีองค์กรที่จดทะเบียนเป็น CIC แล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง โดยมีอัตราจดเป็น CIC ๑ แห่งต่อทุกการจดทะเบียนบริษัท
ใหม่ ๒๐๐ กิจการ 
 
SOURCE:Community Interested Company, CIC AssociationUK 
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 นอกจากการพิจารณาตามประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว หากน ามุมมองของโมเดลทางธุรกิจมาเป็น   
หลักจะพบว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยสามารถจ าแนกวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมออกได้เป็น ๕ ลักษณะ ได้แก่ 

๑) โมเดลที่เน้นการสร้างหน่วยธุรกิจที่สร้างรายได้สูง เพื่อน าก าไรไปช่วยเหลืองานหรือกิจกรรม
ทางสังคม[Plough-back-profit model] ตัวธุรกิจไม่จ าเป็นต้องสร้างผลกระทบทางสังคมโดยตรง และ ไม่จ าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องโดยตรงกันกับกิจกรรมทางสังคมที่ไปช่วยเหลือ เช่น กรณีร้านอาหาร Cabbages & Condoms ของคุณมีชัย 
วีระไวทยะ 

๒) โมเดลธุรกิจที่เน้นการขายสินค้า/บริการในตลาดปกติ เพื่อน าผลก าไรไปสนับสนุนสินค้า/
บริการให้กับกลุ่มที่อยู่ฐานล่างของสังคม [Cross-subsidy model]เช่น กรณีของกรามีน-ดานอนที่ผลิตโยเกิรต์ขาย
คนในเมืองเพ่ือให้มีส่วนต่างก าไรไปช่วยให้โยเกิรต์ที่ขายในชนบทมีราคาถูกลงคนยากจนสามารถซื้อบริโภคเองได้ หรือ
กรณีกิจการที่ใช้โมเดล One for One คือทุกสินค้าที่ถูกซื้อจะมีการบริจาคฟรี   ๑ ชิ้นให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายทางสังคมของกิจการ โมเดลนี้ถูกใช้การอย่างแพร่หลาย   เช่น รองเท้า TOMS SHOES [Friends of 
Toms] 

๓) โมเดลธุรกิจที่เน้นไปที่การสร้างผลกระทบทางสังคมผ่านกระบวนการ และ สินค้า/บริการ 
ของกิจการเอง [Social needs model]ได้แก่ กิจการที่จ าหน่ายสินค้า หรือ ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อินทรีย์ การค้าที่เป็นธรรม ตัวอย่างของกรณี เช่น เลมอนฟาร์ม มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ บริษัทนวัตกรรม
ชาวบ้าน 

๔) โมเดลธุรกิจที่ถือครองโดยผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มชายขอบ [Beneficiaries-owned model]
เช่น ธนาคารกรามีน (ถือหุ้นส่วนใหญ่โดยคนฝากเงินที่เป็นคนยากจน) กิจการ TRY ARM (ถือหุ้นร่วมกันโดยกลุ่มคนเงิน
ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัทชุดชั้นในสตรี) 
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๕) โมเดลธุรกิจที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการปกติในระบบตลาดแต่เน้นการจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาสเป็นหลักในโครงสร้างองค์กร [Work Integration model]เช่น กิจการ Call centre ของ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาคนพิการมหาไถ่ (พนักงานทั้งหมดเป็นคนพิการ) 

หมายเหตุ: เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยนับจากอดีตถึงปัจจุบัน พบว่า มีคุณลักษณะ
ส าคัญที่แตกต่างไปจากที่อ่ืนๆ คือ การก าเนิดองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับสถาบันและราชวงศ์ และ กลุ่มผู้มีความ    
มั่งคั่งในสังคม (เช่นกรณีของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) ซึ่งมีปัจจัยการเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่มีความเฉพาะตัวสูงทั้งในส่วนของเรื่องระดับการตอบรับสนับสนุนจากสังคมและความพร้อมของทุน
ด าเนินการที่มีอยู่สูงของกรณีดังกล่าว จึงท าให้ โมเดลนี้มีลักษณะที่ไม่สามารถด าเนินการซ้ าได้โดยง่ายโดย
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในปัจจุบัน การพิจารณารูปแบบมาตรการเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมระยะเริ่มต้นจึงควร
พิจารณาจากปัจจัยเงื่อนไขเหล่านี้มาประกอบกันไปด้วย 

 ๔.๒ กรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

 หากพิจารณาความเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมผ่านคุณลักษณะที่ไม่ใช่รูปแบบทางกฎหมาย (ซึ่งมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) แล้วจะพบว่า รูปแบบองค์กรของวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความหลากหลายครอบคลุมและ
สามารถยกระดับได้จากทั้งในกรณีของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรไม่แสวงหา 
ผลก าไร องค์กรพัฒนาสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐรวมถึง สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน แต่หากมองวิสาหกิจชุมชนไปที่โมเดลการ
ด าเนินการที่มีลักษณะเป็นธุรกิจและการจัดการผลก าไรที่เน้นไปที่การสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าความมั่งคั่ง
ส่วนตนแล้วพบว่า ไม่ว่ากิจการนั้นๆ จะอยู่ในรูปแบบหรือสถานภาพทางกฎหมายใดก็มีคุณลักษณะร่วมที่ส าคัญ
ดังกล่าวข้างต้นอย่างชัดเจนไม่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดของกรณีศึกษาที่จะยกตัวอย่างเพ่ิมเติม เช่น 

 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน[PDA] 

 ก่อตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ โดยคุณมีชัย วีระไวทยะมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 
เกือบ ๓๐๐ โครงการ เช่นการวางแผนครอบครัวการสาธารณสุขมูลฐานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก            การสนับสนุน
ทุนการศึกษาทุกระดับ การพัฒนาแหล่งน้ าดื่ม-น้ าใช้และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
และการกระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบทเพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในชนบทลดการย้ายถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชน รูปแบบการด าเนินการส าคัญนอกเหนือจากงานพัฒนาสังคมแล้วคือการมีเครือข่าย
ธุรกิจเพ่ือสังคมที่หารายได้สนับสนุนหลัก เช่น ร้านอาหาร Cabbages & Condoms โรงแรม Birds & Bees พัทยา 
C&C เขาใหญ่B.R.E.A.D (บริษัทธุรกิจเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชนบท) และกิจการข้าวโรงเรียน ผลก าไร  ที่เกิดขึ้นของ
ธุรกิจถูกน าไปใช้สนับสนุนงานพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อตั้งองค์กรคือคุณมีชัย  วีระไวทยะ มี
บทบาทอันส าคัญในการสนับสนุนและบูรณาการเรื่องการประกอบการสังคมเข้าสู่ระบบการศึกษาในทุกระดับ เช่น 
โรงเรียนมีชัยพัฒนา เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สถาบันอาศรมศิลป์ (หลักสูตรผู้ประกอบการสังคม) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ 
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มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ 

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือท างานเชิงรุกด้านสมุนไพรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์องค์ความรู้ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาและพัฒนาสมุนไพรไทย โดยน ารายได้จากการผลิตและจ าหน่ายยาสมุนไพรไทยมาสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรต่อประชาชนรูปแบบการด าเนินการใช้วิธีการส่งเสริมให้
ชาวบ้านเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรอินทรีย์โดยใช้ระบบสัญญารับซื้อล่วงหน้า หลังจากนั้นน ามาแปรรูปแล้วจ าหน่ายผา่น
ช่องทางจัดจ าหน่ายต่างๆในพ้ืนที่เมือง ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์มี ๙ พ้ืนที่ ช่วยท าให้ลูกหลานกลับ
บ้านมากขึ้นเพ่ือช่วยท าเกษตร สามารถปลดหนี้จากเงินรายได้ที่ช่วยหักรวมกันไว้ เกิดการจัดตั้งกองทุนชุมชนและ 
ศูนย์การพ่ึงตนเองแบบเกษตรอินทรีย์ ในชุมชนที่เข้าท างานด้วยมูลนิธิฯ มียอดรายได้จากการจ าหน่ายประมาณ ๔๐๐ 
ล้านบาทต่อปี เพียงพอต่อการอยู่รอดได้ของการด าเนินการและเหลือก าไรมานอกจากมาใช้เพ่ือการสนับสนุน
โรงพยาบาลแล้วยังน ามาลงทุนซ้ าเพ่ือขยายผลและพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมกับชุมชน
โดยรอบ 

 บริษัทสังคมสุขภาพ (เลมอนฟาร์ม) 

บริษัทสังคมสุขภาพ ถูกพัฒนายกระดับขึ้นจากการริเริ่มในรูปแบบสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการ
สร้างการเข้าถึงอาหารสุขภาพท่ีปลอดภัยและเป็นธรรมกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ด าเนินการธุรกิจรับซื้อสินค้า
อินทรีย์จากชุมชนผ่านระบบวางแผนการผลิตร่วมโดยมีสมาชิกในปัจจุบันกว่า ๒๐๐ราย แล้วน ามาจัดจ าหน่ายผ่าน
เครือข่ายร้านค้าของตนเองในเมือง (๑๒ สาขา) ผลก าไรที่เกิดขึ้นของกิจการนอกเหนือจากน าไปลงทุนซ้ าเพ่ือการ
ขยายผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ยังถูกน าไปปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ พัฒนายกระดับเกษตรกรให้
เข้ามาอยู่ในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงน าไปสร้างกิจกรรมทางสังคมจ านวนมากที่เป็นกลุ่มสมาชิกลูกค้าในเมือง 
เช่น กิจกรรมธรรมะ สอนท าอาหารสุขภาพ ออกก าลังกาย เป็นต้น 

 บริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน 

 ก่อตั้งโดย คุณนาวี นาควัชระ (หนึ่งใน Ashoka Fellow ของประเทศไทย) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
วัตถุประสงค์คือการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรเพ่ือลดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานในเมืองซึ่งน าไปสู่ปัญหาความ
ยากจน บริษัทนวัตกรรมชาวบ้านใช้งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมระบบเกษตรอินทรีย์มาด าเนินการผ่าน
รูปแบบธุรกิจแบบระบบท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [Social contract farming] โดยให้ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยและยา
ปราบศัตรูพืชอินทรีย์) กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกไปใช้ก่อนและรับซื้อผลผลิตในราคาเป็นธรรม แต่มีเงื่อนไขส าคัญ
คือการปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม ๓๐๐ ครัวเรือน กระจายในหลายจังหวัด   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 BRAC [Bangladesh Rural Advancement Committee] ประเทศบังคลาเทศ 

 BRAC เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่มีรายได้หลักมาจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมของตนเอง โดยก่อตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ. ๑๙๗๒ มีพันธกิจหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมและโอกาสที่คนจน
สามารถเติมเต็มและใช้ศักยภาพของตนเองBRAC มีเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้งสิ้น ๑๗ กิจการ เช่น     ĬĴĺńĺ   ของ
ใช้ประจ าวัน เสื้อผ้า หัตถกรรม (ร้านค้า Aarong) เพ่ือสร้างรายได้มาสนับสนุนงานพัฒนาการศึกษา ระบบสุขภาพ โดย
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สามารถลดสัดส่วนการพ่ึงพารายได้ที่มาจากเงินบริจาค ๑๐๐% ลงเหลือเพียง ๒๓% ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ (แม้จะ
ได้รับเงินบริจาคมากขึ้นหลายเท่าตัว แต่ตัวกิจการมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า) ปัจจุบัน BRAC มีเจ้าหน้าที่
ทั้งสิ้น ๑๑๙,๐๐๐ คน ครอบคลุมประชากรที่ช่วยเหลือกว่า ๑๓๘ ล้านคนในบังคลาเทศ 
ตารางสรุปเปรียบเทียบตัวอย่างกรณีศึกษา 

ชื่อ รูปแบบองค์กร วัตถุประสงค์ทางสังคม โมเดลทางธุรกิจ 
A: PDA สมาคม (องค์กรไม่

แสวงหาผลก าไร) 
สนับสนุนการพัฒนาเด็กเยาวชน และ 
ชนบท 

ใช้เครือข่ายธุรกิจเช่น รา้นอาหาร โรงงาน เพื่อ
น ารายได้มาให้กบัองค์กรการกุศลในกลุม่ 

B: มูลนิธิโรงพยาบาล 
อภัยภูเบศร์ 

มูลนิธ ิ อนุรักษ์องค์ความรู้สมุนไพร เพื่อ
น ามาเป็นทางเลือกในการรักษา
สุขภาพ และ สร้างสัมมาชีพให้ชุมชน 

สร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เครือข่ายชุมชนเพื่อแปรรูป เป็นยาและสินค้า
อุปโภค โดยส่งต่อให้ผู้จ าหน่ายรายย่อยต่างๆ
เป็นคนกระจายสินค้า  

C: สังคมสขุภาพ   
(เลมอนฟาร์ม) 

บริษัทจ ากัด 
(ยกระดับจาก
สหกรณ์) 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสินค้า
สุขภาพที่ผลิตจากเครือข่ายชุมชน 
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่าย 

จ าหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าในรูปแบบ 
Modern Trade ในพื้นที่เมือง โดยน าผลก าไรที่
เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ าและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เกษตรอย่างยั่งยืน 

D: นวตักรรม
ชาวบ้าน 

บริษัทจ ากัด สร้างทางเลือกของโมเดลในการ
ประกอบอาชีพใหก้ับเกษตรกรที่
ยากจนในชนบท โดยเน้นไปที่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ เช่น ขา้ว มะนาว ไข่
ไก่   

ใช้ระบบเกษตรกรรมพันธสัญญาเชิงสังคม 
(Social contract farming) โดยให้ปจัจัยการ
ผลิตอินทรีย์กับเกษตรกรในเครือข่ายสมาชิก
และรับซ้ือผลผลิตในราคาเป็นธรรม (Fairtrade)  

E: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(ดอยตุง) 

มูลนิธ ิ แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน
ชาวเขาที่เดิมท าอาชีพปลกูฝิ่นให้เกิด
ทางเลือกอาชีพที่มีรายได้ที่ดีและมี
ความยั่งยืน 

สร้างสินค้าเกษตรแปรรูป และ ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าที่ผลิตโดยชุมชนชาวเขา โดยน ามาจ าหน่าย
ผ่านเครือข่ายร้านค้าและห้างสรรพสินค้า 

F: BRAC บังคลาเทศ องค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร โดยมี
องค์กรธุรกิจที่เป็น
บริษัทจ ากัดอยู่
ภายใต ้

แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับคนใน
ชุมชนทั้งในเมืองและชนบท  

สร้างเครือข่ายธุรกิจที่ตอบความต้องการของคน
ยากจน (Bottom of the Pyramid) โดยผลิต
และจ าหนา่ยในราคาที่เหมาะสม อันเกดิจาก
การจัดการที่มีประสิทธภิาพ และ มีปริมาณมาก 
(Economy of Scale)  

G: Grameen 
Danoneบังคลาเทศ 

บริษัทร่วมทุน 
[joint venture] 

แก้ปัญหาการขาดโอกาสของเด็ก
ยากจนในบังคลาเทศผ่านการ
แก้ปัญหาเร่ืองการขาดสารอาหารใน
ปฐมวัย 

ผลิตและจัดจ าหนา่ยโยเกิร์ตด้วยการร่วมทุนกับ
บริษัทข้ามชาติ ในโมเดลแบบ cross subsidy 
ของผลิตภัณฑ์ที่ขายในเมืองเพื่อท าให้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้กับคนยากจนได้ในราคาถูกลง 

H: BIG ISSUE
อังกฤษ 

บริษัทจ ากัด แก้ปัญหาคนเร่ร่อนที่ไม่มีบ้าน ที่อยู่
ตามท้องถนนในเมืองใหญ่ให้มีอาชีพ
และรายได้ ที่ตรงกับทักษะที่ตนเอง
ท าได้จริง 

ผลิตหนังสือพิมพ์และจัดจ าหน่ายโดยใช้ระบบ
สายส่งที่เป็นผู้ไม่มีบ้าน และ ให้ส่วนต่างการ
ขายในระดับสูง 

I: Rag๒Riches
ฟิลิปปินส ์

บริษัทจ ากัด แก้ปัญหาความยากจน ของคนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนกองขยะ 

ผลิตกระเป๋าที่ท าจากเศษผ้า โดยใช้พนกังาน
ทั้งหมดเป็นแม่บ้านที่มาจากชุมชนกองขยะ 

J: Vision Spring
อินเดีย 

องค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร 

แก้ปัญหาความยากจนที่มีปัญหาทาง
สายตาท าให้ขาดโอกาสในชวีิตทั้งการ
เรียน และ การท างาน 

ผลิตแว่นสายตาราคาถูก โดยสร้างระบบคัด
กรองและจัดจ าหน่ายโดยอาสาสมัครและร้าน
ขายของช าในชุมชน เพื่อสร้างการเข้าถึงให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ยากจนในราคาเหมาะสม 

K: โรงพยาบาล 
Aravindอินเดีย 

องค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร 

สร้างทางเลือกที่มีคุณภาพ ราคาถกู 
ให้กับคนยากจนที่มีปัญหาสายตา 

ให้บริการรักษาโรคทางสายตาใหก้ับคนจนโดยมี
ราคาถูกผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพสูง และ การลดต้นทุนด้วยการตั้ง
โรงงานผลิตเลนส์ตา  
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๕. บทวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และความท้าทายส าคัญ 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคม มีวงจรของการพัฒนาที่สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระยะส าคัญ โดยมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่รอดและเติบโตในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ระยะเริ่มต้น ระยะความอยู่รอด 
และ ระยะของการเติบโต ดังรายละเอียดที่แยกออกตามหัวข้อดังนี้ 

 ระยะเริ่มต้น [Start-up] 
ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เริ่มมีความสนใจ จนถึงระดับท่ีเข้าสู่กระบวนการจัดตั้ง

กิจการในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มวิชาชีพหรือพนักงานเอกชน
ที่สนใจประเด็นทางสังคม ในระยะเริ่มต้นนี้อาจใช้เวลามากถึง ๒ ปี โดยปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาหลักคือ    
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาสังคมที่ต้องการแก้ไข [Problem insight]และการออกแบบโมเดลทางธุรกิจ           
ที่เหมาะสม [Business model & Feasibility]ส่วนใหญ่ในระยะนี้ผู้ประกอบการมักจะขาดทักษะในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือทั้งสองเรื่องโดยมีแนวโน้มที่จะเริ่มลงมือด าเนินการทันทีด้วยทุนส่วนตัวหรือจากคนรู้จักโดยขาด
การทดสอบความคิดและการวิเคราะห์ตลาดอย่างชัดเจน รวมไปถึงการขาดระบบการเงินและบัญชีท าให้        
ไม่สามารถรู้ถึงโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริงของกิจการได้ ผลคือส่วนใหญ่จะประสบความล้มเหลวและเลิกไปใน
ที่สุด ความท้าทายส าคัญในช่วงระยะนี้คือการได้รับทุนและระบบสนับสนุนที่มากเพียงพอและมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ (ไม่ใช่การให้เงินสนับสนุนให้เปล่าแบบปลายเปิด) โดยควรเน้นไปที่เงินทุนเ พ่ือเข้าถึงระบบบ่มเพาะ      
ที่เหมาะสมและเงินทุนเริ่มต้นส าหรับทดลองโมเดลทางธุรกิจและการศึกษาตลาด [Prototyping & Market 
study] 

 ระยะความอยู่รอด [Early-stage &Sustaining] 
ได้แก่กลุ่มกิจการที่มีการจัดตั้งองค์กรแล้วอย่างเป็นรูปธรรม มีการด าเนินการตามโมเดล

ทางธุรกจิแล้วมาระยะหนึ่ง ความแตกต่างจากระยะเริ่มต้นคือการยืนระยะให้กิจการอยู่รอดภายใต้ระบบตลาด
ปกติ ความท้าทายส าคัญจึงอยู่ที่การเข้าถึงเงินทุนในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือ เงินร่วมลงทุน [Venture 
capital]เพ่ือน ามาเป็นเงินทุนส าหรับบุคลากรและการจัดการกิจการ [Working capital]นอกจากนั้นแล้วยังมี
ความต้องการที่จะได้รับการให้ค าแนะน าทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพียงพอ [Business coaching and 
mentoring] รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสนับสนุนในรูปแบบคู่ค้าทางธุรกิจ [Business partner & 
connection]หรือการเข้าเป็นห่วงโซ่อุปทาน [Supply chain]ของธุรกิจหลักที่มีขนาดใหญ่กว่าที่สามารถ
เกื้อหนุนเป็นลูกค้ากันได้ 

 ระยะเติบโตและขยายผล [Scaling] 
ได้แก่กลุ่มกิจการที่มีขนาดใหญ่พอควร โดยมีการด าเนินการทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและถูกทดสอบกับระบบตลาดปกติแล้ว กลุ่มกิจการเหล่านี้บางส่วนอาจ
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินการมาจากรูปแบบอ่ืนๆ เช่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีอยู่
แล้วในสังคม เช่นเดียวกับในธุรกิจปกติ กิจการที่จะสามารถขยายการเติบโตได้สูงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมเพ่ือสร้างความแตกต่างและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนวัตกรรม
ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนจากรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันวิจัย หรือ ภาคเอกชน  

อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญของกลุ่มกิจการในระดับนี้ที่จะต้องมีเพ่ือการขยายผลคือการเข้าถึง
เงินทุนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้หรือเงินลงทุนจากภายนอก โดยเงินทุนนี้จะต้อง     
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ไม่ขัดแย้งและสามารถสอดคล้องไปกันกับหลักอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งหรือองค์กร ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนัก
โดยเฉพาะในกรณีขององค์กรที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการมาจากองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งยาวนาน และ ไม่คุ้นเคยต่อการระดมทุนในรูปแบบที่มีคนนอก
มาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ไม่มีความประสงค์ท่ีจะเติบโตในลักษณะก้าวกระโดดแต่จะพอใจที่จะให้
กิจการเติบโตไปตามธรรมชาติ 

ความท้าทายส าคัญจึงอยู่ที่การสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญและคุณค่าของการขยาย
ขนาดกิจการซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ในระดับสูง เหมือนกรณี  กรามีนดานอน          
ที่สามารถออกแบบด าเนินการร่วมกับองค์กรธุรกิจจึงสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมในขนาดใหญ่ได้อย่าง
รวดเร็วผ่านรูปแบบความร่วมมือกับเอกชนเพ่ือทั้งระดมทุนจากภายนอก (ที่ไม่กระทบกับเป้าหมายหลักการ
ขององค์กร) และ สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจ ซึ่งได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่า
เป็นธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีไม่มีการปันผลก าไร เพียงแต่คืนเงินต้นให้กับผู้ร่วมลงทุนเท่านั้น 

 
 

 

แผนภาพสรุปความต้องการสนับสนุนเชิงนโยบายและความริเริ่มตามระดับการพัฒนาของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(วิเคราะห์และจัดท าโดย สนง.สร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ) 
  จากผลการด าเนินการของส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมนับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔     
พบบทเรียนส าคัญ ๔ ประการเมื่อมองจากแต่ละมิติ ได้แก่ 

๑. ส่ วนความรู้  และ  กระบวนการน วัตกรรมทางสั งคม [ Social Innovation]             
                         เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ทั้งช่วยริเริ่ม และ ต่อยอดให้กับการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม
นวัตกรรมทางสังคมดังกล่าว (ส่วนใหญ่) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงการปฏิบัติซ้ าอย่างยาวนานแต่มักเกิดจาก
กระบวนการออกแบบอย่างตั้งใจ และ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ [intentional design] 
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆผ่านกระบวนการทดลองและร่วมสร้างสรรค์ [prototyping andco-creation] 
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๒. ส่วนผู้ประกอบการ และ กิจการ 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมส่วนใหญ่ขาดทั้ง เงินทุน นวัตกรรม ตลาด และ ความรู้ในการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มต้นของการด าเนินการ ซึ่งการเข้าถึงสิ่งดังกล่าว เป็นหนึ่งในปัจจัยของ
ความส าเร็จ ไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือก [pre-requisite not optional] โดยรูปแบบและระดับการสนับสนุน  
จะต่างกันไปตามการเติบโตของกิจการเพ่ือสังคม 

๓. ส่วนกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ 
ระบบการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่เหมาะสม มักจะไม่อยู่ในรูปแบบหลักสูตรการสอน

เขียนแผนธุรกิจ หรือ การเรียนการสอนในรูปแบบวิชาการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจ) แต่น่าจะเป็น ระบบการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ [action-based learning] และ ระบบพ่ีเลี้ยงให้ความคิดเห็น [mentoring]      ซึ่ง
มีประสบการณ์ตรง และ ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญมากกว่าเรื่องเงินทุน 

 ๔. ส่วนการสนับสนุนจากสังคม 

  การรับรู้ของประชาชนในสังคมทั่วไปเรื่องคุณค่าทางสังคมของสินค้าและบริการต่างๆ     
ที่ดีมีอยู่แล้วแต่ไม่มากเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม [behaviourchange] ดังนั้นงานสร้าง
สภาพแวดล้อมทางนโยบาย [enabling policies]เพ่ือลดเหตุปัจจัยต่างๆ [barriers to change] จึงเป็น
เรื่องส าคัญอย่างสูงต่อการเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้วพบว่าคุณค่านั้นๆจะถูก
รับรู้ในกลุ่มต่างๆ (รวมถึงกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย) ได้ก็ต่อเมื่อเกิดรูปธรรมขึ้นจริงในบริบทเดียวกันเท่านั้น 
(ไม่ใช่การอ้างอิงจากต่างประเทศ) 

 
๖. ความริเร่ิม และ นโยบายสาธารณะเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบมาตรการที่ภาคส่วนต่างๆใช้ในการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม สามารถสรุปออกได้เป็น ๕ เรื่องส าคัญ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีไปควบคู่กันอย่างสมดุลเพ่ือสร้างระบบ
นิเวศน์ของการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีคุณภาพ [Ecosystem for Social Enterprise Development] 
ได้แก่  

 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประกอบการสังคม [Social Entrepreneurship in 
Educational System]  

 การพัฒนาขีดความสามารถ [Capacity Building Programme]  
 การเข้าถึงเงินทุน [Access to Financial Capital]  
 ระบบภาษี [Taxation] 
 ระบบตลาดที่มีคุณภาพ [Socially Value-based Market System]  

 ๖.๑ ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประกอบการสังคม  

 ๖.๑.๑ การบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนในทุกระดับ 
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 การบูรณาการประเด็นการประกอบการสังคมเข้าสู่ระบบการศึกษามีความส าคัญอย่างสูง 
เนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการสร้างวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีคุณภาพโดยสามารถท าได้ในทุกระดับมีรูปแบบ
วิธีการและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปดังเช่น 

 โรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไม้ไผ่) เน้นการเรียนการสอนเรื่องการประกอบการสังคมใน
ระดับมัธยม นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน ๑๕ แห่งได้ทดลองด าเนินการภายใต้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือจากคุณมีชัย วีระไวทยะ  

 สถาบันอาศรมศิลป์ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ประกอบการสังคมในระดับปริญญา
ตรีโดยมีผู้เข้าเรียนกว่า ๓,๐๐๐ คน ซึ่งมีสัดส่วนจ านวนมากที่มาจากองค์กรชุมชน 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรมีการจัดหลักสูตรบ่มเพาะระยะเวลา ๘ เดือน 
เน้นกลุ่มผู้เข้าเรียนที่ไม่จ าเป็นต้องมีวุฒิการศึกษามาก่อนโดยมีแผนจะริเริ่มหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจเพ่ือสังคม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้คณะโลกศึกษาเปิดหลักสูตรนานาชาติเรื่ องการ
ประกอบการสังคมในระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา 

การเรียนการสอนเรื่องการประกอบการสังคมได้มีการด าเนินการอย่างแพร่หลายใน
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลก เช่น Oxford University, Stanford University, Yale University, Harvard 
University เป็นต้น นอกจากหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ยังมีหลักสูตรการในรูปแบบ Non-degree 
เช่น SSE UK และหลักสูตรการแบบออนไลน์จ านวนมากในปัจจุบัน 

 

 ๖.๑.๒ ระบบวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมสังคม 

 นอกเหนือไปจากการส่งเสริมผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาแล้ว   
อีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ได้แก่ 
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสังคมซึ่งมีการส่งเสริมและด าเนินการในหลากหลายลั กษณะ เช่นการจัดตั้ง

โรงเรียนผู้ประกอบการสังคม School for Social Entrepreneurs UK[SSE] 

ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ โดย Michael Young หนึ่งในผู้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการขับเคลื่อนการประกอบการสังคมในระดับ
โลก SSE มีเป้าหมายส าคัญในการใช้การศึกษาแบบ Action-based Learning มาสร้างผู้ประกอบการสังคมไม่ว่าจะมาจาก
พื้นฐานอะไรก็ตาม  

SSE เป็นหลักสตูรแบบ non-degree ระยะเวลา ๘-๑๐ เดือน โดยไม่มีการก าหนดวุฒิการศึกษาของผูเ้ข้าเรียน ปัจจุบันมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นแล้วกว่า ๑,๒๐๐ คน ร้อยละ ๗๐ จบมาแลว้ไปท างานในพ้ืนท่ีด้อยโอกาสและเสื่อมโทรม [Deprived 
area] ๒๐% สุดท้ายที่แย่ท่ีสุดของสหราชอาณาจักร  

เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ยากจนสามารถเข้าเรียนได้ SSE จึงมีรูปแบบโมเดลทางธุรกิจที่มรีายได้หลักจาก Corporate 
sponsorship และระบบ Social Franchising ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวไปแล้ว ๑๘ แห่งใน ๔ ประเทศ 

SOURCE: School for Social Entrepreneurs UK[SSE] 
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กองทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมสังคมมูลค่า ๒๕ ล้านปอนด์ขององค์กรNESTA UKการจัดตั้งกองทุน
นวัตกรรมสังคมที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน [Social Innovation Fund] ของสหรัฐอเมริกา การ
จัดตั้งกลไกในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง Research-based social venture      
ของ University College London[UCLB] หรือ การสร้างเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมสังคมของ TEPSIE ในยุโรป 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมสังคมและเป็นกลไกเชื่อมต่อสู่การสร้างผลกระทบทางสังคมผ่าน
กลุ่มผู้ประกอบการสังคมและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 

 ๖.๒ การพัฒนาขีดความสามารถ [Capacity building] 

  ๖.๒.๑ ระบบบ่มเพาะที่มีคุณภาพและหลากหลาย 

 รูปแบบการบ่มเพาะที่ส าคัญของวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีลักษณะร่วมและคล้ายคลึงกับระบบการ
บ่มเพาะธุรกิจ คือ การสร้างการเรียนรู้และไหวพริบทางธุรกิจ [Business acumen] ผ่านการปฏิบัติและมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องร่วมไปกันกับการให้ค าปรึกษาและระบบพ่ีเลี้ยง[Coaching and Mentoring] เพียงแต่

UCLBusiness PLC หรือ UCLB 

UCLB เป็นองค์กร subsidiary (ถือหุ้นทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัย) ของ University College London ประเทศ
อังกฤษ ตั้งข้ึนในปี ค.ศ.๒๐๐๖ ด าเนินการในรูปแบบบริษัทจ ากัดท าหน้าท่ีหลักในการเชื่อมต่อและผลกัดันให้งานวิจัย
ที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปญัหาสังคมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพ และยั่งยนืผ่านรูปแบบกลไก   
ทางธุรกิจ(เป็นตัวอย่างรูปแบบท่ีเป็นไปได้สูงของกลุ่มสถาบันการศกึษาหรือองค์กรภาครัฐที่สนใจจะยกระดับและ
เปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เข้าสูรู่ปแบบวิสาหกจิเพื่อสังคมได้) 

UCLB สามารถผลักดันให้งานวิจัยน าไปสู่การเกิดกจิการได้แล้วกว่า ๖๐ แห่งผา่นรูปแบบการลงทุนและเข้าถือหุ้น มี 
TURNOVER ต่อปีเฉลีย่ประมาณ ๔๐๐-๖๐๐ ล้านบาท โดยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการลงทุนได้มากกว่า ๔,๕๐๐-
๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อป ี

SOURCE: UCL Business PLC UK 

กองทุนนวัตกรรมสังคม หรือ Social Innovation Fund, US 

กองทุน SIF เป็นความริเริ่มส าคัญของรัฐบาลสหรัฐที่มองเห็นศักยภาพและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
ภาคสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม รวมไปถึงการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน หลักการใหญ่ของกองทุนคือการเสนอให้ทุนกับความริเริ่มในการแก้ไข
ปัญหาสังคมที่มีนวัตกรรมกับองคก์รทางสังคมโดยจะต้องมีการไปร่วมท างานกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือ
และร่วมลงทุน โดยภาครัฐจะสมทบเงินเพิ่มเตมิในสัดส่วน ๑:๑ 

หลังจากเริม่โครงการในปี ค.ศ.๒๐๑๐ กองทุนสามารถร่วมสมทบทุนไปแล้วกว่า ๑๗๗ ล้านดอลลาร์ โดยสามารถไป
ดึงทุนจากภาคเอกชนได้มากว่า ๔๒๓ ล้านดอลลาร์ และ เกดิความรเิริ่มนวัตกรรมสังคมโดยท างานร่วมกับองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไรกว่า ๒๑๗ แห่งใน ๓๗ มลรัฐทั่วประเทศ 

SOURCE: Corporation for National and Community Service, USA 
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จะมีการเนนความรูและเครื่องมือเพ่ิมเติมในสวนของการเขาใจและวิเคราะหปญหาสังคม [Problem insight/ 

Social Impact Assessment] ผานแนวทางการสรางการเรียนรูผานการปฏิบัติ [Action-based learning] 

ซึ่งกระบวนการบมเพาะดังกลาวสวนใหญจะมาในรูปแบบของโปรแกรมที่มรีะยะเวลาต้ังแต ๓ เดือน ถึง ๒ ป

โดยจัดควบคูไปกับการใหเงินทุนสนับสนุนตามขั้นตอนของพัฒนาการ ตัวอยางเชน ระบบบมเพาะของUnLtd 

UK และ Accelerator Programme ของ Young Foundation  

 ๖.๒.๒ ระบบใหคําปรึกษาและชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ  

นอกเหนือไปจากระบบบมเพาะทีม่ีความสําคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจ

เพ่ือสังคมแลว ระบบการใหคําปรึกษาและชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญก็เปนสวนประกอบอันสําคัญตอการอยูรอด

และเติบโตของวิสาหกจิเพ่ือสงัคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ระบบทีเ่ช่ือมตอความชวยเหลอืจาก

ภาคเอกชน หรือ ที่เรียกวา Pro-bono ในปจจุบันมีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จมากมายที่ทําใหเห็นถึงความ

เปนไปไดและประโยชนในการทํางานรวมกันของภาคเอกชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม (โดยไมใชการบริจาคเงิน 

แตเปนการบริจาคความเช่ียวชาญแทน) เชนระบบ Professional Volunteer ของ Social Venture 

Hong Kongที่มีระบบธนาคารเวลาของนักวิชาชีพกวา ๘๐๐ คนที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระยะเริ่มตน

ระบบ Fellowship ของ สถาบันการลงทุน LGT สวิสเซอรแลนด ที่ใหทุนสนับสนุนผูเช่ียวชาญที่สนใจ    

เปนพ่ีเลี้ยงไปทํางานรวมกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศกําลังพัฒนาที่สถาบันลงทุนอยูเปนระยะเวลา ๒ ป

หรือ Business in the Communityที่สรางระบบสนับสนุนทางเทคนิคจากภาคเอกชนใหเขามาชวยสรางขีด

ความสามารถใหกับชุมชน 

UnLtd UK 

UnLtd หรือ The Foundation for Social Entrepreneurs เปนองคกรการกุศลท่ีกอต้ังโดยเงินทุนสนับสนุนต้ังตน

จากรัฐบาลอังกฤษ [Millennium Fund] จํานวน ๑๐๐ ลานปอนด หรอื ประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาทเพ่ือมา

สนับสนุนการสรางผูประกอบการสังคม โดยทํางานผานโปรแกรมสนับสนนุและระบบบมเพาะตางๆ เชน 

• AWARD PROGRAMME ที่ใหทุนสนับสนุนใน ๓ ระดับ คือ TRY IT ๕๐๐ ปอนด DO IT ๕,๐๐๐ ปอนด 

และ BUILD IT ๑๕,๐๐๐ ปอนด โดยเงินรางวัลท่ีไดจะมาพรอมกับระบบสนับสนุน 

• FAST GROWTH PROGRAMME ที่ใหทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ ปอนด พรอมกับระบบใหคําปรึกษาทาง

ธุรกิจแบบเขมขนระยะเวลา ๑๒ เดือน สําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีโมเดลการแกปญหาท่ีขยายผลในการ

แกปญหาสังคมขนาดใหญได 

• BIG VENTURE CHALLENGE PROGRAMME ชวยวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการระดมทุนจากภายนอกขนาด 

๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ปอนดเพ่ือเจริญเติบโตและขยายผลกระทบทางสังคม 

ภายหลังจากระยะเวลา ๑๐ ปของการดําเนินการ UnLtd ไดใหทําใหเกิดผูประกอบการสังคมไปแลวกวา ๒๐,๐๐๐ 

ราย โดยรอยละ ๗๖ ยังดําเนินการอยูภายหลังจาก ๓ ป มีสวนชวยมูลคาทางเศรษฐกิจกวา ๔๕ ลานปอนด หรือกวา 

๒,๐๐๐ ลานบาท 

SOURCE: ๑๐ Years for Social Entrepreneurs, UnLtd UK 
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  ๖.๒.๓ กลไกสงเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ดวยสมมุติฐานที่วาปญหาและความทาทายทางสังคมในที่ตางๆแมจะไมเหมือนกันแตก็มี

ลักษณะรวมคอนขางมากที่สามารถเรียนรูขามกันไดไมจําเปนตองเริ่มใหมจากศูนย หน่ึงในความริเริ่มสําคัญที่มี

การดําเนินการอยางแพรหลายคือ การสรางกลไกสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมนวัตกรรมสังคม และ 

ผูประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่งในปจจุบันถูกพัฒนาขึ้นเปนเครือขายระดับนานาชาติ เชน Social Innovation 

Exchange [SIX], Global Social Entrepreneurs Network [GSEN], Social Innovation Europe ทําให

ความรูและแนวทางปฏิบัติที่ดีจํานวนมากสามารถเติบโตและขยายผลไดอยางรวดเร็ว 

นอกเหนือจากกลไกเครือขายแลว อีกหน่ึงรูปแบบที่มีการพัฒนาขึ้นอยางกวางขวางคือ การ

สรางพ้ืนที่ทํางานรวม หรือ Co-working spaceสําหรับผูประกอบการใหม โดยตัวอยางที่มีการเติบโตไปทั่ว

โลกไดแก The Impact Hub ซึ่งมีเครือขายกวา ๖๑ แหงทั่วโลก หรือ สวนนวัตกรรมสังคม[Social 

Innovation Park]ของกรุงโซล หรือ สิงคโปร ซึ่งมีสวนอยางมากใหการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระยะ

ต้ังตนใหมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาความรวมมือกับกลุมผูประกอบการสังคมอ่ืนๆ 

 

 

THE IMPACT HUB 

Impact Hub เปนเครือขายของชุมชนผูประกอบการสังคมในระดับโลก โดยเริ่มกอต้ังขึ้นในป ค.ศ. ๒๐๐๕ ท่ีกรุงลอนดอน

ประเทศอังกฤษ เครื่องมือสําคัญท่ีใชในการสรางชุมชนดังกลาวคือการสรางพ้ืนท่ีกายภาพสําหรับทํางาน หรือ           

Co-working space ท่ีผูประกอบการหนาใหมสามารถใชทํางานและแลกเปลี่ยนความรูกันไดกับกลุมคนท่ีมีความสนใจ

เดียวกันแตมีความเชี่ยวชาญท่ีตางกัน ปจจุบัน Impact Hub มีการเปดตัวขึ้นแลว ๖๑ แหงท่ัวโลกใน ๕ ทวีป โดยมีอัตรา

การเติบโตอยางตอเนื่อง มีจํานวนสมาชิกจํานวนมากกวา ๑๐,๐๐๐ คน 

SOURCE: www.impacthub.net 

Business in the Community [BIC] UK 

BIC เปนองคกรสาธารณะกุศลของเครือขายบริษัทเอกชนกวา ๘๐๐ แหงในอังกฤษ กอตั้งในป ค.ศ.๑๙๘๒ เพ่ือ

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคเอกชน BIC เปนความริเริ่มสําคัญท่ีพยายามเชื่อมตอการชวยเหลือจาก

ภาคเอกชนใหมีสวนชวยในการสนับสนุนชุมชนและพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ปจจุบัน BIC ชวย

ระดมอาสาสมัครจากภาคธุรกิจใหมาชวยงานทางสังคมไดมากกวา ๔๖,๐๐๐ คนหรือ ๕๘๐,๐๐๐ ชั่วโมงตอป 

รูปแบบกิจกรรมของ BIC มีท้ังในระดับการทํางานแบบหนึ่งตอหนึ่งกับชุมชนใหบริการใหคําปรึกษา จัดกิจกรรมทาง

สังคม จนไปถึงการรวมสนับสนุนผาน Event ขนาดใหญเชน การแขงขันกีฬาโอลิมปกท่ีลอนดอน ซ่ึง BIC เสนอใหมี

การจัดการแขงขันท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ สรางประโยชนไดอยางท่ัวถึงกับชุมชน 

SOURCE: Business in the Community UK 
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 ๖.๓ การเขาถึงแหลงเงินทุน 

  ๖.๓.๑ ทุนสนับสนุนระยะเริ่มตน [Start-up grant] 

  เน่ืองจากการดําเนินการวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความเสี่ยงและความยากมากกวาองคกรธุรกิจ

ทั่วไป (ที่ไมตองมีเง่ือนไขเรื่องการจัดการผลกําไร) และ ยากกวาองคกรไมแสวงหาผลกําไร (ที่มีรายไดจากการ

บริจาค) ดังน้ันทุนสนับสนุนระยะเริ่มตนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการรุนใหม

ตัดสินใจเริ่มตนดําเนินการ ซึ่งสวนใหญจะเปนการสนับสนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาจากภาครัฐ หรือ จาก

การลงทุนแบบ Angel Investment ของภาคเอกชนการสนับสนุนในระยะน้ีจะใหในจํานวนเงินที่ไมมากนัก 

(๕,๐๐๐ บาท ถงึ ๒ แสนบาท) และเปนการใหขั้นบันได (นอยไปมาก) สัมพันธไปกับพัฒนาการของกิจการ 

เนนไปที่การแปลงความคิดทางธุรกิจสูการทดลองปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบ [Prototyping] และ สรางโมเดลทาง

ธุรกิจที่มีความชัดเจน 

  รูปแบบความริเริ่มที่มีการดําเนินการเรื่องน้ีมีทั้งในรูปแบบที่มาจากภาครัฐโดยตรง (เชน

โปรแกรมUnLtd ของรัฐบาลอังกฤษ) หรือ มาจากภาคเอกชน (เชนกรณีของโครงการ Banpu for change 

ของบริษัทบานปูที่ใหทุนสนับสนุนแบบใหเปลาทุกปกับผูประกอบการสังคมหนาใหม หรือ ตัวอยางของNUS-

DBS Social Venture Challenge ASIA ของธนาคาร DBS ที่มีเงินทุนเปน seed money จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ 

บาทและโปรแกรมบมเพาะพรอมกับระบบพ่ีเลี้ยงสนับสนุนใหกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระยะเริ่มตนที่ผานการ

คดัเลอืก) 

  นอกจากน้ีแลวในปจจุบันยังมีรูปแบบการระดมทุนเพ่ือเปนทุนเริ่มตนในอีกลักษณะหน่ึงคือ 

การระดมทุนจากสาธารณะและประชาชนทั่วไป หรือ Crowd Funding เชน ในกรณีของ เวปไซต KICK 

STARTER ที่สามารถระดมทุนออนไลนไดแลวกวา ๑,๔๓๖ ลานดอลลาร หรือกวา ๔๕,๐๐๐ ลานบาทเพ่ือ

แปลงความคิดที่ดีไปสูโครงการจริงแลว ๗๕,๒๖๐ โครงการทั่วโลก 

  ๖.๓.๒ ทุนสนับสนุนเพื่อการดําเนินการ  

 ความริเริ่มที่ทําใหเกิดการเขาถึงเงินทุนในอีกรูปแบบหน่ึงคือ การสรางโปรแกรมสนับสนุน

โดยตรงจากภาครัฐเพ่ือทําใหกิจการระยะเริ่มตนสามารถยกระดับสูธุรกิจไดอยางแทจริง ซึ่งการสนับสนุนทาง

การเงินสวนใหญจะมีการกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือใหแนใจไดวาสามารถเขาไปสนับสนุนในจุดที่จําเปน

ของการดําเนินการธุรกิจในระยะน้ี เชน เงินทุนสนับสนุนคาตอบแทนพนักงานและการดําเนินการ[Working 

capital]เงินทุนพัฒนางานวิจัย เงินทุนสนับสนุนคาที่ปรึกษา[Consultancy fee] (เชนในกรณีเกาหลีใตที่

สนับสนุนคาจางงานคนดอยโอกาสในสัดสวน ๑๐๐% ๙๐% ๘๐%ใน ๓ ปแรก แลวยังชวยเงินทุนวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาผลิตภัณฑ และ งบวาจางที่ปรึกษาทางธุรกิจมากกวา ๑ ลานบาทภายในระยะเวลา ๕ ป)๘

 

 ความริเริ่ม

ของการสนับสนุนน้ีสามารถทําไดทั้งทางฝงภาครัฐ เชน ในกรณีของKOSEAประเทศเกาหลีใต ภาคสังคม เชน 

OXFAMหรือ เอกชน เชน สถาบันการลงทุน LGT ซึ่งสวนใหญจะดําเนินการในรูปแบบ Hybrid ที่เช่ือมโยง

ตอเน่ืองและผสมผสานจากขั้นตอนเริ่มตนดําเนินการที่เนนไปที่เงินใหเปลาไปจนถึงจุดของการลงทุนทั้งใน

รูปแบบหุนสวนหรือกูยืม 

                                                            
๘

 SOURCE: Korea Social Enterprise Promotion Agency 
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แผนภาพแสดงโมเดลการผสมผสานระหว่างการสนับสนุนทางการเงินท่ีหลากหลายและระบบบ่มเพาะซึ่งสัมพันธ์ไปกับ
พัฒนาการของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
SOURCE: LGT Venture Philanthropy Accelerator Programme  
 
 

รายละเอียดการให้ทุนสนับสนนุวสิาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการรับรองของ Korea Social Enterprise Promotion Agency 
 

๑. ให้งบประมาณสนับสนุนให้กิจการเพื่อสังคมเข้ารับบริการที่ปรึกษาธุรกิจ 
๒. การจดัซื้อจัดจา้งผลติภณัฑ/์บรกิารจากกิจการเพื่อสังคมจากภาครัฐ 
๓. ระบบ Pro Bono ส าหรับ SE (Mentoring การจัดเวิรค์ช็อปและสัมมนา และ การให้ค าปรึกษา) 
๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และสวัสดิการ ใหก้ับผู้สูงอายุท่ีเกษียณแล้วหรือผู้ทีม่คีวามสามารถในด้าน  
    ต่างๆใช้ทักษะที่ตนเองเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยกิจการเพื่อสังคม 

      ๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรหากกิจการเพื่อสังคมนั้นเป็นรูปแบบสร้างงานเพื่อสังคม (social job)  รัฐบาลจะช่วยจ่าย   
          ค่าแรงของพนักงานในกิจการนั้น ในอัตราค่าแรงขั้นต่ า และสวัสดิการสังคม   

๖. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ SE โดยก าหนดเป็นงบประมาณใหไ้ด้แก่ ค่าวิจัยและพัฒนา คา่ประชาสมัพันธ์และ  
    การตลาด ค่าวิจยัตลาด ค่าปรบัปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ 
๗. เงินกู้จาก ๔ แหล่ง  ได้แก่ Smile Microcredit Bank ส าหรับผู้ทีเ่ข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบปกติ Policy Loan Program  
    of Small&Medium Business Administration (SMBA)  ส าหรับ SME Hope Loan Program (Hope Dream Loan)    
    ส าหรับ SE ที่ได้รับการ certified และ Credit Guaranty Fund  ส าหรับ SE ที่ได้รับการ certified  และไม่มีเครดติ 
๘. ความช่วยเหลือด้านภาษี  (ลดหย่อนภาษีธุรกิจให้กับSE และ ลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่บริจาคเงิน) 
๙. ช่วยออกประกันสังคมให้กับพนักงานของ SE คือประกันการจ้างงาน ประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้านการ 
    ท างาน ประกันด้านการแพทย์ และโปรแกรมบ าเหน็จบ านาญ    

    ๑๐. มีศูนย์การจ้างงาน (Employment Centre) ช่วยหางานให้ผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วย SE ในระยะเริ่มต้น  
    ๑๑. สนับสนุน SE ระยะเริ่มตน้ ผ่านกลไกของรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีหน้าท่ีค้นหาและบ่มเพาะSEในชุมชน สนับสนุนการเงินให้  
          และเชื่อมกับระบบ Pro Bono ผ่านทางรัฐท้องถิ่น 
SOURCE: Korea Social Enterprise Promotion Agency 
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 ๖.๓.๓ ระบบสินเชื่อพิเศษเพื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 ภายหลังจากระดับของการพัฒนาที่มีการด าเนินการในรูปแบบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้ว 
ความต้องการเงินทุนส่วนใหญ่จะมีระดับที่มากขึ้นและต้องการการระดมทุนเพ่ิมเติมจากภายนอกเพ่ือให้
เพียงพอต่อการด าเนินการและขยายกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่วิสาหกิจเพ่ือสังคม มักจะมีปัญหาและไม่สามารถ
เข้าถึงระบบสินเชื่อในระบบปกติของธนาคารได้ เนื่องจากการขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันที่เพียงพอ และแนวคิด
ของเกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้ที่แตกต่างกัน เพราะธนาคารปกติมักจะพิจารณาที่ผลตอบแทนทางการเงิน     
เป็นปัจจัยส าคัญของการพิจารณาปล่อยเงินกู้ ไม่ได้น าเอาเรื่องผลตอบแทนทางสังคมมาร่วมพิจารณา 
 ความริเริ่มเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เข้าถึงเงินกู้ดังกล่าว คือ การสร้างระบบสินเชื่อ
พิเศษซึ่งจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้ที่สอดคล้องไปกันกับลักษณะและคุณค่าหลักของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เช่น การผ่อนคลายสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ค้ าประกันต่อยอดเงินกู้ การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน การพิจารณาผลกระทบทางสังคมควบคู่ไปกันกับการตอบแทนทางการเงิน การคิดระยะเวลาการ
ผ่อนช าระท่ียาวขึ้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันหรือต่ ากว่าระบบปกติ 
 กรณีศึกษาส าคัญท่ีมีการด าเนินการในเรื่องนี้มี ๓ ลักษณะคือ  

 ๑) กลไกสินเชื่อในแบบเหมาร่วมหรือผ่านตัวกลาง [Wholesale Bank] ซึ่งมีขนาดใหญ่และ
ด าเนินการโดยภาครัฐ เช่น กรณีของ Big Society Capitalของอังกฤษที่มีมูลค่าถึง ๖๐๐ ล้านปอนด์ (น าเงิน
มาจากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และ สมทบโดยธนาคารพาณิชย์) 

๒) กลไกสินเชื่อเพ่ือธุรกิจหรือกิจการในรูปแบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่น กรณีของธนาคาร Triodos Bank ประเทศเนเธอร์แลนด์  
 ๓) กลไกสินเชื่อขนาดเล็ก หรือ Micro Finance เพ่ือการปล่อยกู้ในระดับรายย่อยหรือชุมชน 
เช่น กรณีของ ธนาคารกรามีน หรือ KIVA 
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แผนภาพรายละเอียดโครงสร้างและที่มาของเงินของการจัดตั้ง Big Society Capital (วิเคราะห์และจัดท าโดย สนง.สร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ) 

 ๖.๓.๔ ตลาดการลงทุนทางสังคม [Social investment market] 

 อีกหนึ่งความริเริ่มส าคัญที่สามารถด าเนินการเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เข้าถึงเงินทุน
ได้ในระดับที่กว้างขวาง คือ การใช้ระบบการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม หรือที่เรียกว่า ตลาดลงทุนทางสังคม ซึ่งสามารถท าได้ทั้งโดยภาคเอกชนและประชาชนในรูปแบบ   
ที่แตกต่างกันไป เช่น กองทุนส่วนบุคคล [Private Fund], กองทุนร่วมลงทุน [Social Venture Capital 
Fund], กองทุนรวมที่เน้นการลงทุนที่มีผลกระทบทางสังคม [SR Mutual Fund], การออกพันธบัตรเพื่อพัฒนา
สังคม [Social Impact Bond] หรือ แม้แต่การพัฒนาไปสู่การสร้างตลาดหลักทรัพย์เฉพาะของวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม [Social Stock Exchange] ในอนาคต 

 กองทุนหรือกลไกระดมทุนเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นและเติบโตได้อย่างมากเนื่องจากเป็นการ
ลงทุนที่มีรูปแบบเหมือนกับระบบตลาดลงทุนปกติ โดยสามารถเป็นเครื่องมือส าคัญให้นักลงทุนและประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เติบโตและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนั้นแล้วจากผลการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า กองทุนและกลไกระดมทุนเหล่านี้มีผลการด าเนินการ    
ที่อยู่ในระดับน่าพอใจ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบการบริจาค (ให้แล้วหมดไป) อย่างมาก และในบางกรณี
มีผลที่ดีเทียบเคียงได้กับการลงทุนในธุรกิจทั่วไป ดังเช่นข้อมูลการเติบโตของสถาบันการลงทุนBridge 
Venturesของ อั ง กฤษที่ มี ก า ร จั ด ตั้ ง ก อ งทุ นท า งสั ง คม  เ ช่ น  Sustainable Growth Fund, Social 
Entrepreneurs Fund, Social Impact Bonds Fund etc. มีการลงทุนรวมในตลาดของกลุ่มคนด้อยโอกาส 
[underserved markets] แล้วกว่า ๔๓๕ ล้านปอนด์ หรือกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทในระยะเวลา ๑๐ ปี หรือ 
กองทุน Micro Finance Kivaที่น าเงินปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการสังคมระดับชุมชนรายย่อยทั่วโลกกว่าล้าน
คนด้วยเงินที่ระดมทนุได้กว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท๙ 

                                                           
๙

 SOURCE:  www.bridgesventures.com  

www.kiva.org 
 

TRIODOS BANK 

TRIODOS BANK เป็นธนาคารเพื่อสังคมท่ีก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.๑๙๘๐ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีหลักการส าคญัคือใช้
กลไกการเงินมาปล่อยกู้ให้กับกิจการที่น าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเช่น สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด เกษตรอินทรีย์ การพัฒนา
ชุมชน โดยน าเอาเรื่องคุณค่าทางสงัคมมาพิจารณาควบคูไ่ปกับผลตอบแทนทางการเงินเป็นเกณฑ์ส าคญัในการปล่อยกู้ 

TRIODOS BANK ได้รบัรางวัลใหเ้ป็น Most Sustainable Bank of the year ในปี ๒๐๐๙ โดยนิตยสาร Financial 
Times ปัจจุบันธนาคารมีสาขาใน ๕ ประเทศ โดยมบีัญชีลูกค้าจ านวนท้ังสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ บัญชี รายรบัประมาณ 
๑๐,๐๐๐ บาทต่อปโีดยมีผลก าไรสุทธิในปีล่าสดุ ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

SOURCE: www.triodos.com 
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แผนภาพแสดงรูปแบบความเป็นไปได้ของการจดัตั้งตลาดการลงทุนทางสังคม โดยมคีวามรเิริม่ที่แตกต่างกันไปเพื่อ
รองรับวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีมีความหลากหลาย (วิเคราะห์และจดัท าโดย สนง.สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ) 

พันธบัตรเพ่ือสังคม [Social Impact Bond] 

พันธบัตรเพื่อสังคม คือ กลไกเชิงนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิรปูระบบการใหบ้ริการสาธารณะใหเ้กิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ช่วยให้การใช้กองทุนสาธารณะตา่งๆของรัฐสามารถสร้างผลลพัธ์ทางสังคมที่วัดผลได้ [measurable social outcome] 
อย่างแท้จริงไม่เพียงแตเ่กิดผลผลติ [output] หรือ กิจกรรม นอกเหนือไปจากนั้นยังเป็นกลไกท่ีช่วยให้เกิดการระดมทุนจาก
ภายนอกเพื่อเข้ามาร่วมแกไ้ขปัญหาสังคมที่ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านผู้ให้บริการแบบใหม่ [service provider] ที่ท างาน
ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม [social enterprise]  

พันธบัตรเพื่อสังคมใช้แนวคิดส าคญัคือ การจ่ายเงินตามความส าเร็จ [pay-for-success] ดังนั้นรัฐจึงลดความเสี่ยงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรสาธารณะได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับการด าเนินการขององค์กร
พัฒนาเอกชนและวิสาหกจิเพื่อสังคมให้เป็นงานท่ีหวังผลสัมฤทธ์ิ [result-based] รวมถึงยังเป็นการเปดิพื้นท่ีให้กับประชาชน
ทั่วไปและองค์กรสาธารณะประโยชน์ให้เปลี่ยนเงินบริจาคมาสู่รูปแบบการลงทุนเพื่อสังคมท่ีสามารถการเปลีย่นแปลงได้อย่าง
แท้จริง  

ในปัจจุบัน พันธบัตรเพื่อสังคม เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษ และ อเมริกา โดยมมีากกว่า ๒๕ พันธบัตร ในอัตรา
การเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญพ่ันธบัตรเพื่อสังคมที่ออกจะเน้นไปท่ีปัญหาสังคมทีส่ามารถวัดผลการเปลีย่นแปลงได้อย่าง
ชัดเจน และ มตี้นทุนการด าเนินการที่สูงของภาครัฐ เช่น ปัญหาการติดคุกซ้ าของผูผ้่านการต้องขัง/ปัญหาการจา้งงานคนพิการ/
คนด้อยโอกาส/เด็กเยาวชนท่ีมีปญัหา [drop-out]/ ผูสู้งอายุ ซึ่งพันธบัตรแรกที่ออกโดยประเทศอังกฤษช่ือ Peterborough ในปี 
ค.ศ.๒๐๑๐ ด้วยจ านวนเงินกว่า ๒๕๐ ล้านบาทซึ่งถูกระดมทุนจากประชาชนและองค์กรสาธารณะกุศลแล้วน ามาใช้ว่าจ้าง
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้ไปพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผา่นการต้องขังจ านวน ๑,๕๐๐ คน พบว่าหลังจากด าเนินการ
ไปได้ ๔ ปี อัตราการต้องขังซ้ าของกลุ่มดังกล่าวสามารถลดลงไปไดม้ากกว่า ๑๑% ต่อปี (ปกติจะเป็นอัตราเพิ่มท่ี ๑๐% ต่อปี) ท า
ให้เกิดการประหยดัเงินของภาครัฐไปได้มากกว่าหลายล้านปอนด์ โดยรัฐบาลเป็นผูจ้่ายเงินลงทุนคืนใหเ้มื่อหมดระยะเวลาพร้อม
โบนัส 

SOURCE: Social Finance UK 
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 ๖.๔ ระบบภาษี [Taxation] 
  หนึ่งในมาตรการส าคัญที่ใช้ในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้อย่างรวดเร็วของ
ภาครัฐ คือ การใช้กลไกทางภาษีเข้ามาช่วยสร้างแรงจูงใจ โดยมีตัวอย่างของการใช้กลไกภาษีที่แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย
เป็น ๒ กลุ่มคือ 
 ๖.๔.๑ การลด/ยกเว้นภาษีให้กับนักลงทุนทางสังคม 

 มาตรการนี้มีเพ่ือสร้างการเข้าถึงเงินทุนผ่านการลงทุนของนักลงทุนซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีความรู้
ทางด้านธุรกิจ ดังนั้นผลประโยชน์ส าคัญนอกเหนือไปจากการเข้าถึงเงินทุนของวิสาหกิจเพ่ือสังคมแล้ว ยังจะได้ระบบ
การสนับสนุนเชิงการจัดการในรูปแบบของพ่ีเลี้ยงอันเนื่องมาจากพันธะและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการลงทุน 
ตัวอย่างมาตรการที่ได้มีการด าเนินการในลักษณะนี้แล้วคือ กฏหมาย Social Investment Tax Reliefของอังกฤษที่มี
ผลเริ่มบังคับใช้ในเดือน เมษายน ปี คศ.๒๐๑๔ โดยอนุญาตให้น าจ านวนเงินที่ได้ลงทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม/ CIC ไป
หักภาษีเงินได้มากถึงร้อยละ ๓๐๑๐ 
 ๖.๔.๒ การลด/ยกเว้นภาษีให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 มาตรการทางภาษีในอีกลักษณะหนึ่งที่มีการด าเนินการ คือ การให้ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตรงกับตัววิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งจะเป็นการส่งผลโดยตรงท าให้บริษัทมีต้นทุนด าเนินการที่ต่ าลงและท าให้
สามารถแข่งขันกับตลาดปกติได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีมาตรการนี้ได้ถูกวิพากษ์อย่างมากว่าจะท าให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม
อ่อนแอลงในระยะยาวอันเนื่องมาจากการไม่ด าเนินการบนต้นทุนที่แท้จริง และ ยังเป็นการท าให้กลไกตลาดบิดเบือน 
ไม่เป็นจริง จึงมีแรงกระแสต่อต้านจากกลุ่มธุรกิจปกติพอควรในกรณีของประเทศที่มีระบบตลาดเสรี เช่น ที่อังกฤษ  
(ท าให้ไม่มีการออกมาตรการนี้) มาตรการนี้ได้ถูกน ามาใช้ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Social Enterprise 
Promotion Act โดยยกเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองในอัตราร้อยละ ๕๐ เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี๑๑ 
ตารางเปรียบเทียบมาตรการทางภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

 อังกฤษ เกาหลีใต้ 
กฏหมาย Social Investment Tax Relief, Finance Bill ๒๐๑๔ Social Enterprise Promotion Act 
สิทธิประโยชน์ส าคัญ Income Tax Reliefของนักลงทุน: หักลดจากยอด

ภาษีเงินได้ท่ีต้องเสียในปีก่อนหน้าน้ัน ๓๐% ของ
ยอดเงินลงทุนรวมไม่เกิน ๑ ล้านปอนด์ต่อปี กับ 
qualified SEโดยถือครองไม่ต่ ากว่า ๓ ปี 
 
 
 
Capital Gain Disposal Reliefของนักลงทุน: ยกเว้น
ภาษีเงินได้ท้ังหมดท่ีเกิดจากการขายหุ้นท่ีเกิดจากการ
ลงทุน qualified SE หลังจากถือครองได้ ๓ ปี 

Exemption of Corporate Tax ส าหรับ 
Certified SE: ยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล ๕๐% 
ระยะเวลา ๓ ปี หลังจากปีท่ีมีรายได้ 
รวมไปถึงการยกเว้น ๕๐% ภาษีอสังหาริมทรัพย์ 
[real estate acquisition tax] ท่ีได้น ามาใช้ของ
กิจการ 
Income Tax Enforcement Ordinance
ส าหรับการบริจาคเงินให้ Certified SE:สามารถ
น ายอดบริจาคมาหักเป็นค่าใช้จ่าย [deductible 
expense] ได้ ๑๐% ส าหรับ Corporate และ 
๓๐% ส าหรับปัจเจกบุคคล 

                                                           
๑๐

 SOURCE: Social Investment Tax Relief Guidance, HM Revenue and Customs, Cabinet Office UK 

๑๑
 SOURCE: The Special Tax Treatment Control Law, Social Enterprise Promotion Act, SOUTH KOREA 
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 ๖.๕ ระบบตลาดที่มีคุณภาพ [Socially Value-based Market System] 

 ระบบจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ[Public procurement system] 
 มาตรการนี้เป็นการสร้างระบบตลาดที่มีขนาดใหญ่ สม่ าเสมอ และ มีภารกิจในการส่งเสริม
การพัฒนาสังคมอยู่แล้วได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ท้ังส่วนกลางและท้องถิ่น) ตัวอย่างที่มี
การด าเนินการแล้ว เช่น Public Services[Social Value]Actของประเทศอังกฤษ ซึ่งเพ่ิมเติมส่วนข้อมูล
คุณค่าทางสังคมเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการคัดเลือกผู้ให้บริการควบคู่ไปกันกับผลตอบแทนทางการเงิน 
นอกจากนั้นแล้วยังมีระเบียบ Preferential Purchase byPublic Institutions ของประเทศเกาหลีใต้     
ที่ระบุให้หน่วยงานรัฐส่วนกลางและท้องถิ่นพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการรับรอง
ในล าดับแรกของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การรณรงค์ของภาคประชาสังคมและเอกชน  
 นอกเหนือไปจากกลไกภาครัฐแล้ว มาตรการทางการตลาดที่สามารถด าเนินการและมีการ
ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ การสร้างตลาดผู้บริโภคที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับสินค้าและบริการของเครือข่าย
วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีคุณภาพและมากเพียงพอ ดังเช่นในกรณีของภาคประชาสังคมที่อังกฤษ [SEUK] ที่ออก
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมผ่านการเลือกการบริโภคของตนภายใต้แคมเปญ 
BUY SOCIAL! หรือ การสร้างกลไกตลาดเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจเพ่ือสังคมชื่อ Happynare ของกลุ่ม
บริษัทเอกชนSK GROUPของเกาหลีใต้ที่ท าหน้าที่เป็นตลาดกลางในการรับสินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมไปเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างของเครือข่ายบริษัทเอกชนอ่ืนๆในประเทศภายใต้แนวความคิด Social 
Enterprise for the Social Enterpriseโดยในปี ค.ศ.๒๐๑๓ มียอดรายรับสูงถึง ๖,๐๐๐ ล้านบาท๑๒ 

 
๗. รูปแบบกลไกการบริหารจัดการ 
 รูปแบบกลไกการบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความแตกต่างกันไป  
ในแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระดับความสนใจของนโยบายภาครัฐและความก้าวหน้าเรื่อง
กฎระเบียบและกฎหมาย ในประเทศท่ีมีการให้ความส าคัญสูงในระดับนโยบายก็จะมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
ขึ้นมาด าเนินการควบคู่ไปกันกับกลไกในด้านผู้ประกอบการและภาคประชาสังคมเองเพ่ือให้เกิดการท างาน      
ที่ส่งเสริมกัน  

  ๗.๑ กลไกการบริหารจัดการ และ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ประเทศที่มีการออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแล้ว ๓ ประเทศได้แก่ ฟินแลนด์ 
(๒๐๐๔) เกาหลีใต้ (๒๐๐๗) และ อังกฤษ (๒๐๑๓) โดยในกรณีของฟินแลนด์และเกาหลีใต้ เป็นการออก
กฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของกลุ่มคนด้อยโอกาส ดังนั้น กฎหมายจึงออก
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน   

                                                           
๑๒

 SOURCE: www.happynarae.co.kr 
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 ภายหลังจากการออกกฎหมายรัฐบาลเกาหลีใต้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระภายใต้การก ากับ
ของรัฐ เ พ่ิมเติมในรูปแบบ Corporation ชื่ อ  Korea Social Enterprise Promotion Agency [KOSEA]      
เพ่ือเป็นจุดประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายในระดับประเทศ โดยส่งเสริมให้องค์การบริหารท้องถิ่นในระดับ
เมืองเป็นจุดด าเนินการ 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กร KOSEA โดยมีงบบริหารจัดการต่อปีประมาณ ๖๘๐ ล้านบาท 

 โครงสร้างการบริหารจัดการของประเทศอังกฤษมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญต่างไป
จากสองประเทศข้างต้นกล่าวคือ รัฐบาลอังกฤษไม่ได้มองวิสาหกิจเพ่ือสังคมในมุมการจ้างงานคนด้อยโอกาส
เท่านั้น แต่ยังมองครอบคลุมไปถึงเรื่อง ระบบบริการสาธารณะ และ การยกระดับองค์กรทางสังคมอ่ืนๆ   
[Third Sector] ดังนั้นกลไกการบริหารจัดการจึงถูกก าหนดให้อยู่ในลักษณะของงานส่วนกลางข้ามกระทรวง 
โดยเป็นหน่วยงานในระดับส านักงานชื่อ Office for Civil Society หรือ OCSภายใต้ Cabinet Office (เดิมชื่อ 
Office of The Third Sector) มีรัฐมนตรีเฉพาะเป็นผู้ดูแลโดยตรง กฎหมายที่ออกมาเพ่ือสนับสนุนจึงไม่ได้
เป็นการออกภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการออกจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการ
ประสานและผลักดันของส านักงาน OCS เช่น กฎหมาย Public Services[Social Value] Act กฎหมาย 
Dormant Bank Account ระเบียบการลดภาษี Social Investment Tax Relief (อยู่ภายใต้ Finance Bill) 
เป็นต้น 

 ๗.๒ กลไกการบริหารจัดการ และ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาคประชาสังคม 

 นอกจากกลไกภาครัฐแล้ว องค์กรจากภาคประชาสังคมก็มีบทบาทอย่างสูงในการช่วย
ขับเคลื่อนงานวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ    
ในกรณีของอังกฤษ กลไกภาคประชาสังคมได้มีการจัดตั้ งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจสังคมชื่ อ             
Social Enterprise UK หรือ SEUK มีบทบาทส าคัญในการผลักดันกฎหมาย Public Services Act รวมถึงการ
สร้างกระแสสนับสนุนของสังคมอย่างเช่นในกรณีของแคมเปญรณรงค์ BUY SOCIAL! โดยได้รับการสนับสนุน
เงินทุนจากรัฐอย่างต่อเนื่องส่วนที่ เกาหลีใต้องค์กรภาคประชาสังคมส าคัญ เช่น WORK TOGETHER 
FOUNDATION, HOPE INSTITUTE และ SEOUL SOCIAL ECONOMY CENTRE ก็มีบทบาทอย่างสูงในการ
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ผลักดันงานวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางผ่านการจัดเวทีสัมมนาระดับนานาชาติ และ การร่วม
ลงทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 ในประเทศที่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐและนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน ส่วนใหญ่การ
ขับเคลื่อนจะเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการสังคมเอง เช่น Singapore Social Enterprise 
Association[SEA], Philippine Social Enterprise Network [PhilSEN], Social Enterprise Alliance 
Malaysia [SEA], Social Venture Hong Kong [SVHK] โดยจะท าหน้าที่หลักในเรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้
กับเครือข่ายและสร้างการรับรู้สาธารณะ รวมไปถึงการผลักดันให้รัฐบาลเกิดนโยบายและกฎหมายเข้ามา
สนับสนุนการด าเนินการ 

 
๘. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 ๘.๑ บทเรียนและปัจจัยส าคัญต่อการเติบโตของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

 ปัจจัยส าคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ การก าหนดความเข้มข้นของนิยาม การสนับสนุนจากนโยบาย
ภาครัฐ และ ความตื่นตัวของสังคม (ประชาชน ประชาสังคม และ เอกชน) ในการร่วมสนับสนุน ซึ่งทั้งหมด
ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพและการเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยทั้ง ๓ ปัจจัยจะต้องถูกออกแบบอย่าง
สมดุลและด าเนินการร่วมกันอย่างสอดคล้องเนื่องจากแต่ละปัจจัยส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อปัจจัยอ่ืนๆ      
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะได้กล่าวถึงดังนี้ 

 

 A: การก าหนดระดับความเข้มข้นของนิยาม 

 การก าหนดนิยามเปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อการ
ด าเนินการอ่ืนๆทั้งหมดต่อไป เป้าหมายหลักของการก าหนดนิยาม คือการท าให้เกิดความชัดเจนและแตกต่าง
ของ วิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่มากในสังคมไทยดังนั้นหากไม่ท าให้เกิดความชัดเจนก็จะเกิดความ
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สับสนของประชาชน และ ท าให้ระบบการสนับสนุนจากภาครัฐไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

 นอกจากนั้นแล้วระดับความเข้มข้นของนิยามยังมีผลต่อรูปแบบการเติบโตของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมอย่างมากกล่าวคือหากนิยามมีความเคร่งครัดและเจาะจง (เช่น การก าหนดจ านวนผู้ พิการ           
การก าหนดให้ไม่มีการปันผล) ฐานของผู้ประกอบการที่จะสนใจจะด าเนินการก็จะมีความแคบในเชิงปริมาณอัน
เนื่องมาจากการขาดแรงจูงใจและการมีข้อจ ากัดที่ปฏิบัติไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม
กระแสหลักในสังคมได้ [Mainstreaming] 

 ในทางตรงข้ามหากมีการก าหนดความเข้มข้นที่อ่อนและมีนิยามที่กว้างขวางมากก็จะ
ส่งผลให้เกิดความคลุมเครือและไม่มีความแตกต่างอะไรไปจากองค์กรสาธารณะกุศล หรือ องค์กรธุรกิจแบบ
ปกติเดิม ท าให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ด าเนินการมายาวนานและมีระดับเข้มข้นไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาร่วมอยู่ใน
ระบบทะเบียนใหม่นี้เพราะจะถูกน าไปเหมารวมกับกลุ่มทั่วๆไป ซึ่งในปัจจุบันก็มีพัฒนาการที่มีการถกเถียงและ
เกิดความไม่ชัดเจนนี้อยู่แล้ว 

 หนึ่งในเรื่องส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมคือการ
สร้างความรู้ เครื่องมือและเครือข่ายเรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคม[Social Impact Assessment]
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดความชัดเจนที่มากขึ้นของนิยามและคุณค่าความแตกต่างของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมต่อสาธารณะ รวมไปถึงการเป็นฐานอ้างอิงส าหรับกฎระเบียบต่างๆที่จะประกาศขึ้นเพ่ือท าให้
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่ก าหนดอยู่ในรูปแบบอัตตวิสัย [Objectivity] และเกิดการยอมรับจาก
สาธารณะให้ได้มากที่สุด 

 B: การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ 

 รัฐควรมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศน์และโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
[Ecosystem and Infrastructure] ที่จะเอ้ือต่อการเกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีคุณภาพและสามารถสร้าง
ผลกระทบทางสังคมได้สูง อันประกอบได้ด้วยเรื่องส าคัญดังต่อไปนี้ 

 B๑: การเรียนการสอนเรื่องการประกอบการสังคมในระบบการศึกษาทุกระดับ 
[SOCIAL ENTREPRENEURSHIP EDUCATION] 

  การสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการสังคมตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงมหาวิทยาลัย    
โดยเน้นให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องไปกับบริบทปัญหาและทรัพยากรของพ้ืนที่ตน       
โดยผ่านการก าหนดนโยบายสนับสนุน เช่น  

 โปรแกรมร่วมลงทุนหรือสนับสนุนกับภาคเอกชน[Matching fund] 
 ระเบียบในการน าเอาเงินสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการประกอบการสังคมไป

ลดหย่อนภาษีในอัตราพิเศษ  
 การยกเว้นค่าเรียนหรือจัดเก็บในอัตราต่ าให้กับผู้สนใจศึกษาเรื่องการประกอบการ

สังคม  
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 B๒: ระบบงานวิจัยนวัตกรรมสังคม [SOCIAL INNOVATION RESEARCH SYSTEM] 

 การสนับสนุนให้เกิดการท าวิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเฉพาะในหัวข้อ
นวัตกรรมสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม[Social Innovation and Social Impact Assessment] 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญอย่างมากต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ผ่านกลไกและ
ช่องทางต่างๆ เช่น  

 การจัดงบสนับสนุนเฉพาะร่วมกับกองทุนที่มีการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว 
เช่น สกว. สวทช. ทั้งในส่วนของทุนส าหรับนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก และ นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 ส่งเสริมความริเริ่มการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาแบบเครือข่ายความร่วมมือ
หรือ Collaborative research (กรณีของ TEPSIEยุโรป) ผ่านการให้ทุนระยะยาวโดยมีเงื่อนไขของการท างาน
ข้ามกลุ่มและเน้นไปที่โจทกท์างสังคมขนาดใหญ่ที่ส าคัญ 

 การผ่อนคลายกฎระเบียบ [Deregulation] ให้กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
วิจัย เพ่ือท าให้เกิดกลไกท างานที่สามารถต่อยอดงานวิจัยเพื่อน าสู่รูปแบบกิจการได้โดยคล่องตัวและน าสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างแท้จริง (กรณีของ UCLBusinessPLC อังกฤษ) 

 B๓: ระบบสนับสนุนกิจการระยะเริ่มต้น [SE START-UP GRANT PROGRAMME] 

 การจัดตั้งระบบสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมระยะเริ่มต้นโดยท างานผ่านกลุ่มองค์กร
ตัวกลางที่มีคุณภาพสูง[Intermediaries] (สามารถเป็นได้ทั้ง สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม) เพ่ือน าเงินสนับสนุนที่ได้ไปพัฒนาระบบบ่มเพาะที่ไปควบคู่กับการสนับสนุนต่างๆแบบ
ผสมผสานทั้งเงินให้เปล่าและการให้ทุนแบบมีเงื่อนไข (เช่นการน าคืนมาจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะประเด็น)
ระบบบ่มเพาะดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงระบบการให้ค าปรึกษาและระบบพี่เลี้ยงที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลา
สนับสนุนที่ชัดเจนและมีระดับของการสนับสนุนที่เพ่ิมมากขึ้นสัมพันธ์ไปกับพัฒนาการของกิจการ (เช่นในกรณี 
UnLtd Programme ของอังกฤษ) นอกจากนั้นแล้วยังควรมีการมาตรการจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ ภาคเอกชน เข้ามาร่วมสร้างกลไกสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม(เช่นในกรณีของSocial Enterprise 
Promotion Act เกาหลีใต้)เพ่ือให้เกิดระบบสนับสนุนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 

 

 STAGE ๑: PROBLEM 
INSIGHT & IDEATION 

STAGE ๒: PROTOTYPE STAGE ๓: BUSINESS 
MODEL/PLAN + 
WORKING CAPITAL 

การสนับสนุนการเงิน 
(ต่อกิจการ) 

๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 
(grant) 

๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(grant) 

๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(conditional grant to create 
revolving fund) 

การสนับสนุนท่ีไม่ใช่การเงิน หลักสตูรอบรม ระบบ Coaching & Mentoring 
ตารางข้อเสนอเรื่องระบบสนับสนนุวิสาหกิจเพื่อสังคมระยะเริ่มต้น 
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 B๔: ระบบทะเบียนเพื่อรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคม [SE CERTIFICATION SYSTEM] 

 การออกระบบและระเบียบของการรับรองสถานภาพของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ใช้
เกณฑ์แบบกว้าง ครอบคลุมกลุ่มที่สนใจมากเพียงพอ หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม TYPE B มีคุณสมบัติหลัก       
๕ เรื่องได้แก่ 

 ๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีตัวบ่งชี้
ส าคัญ [Proxies] จ านวนหนึ่งข้อหรือมากกว่า จาก ๔ หัวข้อนี้ 

 ๑.๑ มีการจ้างงานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (คนพิการ ผู้ผ่านการต้องขัง ผู้ว่างงานมาเป็น
เวลายาวนานเกินกว่า ๒ปี  ผู้สูงอายุเกินกว่า ๖๕ ปี หรือ อ่ืนๆเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๐ 
ของจ านวนพนักงานประจ าตามระเบียบที่ได้จดทะเบียนขององค์กร 

๑.๒ มีการด าเนินการธุรกิจหลัก (ตามสัดส่วนปริมาณและรายได้ของสินค้าหรือ
บริการของกิจการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕ ในเรื่องที่ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี (เกษตรอินทรีย์ พลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานสะอาด สินค้าหรือบริการที่มีราคาเหมาะสมส าหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม สินค้าหรือบริการเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ระบบบริการสาธารณะราคาถูก หรือ 
อ่ืนๆเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)  

๑.๓ เป็นกิจการที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และ               
มีโครงสร้างการตัดสินใจร่วมโดยกลุ่มคนด้อยโอกาสตามที่ได้ระบุข้างต้น [Beneficiaries-owned Enterprise] 

๑.๔ เป็นกิจการที่มีการยกผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร หรือ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยไม่มีการปันผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้น 

๒) รายได้หลักจะต้องมาจากการท าการค้าของสินค้าหรือบริการ (มากกว่าร้อยละ 
๕๐ ของยอดรายรับ) 

๓) กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวบ่งชี้ส าคัญใน ๒ เรื่องนี ้

     a. มีนโยบายและระบบการจ้างงานที่เป็นธรรมทั้งกับพนักงาน [Fairtrade]   
และห่วงโซ่อุปทาน [supply chain] 

    b. มีกระบวนการจัดการกระบวนการผลิตหรือบริการที่มีระบบได้มาตรฐานเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม (เช่น ลดใช้สารเคมี ลดมลพิษ การจัดการของเสีย และ ไม่สร้างผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคม) 

 ๔) มีการจัดการผลก าไรที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ไปลงทุนซ้ า           
ตามวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ หรือน าไปสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และห้ามปันผลเกินกว่า 
ร้อยละ ๓๐ ของผลก าไรที่เกิดข้ึน 
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 ๕) มีธรรมาภิบาล โดยจะต้องมีการจดทะเบียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตาม
กฎหมาย และ มีการจัดท ารายงานประจ าปีส่งให้กับหน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแล และ พร้อมที่จะเปิดเผยสู่
สาธารณะ 

 กระบวนการในการตรวจสอบรับรองจะต้องมีการด าเนินการร่วมกับองค์กรที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้เสียจากภายนอก โดยจัดท าปีละหนึ่งครั้ง มีอายุการรับรอง ๒ ปี โดยหากมีการแจ้งข้อมูล      
ที่ไม่จริงหรือมีการกระท าผิดจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ด าเนินการถอดถอนการรับรองได้  (ระบุไว้ในกฎหมาย
กิจการ   ที่ได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานในส่วนของการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้,SE START-UP PROGRAMME การเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าในธนาคารวิสาหกิจเพ่ือสังคม [SE BANK] 
รวมไปถึงการลดภาษีเงินได้ของกิจการในระดับที่เหมาะสมในช่วงเริ่มต้น  

 กิจการอ่ืนๆที่ไม่ได้รับการรับรอง รัฐจะต้องประกาศคุ้มครอง ห้ามใช้ค าว่า วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม SOCIAL ENTERPRISE หรือ ค าเกี่ยวเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของชื่อกิจการ (เช่น กรณีกฎหมายของ
เกาหลีใต้) เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดและสับสนของสาธารณะ  

 B๕: ระบบการจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
[SE LEGAL FORM] 

  ออกระเบียบเพ่ิมเติมในระบบการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่
แสวงหาผลประโยชน์ [Not-for-profit Social Enterprise]หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม TYPE Aโดยนับเป็น
หนึ่งในรูปแบบของบริษัทจ ากัดที่ จัดตั้งได้ง่าย มีความคล่องตัวในการด าเนินการ ในขณะเดียวกันก็มีกลไก
ก ากับดูแลที่ตรวจสอบได้โดยง่าย โดยการจดทะเบียนดังกล่าวจะมีการก าหนดและตรวจสอบคุณลักษณะส าคัญ
เพ่ิมเติมได้แก่ 

 ๑) เป็นกิจการที่ได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมาย [SE CERTIFICATION SYSTEM] 

 ๒) มีกฎระเบียบและนโยบายองค์กรที่ไม่มีการปันผลก าไรให้กับผู้ถือหุ้น [no dividend] 

 ๓) มีการก าหนดให้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นขององค์กรเป็นของสาธารณะเมื่อหยุดด าเนินการ 
[Asset lock] 

 กิจการที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์และได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์จะได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมนอกเหนือจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมปกติคือการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี(ยกเว้นหรือในระดับต่ ามาก)รวมไปถึงการได้สิทธิประโยชน์อ่ืนใดเพ่ิมเติมจากรัฐตามที่
จะมีการก าหนดเพิ่มเติมในระดับสูงสุด 
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แผนภาพข้อเสนอเรื่องระบบทะเบยีน [SE TYPE B] และการจดทะเบียนพาณิชย์วิสาหกิจเพื่อสังคมทีไ่ม่แสวงหาผลประโยชน์ 
[SE TYPE A] ของไทย 

 

 B๖: กองทุนสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มาจากทรัพย์สินที่ไม่มีการประกาศสิทธิ์        
[SE FUND] 

 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยน าเงินที่ได้มาจากทรัพย์สินที่ไม่มีการ
ประกาศสิทธิ์  [Unclaimed asset]เช่น เงินจากบัญชีธนาคารที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว [Dormant Bank 
Account]และ/หรือ เงินรางวัลที่ไม่มีผู้มารับของสลากกินแบ่งหรือสลากการกุศล มาจัดตั้งเป็นกองทุนตั้งต้น 
[Endowment Fund] เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ๔ เรื่องส าคัญได้แก่ 

 ๑) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[SE DEVELOPMENT] ทั้งในส่วน
ของโครงการสนับสนุนการศึกษา งานวิจัยนวัตกรรมสังคม SE START-UP GRANT และ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่แผนแม่บทได้ระบุไว้ 

 ๒) การจัดตั้งระบบสินเชื่อส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม เพ่ือท าให้เกิดเงินทุน
หมุนเวียนของการด าเนินการที่พ่ึงพาตนเองได้ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ิมเติม
ในอนาคตโดยระบบสินเชื่อดังกล่าวมีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ 

   การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอัตราเงินกู้ของตลาด ๑-๒% 
 มีการก าหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยเงินกู้ที่พิจารณาเรื่อง

ผลกระทบทางสังคม/คุณค่าทางสังคมไปพร้อมกับผลตอบแทนทางการเงิน 
 สัดส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ค้ าประกันต่อยอดเงินกู้ รวมไปถึงการก าหนด

ระยะเวลาผ่อนช าระที่ยาวนานขึ้น  

โดยในระยะเริ่มต้นอาจใช้วิธีการประสานไปยังธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ด าเนินการแทนในรูปแบบที่มีต้นทุนการบริหารจัดการต่ า เช่น 
การออกสลากพิเศษเพ่ือระดมทุน 
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ภายหลังจากการด าเนินการไประยะหนึ่งจนมีปริมาณความต้องการเงินทุนของตลาด
วิสาหกิจเพ่ือสังคมมากเพียงพอแล้วอาจพิจาณาด าเนินการรับฝากเงินจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมและประชาชน
โดยทั่วไปเพ่ือยกระดับกองทุนสู่รูปแบบธนาคารในอนาคต โดยใช้วิธีการบริหารจัดการให้มีส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ต่อเงินฝากท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและจัดสรรมาสนับสนุนการด าเนินการตามแผนแม่บท
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมจากภาครัฐ 

๓) เงินลงทุน[SE INVESTMENT] ร่วมกับภาคเอกชนในตลาดการลงทุนทางสังคม 
หรือ ลงทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีศักยภาพสูงเพ่ือน ามาเป็นส่วนของการสร้างการแทรกแซงเชิงยุทธศาสตร์    
ที่เน้นไปที่การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง[Leading by example]และการสร้างการขยายผลขนาดใหญ่ [Scaling 
strategy]ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่อาจใช้กลไกปกติในการด าเนินการได้ (เช่นตัวอย่างในกรณีของธุรกิจเพ่ือสังคม 
กรามีนดานอน ของศาสตร์จารย์ยูนูส)รูปแบบการลงทุนจะเป็นการจัดตั้งกองทุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ 
Venture CapitalFund โดยได้เงินตั้งต้นในปีแรกแล้วบริหารจัดการให้เพียงพอโดยไม่ต้องมีการลงทุนซ้ าในปี
ต่อๆไป 

 ๔) ค่าใช้จ่ายและเงินสนับสนุนในการบริหารจัดการ คณะกรรมการ/ส านักงาน/
สมาคมวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จะได้จัดตั้งขึ้น 

 

 
 

 
แผนภาพข้อเสนอเรื่องตัวอย่างสดัส่วนการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 

 

SE BANK SE DEVELOPMENT SE INVESTMENT TSEO

๙๐% 
SE LENDING 
SCHEME 

๕% 
SE DEVELOPMENT 

๔% 
SE INVESTMENT 

๑% 

TSEO/ NSEB 



- ๔๕ - 
 

 B๗: ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ย่ังยืน [SUSTAINABLE PROCUREMENT PROGRAMME] 

 ริเริ่มและสนับสนุนการสร้างระบบและระเบียบเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิด
ตลาดของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีขนาดเพียงพอและมีความสม่ าเสมอทั้งในส่วนของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ( เช่นในกรณีของ Public Services Act ของอังกฤษ และ Preferential Purchaseby Public 
Institutionsของเกาหลีใต้) และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน (เช่นในกรณีของ Happynare SK 
GROUP ของเกาหลีใต้) โดยภาครัฐออกมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมหรือบังคับใช้การน าการคุณค่าทางสังคม
มาประกอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (เฉพาะในส่วนที่มีการด าเนินการได้จริงในระยะแรก) และ 
มาตรการหักเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมของภาษีเงินได้นิติบุคคล[Corporate Income Tax]ในกรณีของการจัดซื้อ
จัดจ้างภาคเอกชน   

 B๘: ระบบยกเว้นหรือลดภาษีส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมและนักลงทุนทางสังคม [TAX 
RELIEF FOR SOCIAL ENTERPRISE AND SOCIAL INVESTOR] 

 ริเริ่มออกระเบียบเพ่ือให้ส่วนลดหรือยกเว้นภาษีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้อย่างยั่งยืนโดยแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบได้แก่ 

 ๑) การยกเว้นหรือการเก็บภาษีในระดับต่ ามาก (อัตรา ๐-๑๐%) ให้กับวิสาหกิจ
เพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาประโยชน์ หรือ SE TYPE A(กิจการที่การจดทะเบียนพาณิชย์ โดยไม่มีการปันผลก าไร
และยกทรัพย์สินให้กับสาธารณะหรือ Asset lock) เนื่องจากกลุ่มกิจการดังกล่าวมีความชัดเจนว่าผลก าไรที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลจึงควรสร้างแต้มต่อและแรงจูงใจเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างประสบความส าเร็จ โดยจะช่วยให้องค์กรสาธารณะประโยชน์จ านวนมากที่มีทุนการด าเนินการ ทุนทาง
การเงิน และ มีการยอมรับจากสังคม เกิดแรงจูงใจให้เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความยั่งยืนทางการเงิน
มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาแต่เพียงเงินบริจาค ตัวอย่างองค์กรในลักษณะนี้เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง) 
มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ เป็นต้น 
 ๒) การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล[Corporate Income Tax]ในอัตราต่ ากว่า
อัตราปกติ (ต่ าลง ๓-๑๐% เป็นขั้นบันไดตามระยะเวลา) ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองใน
ทะเบียน (ในกรณีที่กิจการจดทะเบียนในรูปแบบที่ต้องมีการเสียภาษีเงินได้) โดยก าหนดระยะเวลาให้สิทธิ
ประโยชน์ไม่เกิน ๘ ปีหรือสิ้นสุดหลังจากที่กิจการมียอดรายรับมากกว่า ๑๐ ล้านบาท (อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน) 
เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับระบบตลาดปกติในระยะเริ่มต้นกิจการ 
 ๓) การลดภาษีเงินได้ให้กับนักลงทุนหรือบริษัทเอกชนที่ลงทุนกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคมที่ได้รับการรับรองในทะเบียนโดยมีอัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของยอดเงินลงทุน และ ภายใต้ยอดเงิน
ลงทุนรวมไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทต่อปี อัตราที่น าไปหักจะถูกน าไปลดหย่อนจากภาษีเงินได้ส่วนบุคคลหรือภาษี
เงินได้นิติบุคคลของบริษัทท่ีน ามาลงทุน โดยไม่สูงไปกว่ายอดท่ีมีการเสียภาษีในปีก่อนหน้าการลงทุน        สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีนี้มีระยะเวลา ๒ ปี (นับจากวันที่ประกาศระเบียบ) โดยจะมีการพิจารณาต่อหรือไม่ต่อ
ระยะเวลาอีกครั้งตามความเหมาะสมโดย คกส. 
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 วิสาหกิจเพ่ือสังคม TYPE ๑ วิสาหกิจเพ่ือสังคม TYPE ๒ นักลงทนุทางสังคม 
สิทธิประโยชน์
ทางภาษ ี

ยกเว้นหรือการเก็บภาษีในระดับ
ต่ ามาก (อัตรา ๐-๑%) 

ลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
[Corporate Income Tax] ใน
อัตราต่ ากว่าอัตราปกติ (ต่ าลง ๓-
๑๐% เป็นขั้นบันไดตาม
ระยะเวลา) ไม่เกิน ๘ ปหีรือ
หลังจากมียอดรายรับมากกว่า 
๑๐ ล้านบาท (อย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ถึงก่อน) 

การลดภาษีเงินได้ให้กับนัก
ลงทุนหรือบริษัทเอกชนท่ี
ลงทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่
ได้รับการรับรองในทะเบียน
โดยมีอตัราไม่เกินร้อยละ ๓๐ 
ของยอดเงินลงทุน และ ภายใต้
ยอดเงินลงทุนรวมไม่เกิน ๒๐ 
ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา ๒ ปี 

ตารางข้อเสนอเรื่องระบบภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 B๙: ระบบขับเคลื่อนในทุกระดับท้ังภาครัฐ และ ภาคผู้ประกอบการ [THAI SOCIAL 
ENTERPRISE BOARD/OFFICE/ASSOCIATION] 

 ริเริ่มและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอย่างสมดุล
ทั้ง โดยเสนอให้จัดตั้งองค์กร ๓ ส่วนเพื่อด าเนินการได้แก่ 

 ๑) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ (ควส.) [THAI SOCIAL 
ENTERPRISE BORAD]เพ่ือก ากับเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติเพ่ือก ากับดูแลทั้งในส่วน ธนาคารเพ่ือวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม และ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ โดยมีสัดส่วนจาก ๔ ภาคส่วนเท่ากันได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ ภาคผู้ประกอบการสังคมมีกระบวนการคัดเลือกประธานและกรรมการ
อย่างเป็นระบบโปร่งใส โดยเน้นไปที่คนที่สนใจและเกี่ยวข้องมากกว่าการก าหนดโดยต าแหน่งหน้าที่ ท างาน
ผ่านเครื่องมือส าคัญ ๒ อย่างได้แก่ แผนแม่บทส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ และ กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
 ๒) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสั งคมแห่งชาติ (สวส.) [THAI SOCIAL 
ENTERPRISE OFFICE] เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ก าหนดในระดับชาติภายใต้บทบาทของภาครัฐ โดยมี
หน้าที่ส าคัญ ๕ ประการคือ 

 การน าแผนแม่บทสู่การปฏิบัติผ่านการสร้างความร่วมมือกับภาคีในภาค
ส่วนต่างๆ 

 การร่วมก าหนดแนวทางบริหารจัดการกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 การสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 ด าเนินการเรื่องระบบรับรองและทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 การเชื่อมต่อประเด็นความต้องการ ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการสู่

การสนับสนุนเพิ่มเติมในระดับนโยบาย 
 ๓) สมาคมวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทย [SE THAILAND] จัดตั้งขึ้นโดยมี
องค์ประกอบส าคัญคือ เครือข่ายผู้ประกอบการสังคม สื่อมวลชน และ นักวิชาการ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนใน
ระดับปฏิบัติการโดยมีภารกิจส าคัญคือ การสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนร่วมกันของ
เครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงบทบาทการสื่อสารกับสังคมและประชาชนในระดับสาธารณะ โดยควรที่จะ
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มีรูปแบบกลไกท่ีเป็นอิสระจากรัฐแต่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอเพ่ือท าให้องค์กรมีคุณภาพ 
สามารถสะท้อนความคิดและมีบทบาทร่วมท างานกับกลไกของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C: ความตื่นตัวของสังคมในการร่วมสนับสนุน 

 ความตื่นตัวของสังคมเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพ่ือสังคมนี้
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในมุมของคุณภาพ ปริมาณ และ ความยั่งยืน อันเนื่องมาจากหลักส าคัญที่วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมคือองค์กรธุรกิจในรูปแบบหนึ่งซึ่งการอยู่รอดเติบโตขึ้นอยู่กับกลไกตลาดและผู้บริโภคเป็นส าคัญ แม้จะมี
มาตรการส่งเสริมเชิงนโยบายจากภาครัฐเพ่ือท าให้เกิดแรงจูงใจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมแล้ว อย่างไรก็ดีจากประสบการณ์ในหลายประเทศพบว่าระดับการเข้ามามีส่วนร่วมและ
ความมุ่ งมั่ น [engagement and commitment]ขององค์กรเอกชน และ กลุ่ มผู้ บริ โภคที่มี คุณภาพ              
เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะต้องเกิดข้ึนควบคู่กันไป ความริเริ่มส าคัญท่ีเป็นตัวอย่างที่ควรด าเนินการ ได้แก่ 

 C๑: กลไกและโปรแกรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจเพื่อ
สังคม 

 ความร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมให้ประสบความส าเร็จด้วยเหตุผลในเรื่องทักษะความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งและปริมาณ
ทรัพยากรที่ภาคธุรกิจมี โดยความร่วมมือสามารถท าได้ด้วยการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบกลไกเชิงองค์กร เช่นใน
กรณีของ Business in the Community ของอังกฤษ หรือ รูปแบบกลไกเชิงปัจเจก เช่นในกรณีของระบบ 

แผนแมบ่ท ๕ ปี 

คณะกรรมการสง่เสรมิ

วสิาหกจิเพือ่สงัคมแห่งชาติ

(ควส.) 

 ผู้แทนหน่วยงานรัฐ 

 ผู้แทนภาคเอกชน 

ผู้แทนภาควิชาการ

ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม

แหง่ชาต ิ

(สวส.) 

 

 

 

 

สมาคมวสิาหกจิ

เพือ่สงัคมประเทศ

ไทย 

[SE THAILAND] 

 

กองทนุวสิาหกจิ

เพือ่สงัคม  

[SE FUND] 

 

 

TSEO INVEST 

SE DEVELOPMENT UNIT 

SE REGISTRATION UNIT 

SOCIAL INNOVATION UNIT 

กลไกสนบัสนนุจากประชาชน และ ภาคเอกชน 

PRO BONO/ TIME BANK 

PROFESSIONAL VOLUNTEER 

CO-INVESTMENT 

SOCIAL VENTURE CAPITAL 

การฝากเงนิ PUBLIC ENGAGEMENT UNIT 
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Pro bono ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจและผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆสามารถบริจาคเวลาเพ่ือน าความ
เชี่ยวชาญของตนมาร่วมสนับสนุนขีดความสามารถวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

 ความริเริ่มทั้งสองสามารถถูกสนับสนุนจากรัฐได้ทั้งในรูปแบบสมัครใจ และ การสร้าง
แรงจูงใจผ่านการนับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของภาคเอกชนไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ตัวอย่างในกรณีประเทศเกาหลีใต้) ได้เช่นเดียวกับการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลในปัจจุบัน  

 

 
แผนภาพแสดงแหล่งทรัพยากรของการขับเคลื่อนสังคม โดยภาคเอกชนเป็นสัดส่วนท่ีใหญ่สดุกว่าทุกภาคส่วน SOURCE: slide 
ในการบรรยายของ ProfessorMichael E. Porter 

 C๒: การเปิดพื้นที่สื่อสาธารณะของรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้กับ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 เพ่ือช่วยให้เกิดการรับรู้คุณค่าของสินค้าและบริการของวิสาหกิจเ พ่ือสังคม            
รัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นสมควรที่จะจัดสรรพ้ืนที่สื่อสาธารณะที่ตนเองมีให้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่อยู่ใน
พ้ืนที่ หรือที่ตรงกับประเด็นการท างานของตน โดยถือว่าเครือข่ายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนการพัฒนาที่เข้า
มาช่วยแบ่งเบาภาระงานที่รัฐพึงกระท า ซึ่งต้องการการสื่อสารความเข้าใจกับสาธารณะเช่นเดียวกับการท างาน
บริการสาธารณะอ่ืนๆของภาครัฐ 

 ๘.๒ ฉากภาพทัศน[์Scenario] ของการเติบโตวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

 เพ่ือให้เกิดรูปธรรมของภาพความเป็นไปได้ของการเติบโตวิสาหกิจเพ่ือสังคมอันเกิดจากระดับ
ของปัจจัยข้างต้นทั้ง ๓ ที่แตกต่างกัน จึงได้มีการจัดท าฉากภาพทัศน์เพ่ือจ าลองผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปใน      
๓ ลักษณะเปรียบเทียบกัน โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างไตร่ตรอง 
[Deliberative public policy-making] ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย ก่อนการออกกฎหมายในอนาคต 
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 SCENARIO ๑: ก าหนดนิยามแบบกว้าง รัฐหนุนเสริมเฉพาะเรื่องพ้ืนฐาน 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเติบโตอย่างกว้างขวางในเชิงปริมาณ โดยรัฐเข้ามา
หนุนเสริมในนโยบายอย่างกว้างโดยไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณมากนัก เช่น การส่งเสริมระบบบ่มเพาะ การ
อ านวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบียน และ สร้างการรับรู้สาธารณะ อย่างไรก็ดีเนื่องจากระดับความไม่
เข้มข้น และ คลุมเครือของนิยามวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แยกไม่ขาดจากองค์กรสาธารณกุศลและธุรกิจทั่วไปท าให้
การตอบรับจากสังคมอาจไม่มากนัก(เพราะไม่เข้าใจความแตกต่าง)  

 การขาดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่มากพอท าให้องค์กรทางสังคม และ 
ผู้ประกอบการสังคม จ านวนมากไม่เลือกที่จะด าเนินการในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีระดับเข้มข้นอาจเกิดแรงต่อต้านและไม่ประสงค์ที่จะร่วมมือกับการขับเคลื่อนหรืออยู่ใน
ระบบทะเบียนเพราะจะท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดไปเหมาร่วมกับกิจการของตนซึ่งมีระดับความเข้มข้น
ที่มากกว่า 
 ผลทางสังคมที่เกิดขึ้นมีความไม่แน่นอนเพราะมีความกระจัดกระจายและ
หลากหลายของรูปแบบกิจการสูงท าให้วัดผลได้ยาก 

 SCENARIO ๒: ก าหนดนิยามแบบเคร่งครัด รัฐหนุนเสริมในระดับเข้มข้น 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่างจ ากัดในเชิงปริมาณแต่มีความชัดเจนสูง  
(เช่น การไม่ปันผล หรือ Asset Lock) อันเนื่องจากมาตรการที่ประกาศให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นการ         จด
ทะเบียนเชิงพาณิชย์ที่มีระบบการก ากับและตรวจสอบอย่างเข้มข้น โดยรัฐจัดสรรสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้ง
การให้ทุนสนับสนุน เงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ย การจัดซื้อจัดจ้าง ยกเว้นภาษี ไม่ต่างไปจากที่เคยให้กับองค์กร  ไม่
แสวงหาผลก าไรเพียงแต่ให้อิสระในการด าเนินการที่สูงกว่า งบประมาณและทรัพยากรที่รัฐต้องใช้จะมีในระดับ
ปานกลาง โดยมากกว่ากรณีท่ี ๑ แต่น้อยกว่ากรณีที่ ๓ 

 องค์กรสาธารณกุศลที่มีศักยภาพสูง วิสาหกิจเพ่ือสังคมขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม 
และ บริษัทเอกชนที่สนใจงานเชิงสังคมสงเคราะห์ จะเป็นกลุ่มหลักท่ีจะเลือกเข้ามาด าเนินการ อันเนื่องมาจาก
ความชัดเจนและสิทธิประโยชน์ที่รัฐจะให้ โดยจะได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับสูงและไม่มีแรงต่อต้าน 

 อย่างไรก็ดีเนื่องจากระดับความเคร่งครัด และการขาดแรงจูงใจของกลุ่ม
ทั่วไป ฐานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะมีความแคบไม่เติบโตในเชิงปริมาณมากนัก โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่
และภาคเอกชน ท าให้ระดับการเกี่ยวโยงกับสังคมจะจ ากัดอยู่เพียงในรูปแบบของการเป็นผู้บริโภคเท่านั้น    
การขาดความหลากหลายของกิจการ และ สิทธิประโยชน์ที่ให้จ านวนมากจะน าไปสู่การขาดแรงกระตุ้นในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะท าให้กลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีสามารถเติบโต      
ได้มากในเชิงคุณภาพและขนาด (เหมือนกรณีของ กรามีน และ BRAC ในบังคลาเทศ) 

 นอกจากนั้นแล้วอาจเกิดปรากฏการณ์ต่อต้านของกลุ่มภาคธุรกิจที่มีการ
ด าเนินการค้าขายสินค้าหรือบริการตรงกับที่กลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมด าเนินการ เพราะมีการได้แต้มต่อจากรัฐสูง
ท าให้ระบบตลาดเกิดความบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรม อันอาจส่งผลให้เกิดการแปลงร่างองค์กรเพ่ือเข้ามารับสิทธิ
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ประโยชน์อย่างมากดังกล่าวโดยไม่ได้มีเป้าหมายทางสังคมแต่ต้น (เช่น กรณีสหกรณ์ที่เป็นช่องทางท าธุรกิจ
แบบไม่ต้องเสียภาษี) 

 ผลกระทบทางสังคมน่าจะเกิดอย่างชัดเจนและวัดผลได้ง่ายเพราะมีกลุ่ม     
ที่ต้องวัดผลไม่มากนักและมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจน 

 SCENARIO ๓: โมเดลผสมผสาน มีวิสาหกิจเพื่อสังคมสองรูปแบบโดยมีระดับการหนุน
เสริมจากรัฐท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสม 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีคุณสมบัติเบื้องต้นเติบโตได้อย่างปานกลางอันเกิดจาก
การสนับสนุนจากรัฐเพียงบางส่วนท าให้ยังคงต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการตนเอง    
อยู่พอควร ส่วนกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่แสวงหาประโยชน์จ านวนหนึ่ง (จ านวนไม่มากนักเนื่องจากความ
เข้มข้นที่ก าหนด) จะยกระดับตนเองให้กลายเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเรือธงระดับประเทศเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาทาง
สังคมที่มีขนาดใหญ่และส าคัญอันเนื่องมาจากการให้สิทธิประโยชน์พิเศษจากรัฐเพ่ิมเติม (เช่นระบบจัดซื้อ     
จัดจ้างและยกเว้นภาษี) ภายใต้ลักษณะการจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะที่ตรวจสอบได้ง่าย 

 ภายใต้เงื่อนไขข้างต้นท าให้ยังคงเกิดสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเกิด
นวัตกรรมของเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้งจากเหตุผลที่ต้องแข่งขันของกลุ่มปกติ รวมถึงปัญหาความท้าทาย
ทางสังคมขนาดใหญ่ที่เป็นภารกิจของกลุ่มเข้มข้น นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้การเกิดรูปแบบการท างานร่วมมือ
กับภาคเอกชนเป็นไปได้มากข้ึนเพราะไม่อยู่ในรูปแบบของผู้แข่งขันโดยตรงกับภาคเอกชนในทั้งสองกรณี 

 รัฐจ าเป็นจะต้องจัดสรรทรัพยากรมากพอควร (มากที่สุดเทียบกับ ๓ กรณี) 
เนื่องจากจะต้องมีการสนับสนุนในระดับเหมาะสมของฐานที่กว้างขวาง รวมไปถึงการสนับสนุนอย่างมากของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งแม้จ านวนมีไม่มากนักแต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่จึงจะต้องมี
เงินทุนส ารองเพ่ือการสนับสนุนจ านวนมากตามไปด้วย 

 ผลกระทบทางสังคมน่าจะเกิดได้อย่างชัดเจนเหมือนเช่นในกรณีท่ี ๒ แต่ยังมี
ส่วนของกระแสสังคมอันเกิดจากปริมาณคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมากในหลากหลายรูปแบบทั้งการเป็น
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ผู้สนับสนุน น่าจะช่วยให้ผลกระทบทางสังคมเกิดข้ึนได้มากกว่าในกรณีที่ ๑ และ ๒ 

 

SC
EN

AR
IO
 ปริมาณ SE งบประมาณที่รัฐ

ต้องสนับสนุน 
ระดับการตอบรับสนับสนนุ ผลกระทบ

ทางสังคม 
SE TYPE A 
[legal form] 

SE TYPE B 
 [certification] 

สังคม ภาคเอกชน 

๑ ต่ ามาก สูงมาก ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ไม่แน่นอน 

๒ สูงมาก ต่ ามาก ปานกลาง สูง สูง ปานกลางแต่
ชัดเจนวัดผล
ได้ง่าย 

๓ สูง สูง สูง สูง สูงมาก สูง 

ตารางสรุปปัจจัยและความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของฉากภาพทัศน์ท่ีแตกตา่งกัน 
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 ๘.๓ รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างพ่ึงพาตนเอง 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนตั้งต้น [Endowment Fund] สามารถด าเนินการได้อย่าง
ยั่งยืนเพียงพอต่อการใช้ระยะยาว จึงควรมีการออกแบบระบบการด าเนินการที่สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรายได้หลักของงบควรจะมาจากการด าเนินการของธนาคารวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะสร้างผลก าไรอย่างน้อย ๖% (หลังหักค่าใช้จ่ายด าเนินการ)เพ่ือน ามาใช้เป็นงบในการพัฒนา 
(๕%) และ บริหารจัดการส านักงาน (๑%) ส่วนของการลงทุนจะเป็นการจัดสรรเงินเฉพาะในปีแรกและจะต้อง
สามารถบริหารจัดการภายใต้งบที่มีให้เกิดผลก าไรเพียงพอต่อการขยายตัวโดยไม่ต้องมีการจัดสรรเงินเพ่ิมใน
อนาคต 
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(ล้านบาท) 
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ในระบบทะเบียน

ต่อป ี

SEDEVELOPMENT & Start-up 
programme 

[๕%] 

SE LENDING 
SCHEME 
[๙๐%] 

SE INVESTMENT 
[๔%] 

สวส.และ ควส. 
[๑%] 
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SE
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E 

B 
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] เงินทุน
สนับสนุน SI 

R&D 
(ล้านบาท/ปี) 

งบ
สนับสนุน 

SE 
(ล้าน

บาท/ปี) 

จ านวน 
START-
UP SE 

ยอด
สินเช่ือ 

(ล้านบาท) 

จ านวน 
SE 

(๓-๕ ล้าน
บาท/ราย) 

ยอดเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 
SE (๑๐ 

ล้านบาท/ 
ราย) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี) 

จ านวน
เจ้าหน้าท่ี 

๑ ๑,๐๐๐ ๓๐ ๓๐๐ ๑๐ ๔๐ ๔๐ ๙๐๐ ๒๒๕ ๔๐ ๔ ๑๐ ๒๐ 

๒ ๓,๐๐๐ ๙๐ ๙๐๐ ๓๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒,๗๐๐ ๖๗๕ ๑๒๐ ๑๒ ๓๐ ๔๐ 

๓ ๕,๐๐๐ ๑๕๐ ๑,๕๐๐ ๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๔,๕๐๐ ๑,๑๒๕ ๒๐๐ ๒๐ ๕๐ ๖๐ 

 

ตารางสรุปทางเลือกขนาดของกองทุน การจัดสรรกองทุน และ เป้าหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีจะเติบโตจากระบบสนับสนุน
ที่จะเกิดขึ้นจาก พรบ. 
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ภาคผนวก ก 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 
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ภาคผนวก ก 
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 

ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
พ.ศ. .... 

 

 

 ๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

 โดยที่การประกอบกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนจ านวนมาก ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อันถือเป็นการประกอบกิจการหรือการด าเนินการเพ่ือ
สังคมยังไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดจากภาครัฐเท่าที่ควร ท าให้ผู้ประกอบกิจการ
เพ่ือสังคมจ านวนหนึ่งยังไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพ่ือ
สังคมมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยประสานการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
เพ่ือจะมีผลให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป            
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

๒.๑ ก าหนดนิยามค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” “ทรัพย์สินที่ ไม่มีการประกาศสิทธิ” 
“คณะกรรมการ” “กองทุน” “คณะกรรมการบริหาร” “กรรมการ” “กรรมการบริหาร” “ส านักงาน” 
“ผู้อ านวยการ” และ “รัฐมนตรี” (ร่างมาตรา ๔) 

๒.๒ ก าหนดระบบทะเบียนเพ่ือรับรองและให้การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก าหนดให้บุคคล
ที่ประสงค์จะประกอบกิจการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการ
ที่ท าสามารถด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้  ก าหนดห้ามมิให้ผู้ไม่ได้รับ
จดทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญาตใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการด าเนินกิจการเพ่ือป้องกัน
การสับสนในทางปฏิบัติ และก าหนดหน้าที่ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม ในการแจ้งความประสงค์ที่จะด าเนินกิจการ
ต่อไป รายงานผลประกอบกิจการตลอดจนรายงานการรับและจ่ายเงินประจ าปีต่อส านักงานเพ่ือการตรวจสอบ 
และน าส่งก าไรเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนเป็นรายปีเพ่ือให้กองทุนสามารถด ารงอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระทาง
งบประมาณภาครัฐ (ร่างมาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙) 

๒.๓ ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ (ควส.) ก าหนด
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมของ ควส. อ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และสิทธิในการได้รับ
เบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ร่างมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๗) 
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๒.๔ ก าหนดให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สวส.) เป็นหน่วยงานของ
รัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน เป็นนิติบุคคลและอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี   
มีอ านาจหน้าที่ตามขอบวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เช่น ด าเนินงานธุรการของ ควส. คณะกรรมการบริหาร  
และคณะอนุกรรมการซึ่ง ควส. หรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง พิจารณาแนวทางก าหนดประเภทวิสาหกิจ
เ พ่ื อสั ง คม  และวิ ส าหกิ จ เ พ่ื อสั ง คมที่ ส มควร ได้ รั บ กา รส่ ง เ ส ริ ม เ สนอต่ อ  ควส .  พิ จ า รณารั บ 
จดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม  ประสานงานทั้งภาคราชการ 
ภาคเอกชนในการสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้บริการรับฝากเงิน 
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน หรือให้บริการทางการเงินอ่ืนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่  
ควส. ก าหนด ประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนและค าแนะน าแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม ตลอดจนให้บริการ
ฝึกอบรม สัมมนาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารกองทุนตามนโยบายและมติของ ควส. และคณะกรรมการ
บริหารโดยมีผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน ตลอดจนก าหนดมาตรการตรวจสอบการเก็บรักษา
และการใช้จ่ายเงินของส านักงานฯ (ร่างมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๖) 

๒.๕ ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมขึ้นใน สวส. โดยมีรายได้หลักมาจาก 
เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินจัดสรรจากที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลประจ าปีตามความจ าเป็น ทรัพย์สินที่ ไม่มีการประกาศสิทธิ  และเงินสมทบรายป ี
จากก าไรของวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

เงินกองทุนให้ใช้เพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืมส าหรับด าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง  
และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ เพ่ือสังคมนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพ่ิมขึ้น  
ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนการด าเนินการใด ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนใดที่ เกี่ยวกับกา รก่อตั้ ง  
การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยรวม  
และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ สวส. และการบริหารกองทุน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
บริหารกองทุน เช่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
โดยคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินเป็นผู้บริหารกองทุน และมีบทบัญญัติเปิดช่องให้
รัฐบาลสามารถตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งธนาคารเพ่ือกิจการเกี่ยวกับการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้หาก
มีความเหมาะสมต่อไป (ร่างมาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๙)  

๒.๖ ก าหนดมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเ พ่ือสังคมโดยให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  
ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก  ทั้งนี้ ต้องมีก าหนดเวลาไม่เกินสองปี โดย
สามารถขยายก าหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  ให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษ ให้สิทธิในการกู้ยืมเงินจากธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ มาตรการส่งเสริม
การลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทุนโดยตรงในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
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ผ่านกองทุนรวมหรือช่องทางการลงทุนอ่ืน ๆ มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการพิจารณาสอบ
ราคาหรือประกวดราคาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และมาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคเอกชน
โดยให้สิทธินิติบุคคลผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมบางประเภทสามารถหักค่าใช้จ่ายในการ
ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในอัตราเป็นพิเศษ  

ก าหนดให้ ควส. จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมระบบปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้และการสนับสนุน  
ในการจัดตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าการบริหารงานบุคคล 
การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมที่มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้แล้วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้และการสนับสนุน  
ในการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับที่สูงขึ้นตามความพร้อมและความต้องการของกิจการ 
เช่น การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาด การร่วมมือซึ่งกัน
และกัน หรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ การ
ผลิต การจัดการ และการตลาด เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับที่สูงยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ โดย
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการที่ ควส. จัดให้มีขึ้น และให้
หน่ ว ย ง านของ รั ฐ ที่ มี ห ลั ก สู ต ร ก า รศึ กษ าอบรม ในทุ ก ร ะดั บ ชั้ น ต้ อ ง มี ก า ร ให้ ค ว าม รู้ แ ล ะ ใ ห้  
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด าเนินกิจกรรมในลักษณะการด าเนินการหรือประกอบกิจการเพ่ือสังคม  ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสานกับธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
สนับสนุนแก่กิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการขยายกิจการในระยะเริ่มต้น ประกอบกับ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า รน า ผล ง านวิ จั ย นวั ต กร รมสั ง คมมา ใช้ ป ร ะ โ ยชน์  และจั ด ให้ มี ก า รฝึ ก อบ รม  
หรือการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเป็นไปตามความต้องการของกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม เช่น  
การถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการผลิตหรือการตลาด การฝึกอบรมด้านการจัดการ การบัญชี ภาษี
อากร ประกอบกับก าหนดมาตรการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในกรณีที่ปรากฏว่าวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมใดกระท าการโดยไม่สุจริต เพ่ือให้มีสิทธิได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ ควส. ก าหนด  

เพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนโดยก าหนดให้ ในกรณีที่นิติบุคคลภาคเอกชน 
ให้การสนับสนุนการด าเนินการของ ควส. หรือให้การสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้าน
การประกอบกิจการเพ่ือสังคม ให้นิติบุคคลนั้นมีสิทธิน าค่าใช้จ่ายในการลงทุนสนับสนุนดังกล่าวมาใช้หัก
ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ตลอดจนก าหนดให้ ควส. ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง สภา
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งมีสถานภาพเป็นองค์กรภาคเอกชนประกอบด้วย กรรมการและสมาชิกที่มาจากผู้แทน
วิสาหกิจเพ่ือสังคมและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการของวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมต่อไป (ร่างมาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๒) 

๒.๗ ก าหนดบทก าหนดโทษในกรณีการใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” โดยไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้  และป้องกันมิให้ผู้มีหน้าที่เก็บหรือรักษาไว้ซึ่งข้อมูลของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เปิดเผย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของพนักงาน หรือลูกจ้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัย  
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จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ร่างมาตรา ๕๓ และมาตรา 
๕๔) 

๒.๘ ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างการด าเนินการตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยกว่าจัดตั้ งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ แก่องค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ และบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับกับใช้ค าว่า 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ของบุคคลอ่ืนที่มีอยู่ เดิมให้ต้องด าเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้   
(ร่างมาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๘) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
เหตุผล 

โดยที่การประกอบกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนจ านวนมาก ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อันถือเป็นการประกอบกิจการหรือการด าเนินการเพ่ือสังคมยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดจากภาครัฐเท่าที่ควร ท าให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม
จ านวนหนึ่งยังไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควร
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพ่ือสังคมมาก
ขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือจะมี
ผลให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
พ.ศ. .... 

    
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 
 
  ........................................................................................................................... ......... 
.......................................... 
  
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 
  ............................................................................................................................. ....... 
....................................................................................................................................................................... .......
.............................. 
 
  ....................................................................................................................................  
.......................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเฉพาะ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนใน
ส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  
  “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งด าเนินกิจการเก่ียวกับการผลิตสินค้า    
การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ของภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่การสร้างก าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเป็นส าคัญ    
และมีลักษณะพิเศษ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ  
(๒) มีศักยภาพท่ีจะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง  
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(๓) กระบวนการผลิต การด าเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม  
(๔) ผลก าไรส่วนใหญ่ถูกน าไปเพ่ือการลงทุนกลับไปใช้ในการขยายผลเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการ 
(๕) มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

       “ทรัพย์สินที่ไม่มีการประกาศสิทธิ” หมายความว่า เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลากว่าสิบห้าปีขึ้นไปและไม่มีผู้มาใช้สิทธิ    
เรียกคืนจากกองทุนภายในก าหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด และเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลไม่มาขอรับภายในก าหนดอายุความ
สองปตีามกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
       “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 
                     “กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
                     “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม 

           “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
 “กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการ              
ตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้      
ทั้งนี ้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 

วิสาหกิจเพื่อสังคม 
   

 
มาตรา ๖  วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่จะขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ต้องยื่นค าขอจด

ทะเบียนต่อส านักงาน โดยค าขอจดทะเบียนนั้นต้องประกอบด้วยรายการตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อกิจการและที่ตั้งของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๔) หนังสือเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมและรายละเอียดของกิจการ 
ในกรณีที่บุคคลประสงค์จะประกอบกิจการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภท 

ที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท า ให้สามารถด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ โดยให้ถือว่าวัตถุประสงค์ในการน าผลก าไรกลับไปใช้ในการขยายผล
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางสังคม หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการเป็นการแบ่งปันก าไรอันจะ
พึงได้แต่กิจการที่ท านั้น 
 

มาตรา ๗  เมื่อส านักงานได้รับค าขอจดทะเบียนและเห็นว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ที่ยื่นค าขอจดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ประกาศก าหนด ให้ส านักงานรับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมนั้น โดยจะต้องมีค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบในชื่อกิจการตามใบส าคัญ 
แสดงการรับจดทะเบียนดังกล่าว 
 

มาตรา ๘  ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หรือมีอักษร 
หรือเครื่องหมายซึ่งสื่อความหมายในท านองเดียวกัน ประกอบเป็นชื่อในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต
สินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ของภาคเอกชน เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน 
ตามมาตรา ๗ หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส านักงาน 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๙  วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗ และเป็นวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมประเภทที่ไม่มีข้อตกลงห้ามปันผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน จะสามารถปันผลก าไร 
โดยยังคงได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ได้หรือไม่เพียงไร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียน 
ต่อส านักงานและประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
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                     (๑) แจ้งความประสงค์ที่จะด าเนินกิจการต่อไป 
(๒) รายงานผลประกอบกิจการตลอดจนรายงานการรับและจ่ายเงินประจ าปี 

ต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๓) น าส่งก าไรเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนเป็นรายปีตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดไม่ด าเนินการตามวรรคสองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  

ให้ส านักงานมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ถ้าไม่มีการด าเนินการตามค าเตือนดังกล่าว ให้ส านักงานด าเนินการถอนชื่อออกจาก
ทะเบียน  

วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดประสงค์จะเลิกกิจการให้แจ้งส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เลิกกิจการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ควส.” 
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการประกอบวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมที่ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ าซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ  

(๒) กรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนแปดคน ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนแปดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการ 
เพ่ือสังคมไม่น้อยกว่าสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ โดยจะต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการเงินการลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการตลาด  
หรือด้านการออกแบบ ด้านละไม่เกินหนึ่งคน และเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการประจ าไม่น้อยกว่า 
สามคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกินสามคน 
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มาตรา ๑๑  ให้ ควส. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ 
(๒) ให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนและเร่งรัดเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
(๔) ก าหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเพ่ือให้ 

เกิดความเข้าใจและการใช้ไปในทางเดียวกัน และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(๕) ให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือให้ค าแนะน าแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้การส่งเสริมและช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคล 
หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน  
หรือการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(๖) เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมและด าเนิน 
การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยเร็ว ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มี
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมในประเทศไทย 

(๗) ควบคุมดูแลส านักงานให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 

(๘) ท าความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ 
(๙) ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจและ

หน้าที่ของ ควส. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับกองทุนหรือในกิจการที่ขัดหรือแย้ง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหาผลก าไร 
 
  มาตรา ๑๓  ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีทีป่ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระ 
ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
  เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 
  มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
หรือหย่อนความสามารถ 
  (๔) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกโดยไม่รอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ  
เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ 
 
  มาตรา ๑๕  การประชุม ควส. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุม ควส. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
ในที่ประชุม ส าหรับการประชุมในคราวนั้น 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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  มาตรา ๑๖  ควส. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดแทน ควส. หรือตามที่ ควส. มอบหมายได้ และให้น าความในมาตรา ๑๒  
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๗  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม หรือประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

หมวด ๓ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

   
 
  มาตรา ๑๘  ให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สวส.” 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
  ให้ สวส. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) พิจารณาแนวทางก าหนดประเภทวิสาหกิจเพ่ือสังคม และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อ ควส.   
  (๒) พิจารณารับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม เพ่ือรับรองสถานภาพการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัตินี้  
   (๓) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนด้านการเงิน  
และประสานความร่วมมือกับธนาคารธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้บริการรับฝากเงิน ให้กู้ยืม  
ค้ าประกัน หรือให้บริการทางการเงินอ่ืนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที ่ควส. ก าหนด 
  (๔) ประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุน และค าแนะน าแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือให้ได้ทราบถึง
นโยบาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้บริการฝึกอบรม สัมมนา 
หรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๕) ศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ของประเทศ 
 (๖) เสนอแนะต่อ ควส. เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการด าเนินการให้มี
กฎหมายใหม่ แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายฉบับอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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  (๗) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของ ควส. และคณะกรรมการบริหาร 
  (๘) ด าเนินงานธุรการของ ควส. คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ  
ซึ่ง ควส. หรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง 
  (๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ สวส.  
หรือตามท่ี ควส. หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  กิจการของ สวส. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แต่พนักงานและลูกจ้างของ สวส. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว 
 
  มาตรา ๑๙  สวส. มีอ านาจหน้าที่กระท าการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตามท่ีระบุ
ไว้ในมาตรา ๑๘ และอ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
  (๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้
เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนใด 
ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
  (๒) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือ
การวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  (๓) เข้าร่วมกิจการ หรือถือหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมบางประเภท 
  (๔) ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  (๕) รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของ สวส. 
รวมทั้งท าความตกลงก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น 
  (๖) กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
สวส. 
  การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การลงทุน การให้ความอุดหนุน การให้ความช่วยเหลือจาก
เงินกองทุนหรือการเข้าร่วมกิจการหรือถือหุ้นตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงิน 
ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ควส. ก่อน 
 
  มาตรา ๒๐  ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ สวส.  
ขึ้นตรงต่อ ควส. มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของ สวส. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน 
และลูกจ้างใน สวส. โดยอาจมีรองผู้อ านวยการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้ 
  คุณสมบัติของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามท่ี ควส. ก าหนด 
  ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผู้อ านวยการจากบุคคลที่ ควส. คัดเลือก 
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อ านวยการตามวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ ควส. ก าหนด 
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  ให้ผู้อ านวยการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืน ตามที่ ควส. ก าหนด 
  ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของ ควส. 
 
  มาตรา ๒๑  ให้ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
  เมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการคนใหม่  
ให้ ควส. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 
  ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาการแทน แต่ถ้า
ไม่มีรองผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ ควส. แต่งตั้งพนักงานของ สวส. คนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาการแทน 
 
  มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ถูกจ าคุก 
  (๔) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ผ่านการประเมิน   
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ควส. ก าหนด 
 
  มาตรา ๒๓  ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ระเบียบ  
หรือประกาศของ ควส. 
       (๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด สวส. ทุกต าแหน่ง ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารด้านอื่นของ สวส. ตามระเบียบที่ ควส. ก าหนด 
            (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ สวส. เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย นโยบาย 
มติ ระเบียบหรือประกาศของ ควส.  
      (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือ ควส. มอบหมาย 
 
  มาตรา ๒๔  เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการให้ ควส. ก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
 มาตรา ๒๕  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของ สวส. ในกิจการของ สวส. ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลภายนอก แต่ผู้อ านวยการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่ ควส. ก าหนด
ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 



- ๗๑ - 
 

  มาตรา ๒๖  การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของ สวส. ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ ควส. ก าหนด 
  การบัญชีของ สวส. ให้จัดท าตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ท่ี ควส. ก าหนด และ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ สวส. ตลอดจนรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ ควส. ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
  ให้ สวส. จัดท างบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชี 
ท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 
  ในทุกรอบปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่ 
ควส. แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี 
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สวส. โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ 
ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  
แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชี เสนอต่อ ควส. 
  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้ สวส. ท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อ ควส. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีท าการที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว 
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของ สวส.  
ในปีที่ล่วงมาด้วย 
 

หมวด ๔ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

   
 
  มาตรา ๒๗  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน สวส. เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม” ประกอบด้วย 
  (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้  
  (๒) เงินจัดสรรตามมาตรา ๒๙ 
  (๓) ทรัพย์สินที่ไม่มีการประกาศสิทธิ 
  (๔) เงินสมทบตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) 
  (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือสมทบกองทุน 
  (๖) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน 
  (๗) เงินอ่ืนที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุน 
 
 มาตรา ๒๘  รายได้ของกองทุนและของ สวส. ให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ในกิจการตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



- ๗๒ - 
 

  มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของกองทุนให้มีการจัดสรรเงิน 
ที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กองทุนเป็นประจ าทุกปี เป็นจ านวน 
ที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สวส.  ทั้งนี้ โดยพิเคราะห์จาก
จ านวนทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา ๒๗ (๓) และ (๔) 
 
  มาตรา ๓๐  ให้ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินโอนเงินฝากและ
สิทธิในการจัดการบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเวลาสิบห้าปี
ให้แก่กองทุน และให้ผู้ฝากเงินในบัญชีดังกล่าวมีสิทธิเรียกคืนต้นเงินฝากพร้อมทั้งดอกเบี้ยจากกองทุนเฉพาะ
เท่าท่ีมีอยู่ในเวลาที่มีการโอนเงินฝากและสิทธิในการจัดการบัญชีเงินฝากให้แก่กองทุนภายในก าหนดระยะเวลา
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ควส. ประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ให้ สวส. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ฝากเงินทราบ
ถึงการโอนเงินฝาก สิทธิในการจัดการบัญชีเงินฝาก และสิทธิในการเรียกคืนเงินดังกล่าวจากกองทุนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่กองทุนได้รับโอนเงินฝากและสิทธิในการจัดการบัญชีเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ 
  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโอนเงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและ 
ผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลไม่มาขอรับเงินรางวัลภายในก าหนดอายุความสองปีตามกฎหมายว่าด้วยส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กองทุนแทนการน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
  มาตรา ๓๑  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืมส าหรับด าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  (๒) ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนเพื่อ
น าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  (๓) เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนการด าเนินการใด ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนใด 
ที่เก่ียวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยรวม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ 
  (๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ สวส. และการบริหารกองทุน 
 
  มาตรา ๓๒  ให้ ควส. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ควส. 
  (๒) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
 (๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสี่คนซึ่งต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
  (๔) ผู้อ านวยการเป็นกรรมการบริหารและเลขานุการ 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
ควส. ก าหนด 
 
 



- ๗๓ - 
 

  มาตรา ๓๓  ให้น าความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ 
แก่การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม เว้นแต่การ 
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้เป็นอ านาจของ ควส. 
 
  มาตรา ๓๔  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายบริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแล
กิจการโดยทั่วไป และรับผิดชอบซึ่งกิจการของกองทุน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
  (๑) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของ สวส. 
  (๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ในกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๑ เป็นรายปี 
  (๓) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงิน และการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้ง
การลงทุน การให้ความอุดหนุน หรือการให้ความช่วยเหลือจากเงินกองทุน หรือการเข้าร่วมกิจการ หรือถือหุ้น 
  (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และวิธีการบริหารหรือจัดการกองทุน 
ของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๓๘ 
  (๕) วางระเบียบการรับและเบิกจ่ายเงินของกองทุน 
  (๖) จัดท ารายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพ่ือเสนอต่อ ควส. 
การจัดสรรเงินกองทุนตาม (๒) และการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบตาม (๓) (๔) และ (๕) เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ควส. แล้ว จึงให้ใช้บังคับได้ 
 
  มาตรา ๓๕  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้ 
  ให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๖  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ  
และอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามท่ี ควส. ก าหนด 
 
  มาตรา ๓๗  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  ในกรณีเป็นการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืมตามมาตรา ๓๑ (๑)  
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาช าระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุน อัตรา
ดอกเบี้ย และหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสมด้วย 
  ในกรณีเป็นการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนตามมาตรา ๓๑ (๒) ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ความจ าเป็นตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การเอกชนนั้น โดยในส่วนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ให้ค านึงถึงงบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้นได้รับการ
จัดสรรไว้แล้วด้วย 
 
 



- ๗๔ - 
 

  มาตรา ๓๘  คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินที่มีนโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรตามมาตรา ๓๑ ประกอบ
มาตรา ๓๗  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนดโดยความเห็นชอบจาก ควส.  
  ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 
  มาตรา ๓๙  เมื่อรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งธนาคารเพื่อกิจการเกี่ยวกับ 
การสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งธนาคารตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชื่อของธนาคาร 
  (๒) ที่ตั้งของส านักงานแห่งใหญ่ 
  (๓) วัตถุประสงค์ของธนาคาร 
  (๔) ทุนซึ่งได้รับอนุมัติ 
  (๕) การจัดสรรผลประโยชน์ 
  (๖) การควบคุมและการบริหารกิจการของธนาคาร ตลอดจนอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ ผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการ แล้วแต่กรณี 
  (๗) การบัญชี การสอบ และการตรวจ 
  (๘) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นเพื่อให้กิจการของธนาคารได้ด าเนินไปโดยเรียบร้อย 
  ธนาคารซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 
หมวด ๕ 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
   

 
  มาตรา ๔๐  วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียนต่อส านักงานสร้างเสริมกิจการ 
เพ่ือสังคมแห่งชาติแล้ว สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก ควส. ได้ โดยอาจได้รับสิทธิประโยชน์ 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก  ทั้งนี้  
ต้องมีก าหนดเวลาไม่เกินสองปี โดยสามารถขยายก าหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปีนับแต่ 
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
  (๒) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษ 
  (๓) ให้สิทธิในการกู้ยืมเงินจากธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ 
  (๔) มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลหรือ 
นิติบุคคลที่ลงทุนโดยตรงในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  (๕) มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลหรือ 
นิติบุคคลที่ถือหุ้นในวิสาหกิจเพ่ือสังคม ผ่านกองทุนรวมหรือช่องทางการลงทุนอ่ืน ๆ เทียบเท่า 
กับกรณีตาม (๔)  
  (๖) มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการพิจารณาสอบราคา 
หรือประกวดราคาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  



- ๗๕ - 
 

  (๗) มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคเอกชนโดยให้สิทธินิติบุคคล 
ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการบางประเภทจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถหักค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษี 
เงินได้นิติบุคคลได้ในอัตราเป็นพิเศษ  
  วิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทใดจะได้รับการส่งเสริมตามวรรคหนึ่งในลักษณะใด 
ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ควส. ก าหนด 
 
  มาตรา ๔๑  วิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งได้รับการส่งเสริมตามมาตรา ๔๐ (๒)  
จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมตามที่ ควส. ประกาศก าหนด   
  ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรค
หนึ่ง ควส. อาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมน าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดข้ึน 
ในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้ 
  การค านวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ควส. ประกาศก าหนด 
 
  มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ ควส. พิจารณาเห็นว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้ขอรับการส่งเสริมรายใดไม่
สมควรให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๔๐ (๒) ต่อไป ควส.  
จะให้การส่งเสริมแก่กิจการนั้นหรือผู้ขอรับการส่งเสริมรายนั้นและรายต่อ ๆ ไป โดยไม่ให้ได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ได้ 
 
  มาตรา ๔๓  ให้ ควส. จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้และ 
การสนับสนุนในการจัดตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน  
ไม่ว่าการบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด  ทั้งนี้ เพื่อให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ในระดับปฐมภูมิมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
 
  มาตรา ๔๔  ให้ ควส. จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมท่ีมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้แล้วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้ 
และการสนับสนุนในการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับที่สูงขึ้นตามความพร้อม 
และความต้องการของกิจการ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่ทันสมัย 
ตามความต้องการของตลาด การร่วมมือซึ่งกันและกัน หรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัย 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด  
เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับที่สูงยิ่งขึ้น 
 
  มาตรา ๔๕  ในกรณีที่นิติบุคคลภาคเอกชนให้การสนับสนุนการด าเนินการของ ควส.  
ตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔  ให้นิติบุคคลนั้นมีสิทธิน าค่าใช้จ่ายในการลงทุนสนับสนุนดังกล่าวมาใช้หัก
ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ควส. ก าหนด 
 



- ๗๖ - 
 

  มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีวิสาหกิจเพื่อสังคมประสงค์จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็น 
สภาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงมีสถานภาพเป็นองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วยกรรมการและสมาชิก 
ที่มาจากผู้แทนวิสาหกิจเพ่ือสังคมและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้ ควส. ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง รวมทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างสภาวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือภาคธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 
  มาตรา ๔๗  ให้ ควส. ส่งเสริมการด าเนินกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ  
หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้า หรือการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของ
บริการ เพื่อให้สินค้าหรือบริการของกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นที่เชื่อถือ รวมทั้งปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ 
  ในการส่งเสริมตามวรรคหนึ่ง ให้ ควส. พิจารณาให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือแก่
กิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า หรือให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดเพ่ือให้ความคุ้มครอง 
แก่สินค้าหรือบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
 
  มาตรา ๔๘  ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ให้ ควส. พิจารณาด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการ 
ที่ ควส. จัดให้มีข้ึนตามหมวดนี้ และให้หน่วยงานของรัฐที่มีหลักสูตรการศึกษาอบรมในทุกระดับชั้นต้องมีการ
ให้ความรู้และให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด าเนินกิจกรรมในลักษณะการด าเนินการหรือประกอบกิจการเพื่อ
สังคม 
  (๒) ให้การส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสานกับธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุนแก่กิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการ
ขยายกิจการในระยะเริ่มต้น  
  (๓) ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยนวัตกรรมสังคมมาใช้ประโยชน์ และจัดให้มีการฝึกอบรม 
หรือการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเป็นไปตามความต้องการของกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม เช่น การ
ถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการผลิตหรือการตลาด การฝึกอบรมด้านการจัดการ การบัญชี ภาษีอากร 
  (๔) เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการด าเนินงานหรือการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  (๕) ด าเนินการในเรื่องอ่ืนใดที่ ควส. เห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ่การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ในกรณีที่นิติบุคคลภาคเอกชนให้การสนับสนุนการด าเนินการของ ควส.  
ตามวรรคหนึ่ง หรือให้การสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านการด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการเพ่ือสังคม ให้นิติบุคคลนั้นมีสิทธิน าค่าใช้จ่ายในการลงทุนสนับสนุนดังกล่าวมาใช้หัก
ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ควส. ก าหนด 
 
 
 



- ๗๗ - 
 

  มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดกระท าการโดยไม่สุจริต เพ่ือให้มีสิทธิ
ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามหมวดนี้ หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ี ควส. ก าหนด ให้ ควส. มีอ านาจสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์
ที่ได้ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะก าหนดระยะเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้  
  ถ้า ควส. พิจารณาเห็นว่า การที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขนั้นมิได้เป็นการกระท าโดยจงใจ จะสั่งให้ สวส. เตือนเป็นหนังสือให้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมนั้นแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขภายในเวลาที่ก าหนดก่อนก็ได้ แต่เมื่อพ้นก าหนดเวลานั้น
แล้ววิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นยังมิได้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ ควส. ด าเนินการตาม
วรรคหนึ่ง 
  ในกรณีที่ควส. เห็นสมควรตัดการส่งเสริมหรือสนับสนุนและเพิกถอนสิทธิประโยชน์ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ สวส. แจ้งรายชื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องสิทธิและ
ประโยชน์ตามหมวดนี้ พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
 
  มาตรา ๕๐   ในกรณีที่ ควส. สั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถือว่า
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมหมดสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์นั้น และให้น าประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ  
  ควส. อาจสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึง
รอบระยะเวลาบัญชีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมกระท าการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ก็ได้ ในกรณีนี้วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมท่ีได้รับการส่งเสริมต้องแจ้งขอช าระภาษีอากรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนต่อกรมสรรพากร ส านักงาน
ภาษีสรรพากรพ้ืนที่ หรือส านักงานสรรพากรจังหวัดที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมมีส านักงานแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่และช าระ ณ สถานที่ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทราบค าสั่งเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์นั้น โดยถืออัตราภาษีท่ีเป็นอยู่ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนเป็นเกณฑ์ค านวณ 
ถ้าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมมิได้แจ้งและช าระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวให้เสียเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาแจ้งและช าระจนถึงวันที่น าเงินภาษีอากร
หรือภาษีอากรเพ่ิมและเงินเพ่ิมมาช าระ ถ้ามิได้มีการปฏิบัติเช่นว่านั้น ให้น าประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๕๑  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดก าหนดให้วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมต้องด าเนินการใดอันเป็นภาระท่ีไม่เหมาะสมหรือเกินสมควร ควส. อาจเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ 
ตามท่ีเห็นสมควร 
 
  มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ ควส. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๔๘ แล้วไม่บรรลุผล ให้ ควส. เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 



- ๗๘ - 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

   
 
  มาตรา ๕๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๕๔  ผู้ใดมีหน้าที่เก็บหรือรักษาไว้ซึ่งข้อมูลของวิสาหกิจเพื่อสังคม  
เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของพนักงาน หรือลูกจ้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอันเป็นข้อเท็จจริง 
ที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยในการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๕๕  ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ปฏิบัติหน้าที่ ควส. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ควส.  
ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๕๖  เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้โอนบรรดาพนักงาน ลูกจ้าง ทรัพย์สิน 
หนี้สิน ตลอดจนภาระผูกพันของส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ซึ่งตั้งภายใต้ระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยกว่าจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แก่ สวส. ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕๗  ให้ผู้อ านวยการส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมตามระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๕๘  บุคคลใดใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมาย 
ซึ่งสื่อความหมายในท านองเดียวกัน ประกอบเป็นชื่อในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  
การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ของภาคเอกชนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้
ขอรับอนุญาตให้ถูกต้องตามมาตรา ๗ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 
 
 
....................................................... 
 ………………………………………………….. 



 
 
 

ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการศึกษาและจัดท ารายงานเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” 

 พร้อมร่างกฎหมาย 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ข  
คณะกรรมการศึกษาและจัดท ารายงานเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” 

พร้อมร่างกฎหมาย 
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 

๑. ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  ประธานกรรมการ 
๕. นายมีชัย  วีระไวทยะ    รองประธานกรรมการ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน กรรมการ 
๗. นายสมชัย  ฤชุพันธุ์    กรรมการ 
๘. นายณรงค์  พุทธิชีวิน    กรรมการ 
๙. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ    กรรมการ 

๑๐. นางอุบล  หลิมสกุล    กรรมการ 
๑๑. นายเกริกไกร  จีระแพทย์    กรรมการ 
๑๒. นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์    กรรมการ 
๑๓. นายอลงกรณ์  พลบุตร    กรรมการ 
๑๔. นายเจิมศักดิ์  ปิ่นทอง    กรรมการ 
๑๕. นายประสาร  มฤคพิทักษ์    กรรมการ 
๑๖. นายณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์   กรรมการ 
๑๗. เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายสรศักดิ์  เพียรเวช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

๑๙. ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ปก.pdf
	วิสาหกิจเพื่อสังคม(เนื้อใน).pdf



