
รายงานประจ าปี
2563

YUNUS THAILAND

มูลนิ ธิ ยู นุ ส



ความเสยีหายทีเ่กดิจากการแพรร่ะบาดของเช ือ้

ไวรสัโคโรน่า น้ันเป็นเร ือ่งทีไ่ม่คาดคดิ แตใ่น

ขณะเดยีวกนั เหตกุารณค์ร ัง้นี ้ ก็สรา้งโอกาส

ใหม่ๆ ใหก้บัเราอยา่งน่าประหลาด

ตอนนี้ ทั่วโลกจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแกไ้ขปัญหาที่

ส าคญั ซึง่แน่นอนวา่ มนัไม่ใชแ่ค่ การจะท า

อยา่งไรใหเ้ศรษฐกจิกลบัมาด าเนินตอ่อกีคร ัง้

โชคดทีีพ่วกเรารูค้ าตอบน้ัน จากการรวบรวม

ประสบการณท์ีด่ใีนการจดัการกระบวนการฟ้ืนฟู

ค าถามคอื เราจะน าโลกกลบัไปสูจ่ดุเดมิ กอ่นที่

จะมกีารแพรร่ะบาด หรอืเราจะออกแบบโลก

ขึน้มาใหม่ดว้ยกนั การตดัสนิใจน้ันเป็นของพวก

เราทุกคน
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ศาตราจารย ์มูฮมัหมดั ยูนุส เจา้ของรางวลัโนเบล สาขาสนัตภิาพ ปี 2549

มนัไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะพูดเกีย่วกบัโลกกอ่นการ

แพรร่ะบาดของโคโรน่า วา่ไม่ดกีบัเราอยา่งไร แต่

เราก าลงันับวนัเวลาวา่ เมือ่ไหรท่ีโ่ลกจะไม่เหมาะ

กบัการด ารงอยูข่องมนุษย ์จากภยัพบิตัแิละการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้ เรา

ควรตอ้งเกรงกลวั การวา่งงานจ านวนมากทีเ่กดิ

จากปัญญาประดษิฐน้ั์นอยา่งไร หรอืแมแ้ต ่ความ

มั่งคัง่ทีเ่ขม้ขน้อาจจะไปถงึจดุแตกหกัไดอ้ยา่งไร  

พวกเราคอยย า้เตอืนกนัอยูเ่สมอวา่ ทศวรรษ 20 

นี ้อาจจะเป็น“โอกาสสดุทา้ย”ส าหรบัเราทีจ่ะ

เปลีย่นแปลง หลงัจากความพยายามทัง้หมดที่

ผ่านมา ทีน่ ามาซึง่ผลลพัธอ์นัอ้ยนิด ซ ึง่ไม่เพยีง

พอทีจ่ะชว่ยโลกของเราไวไ้ด ้

เราควรกลบัไปทีโ่ลกเดมินัน้หรอืไม่?

ขึน้อยู่กบัเราจะเลอืกมนั

NO 
GOING 
BACK
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การด าเนินงานของมูลนิธยินุูส (Yunus Thailand) ตลอด 8

เดอืนทีผ่่านมาน้ัน ประกอบไปดว้ย 24 กจิกรรมทีค่รอบคลมุไป

ดว้ยการด าเนินงานทัง้ทางภาควชิาการ ภาคธรุกจิ และชมุชน

เรยีกว่า แนวปฏบิตัิ ABC และถงึแมจ้ะตอ้งเผชญิกบัความทา้ทาย

จากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 แต่เราก็สามารถเตบิโตไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง ผ่านการเรยีนรูท้างวฒันธรรมและการปรบัตวัตาม

สถานการณ์ โดยเราไดก้ าหนดบทบาทการด าเนินงานตามบรบิท

ของประเทศไทย รวมถงึตัง้เป้าหมายไปสูร่ะดบัอาเซยีน ผ่านความ

รว่มมอืจากพนัธมติร ในอนาคต เรามุ่งหวงัทีจ่ะขยายการมสีว่น

รว่มไปสูเ่ครอืขา่ยเชงิวชิาการของธรุกจิเพือ่สงัคม พฒันาและ

ขบัเคลือ่นการเป็นชมุชนน ารอ่งทางดา้นธรุกจิเพือ่สงัคม (Social

Business) ในทางปฏบิตัแิละการมสี่วนรว่มอย่างเขม้แข็ง รวมไป

ถงึการผลกัดนัเศรษฐกจิขนาดเล็กใหด้ขีึน้ได ้
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YUNUS THAILAND

Yunus Thailand จดทะเบยีนอยา่งเป็นทางการ

ในรปูแบบการเป็นมูลนิธสิาธารณะประโยชนท์ีไ่ม่

แสวงหาผลก าไร ภายใตก้ฎหมายของประเทศ

ไทย เมือ่วนัที่ 31 มนีาคม 2563 โดย

คณะกรรมการผูก้อ่ตัง้ ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่

ในแตล่ะฝ่าย เชน่ ฝ่ายก ากบัดแูลองคก์ร ฝ่าย

การศกึษาและวจิยั ฝ่ายการมสีว่นรว่มทางภาค

ธรุกจิ และฝ่ายความรว่มมอืเชงิกลยทุธ ์ เป็นตน้

ซ ึง่การท างานโดยทั่วไปจะด าเนินการภายใตก้าร

ก ากบัดแูลของคณะกรรมการ โดยมศีาตราจารย ์

มูฮมัหมดั ยนุูส และคณะท างานจากยนุู

สเซน็เตอร ์ ประเทศบงัคลาเทศ เป็นทีป่รกึษาและ

ด าเนินงานรว่มกนัตลอดทัง้ปี
เพือ่กา้วสูก่ารเปลีย่นเปลีย่นในปี 2564 พรอ้ม

กบัการปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร ทมี

ปฏบิตักิารมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตขึน้ ดว้ยการ

เปิดรบับุคลากรรุน่ใหม่ทีม่คีวามเช ีย่วชาญและ

หลงใหลในธรุกจิเพือ่สงัคม คณะกรรมการผู ้

กอ่ตัง้จะคอ่ยๆ เปลีย่นบทบาทไปเป็นคณะ

กรรมการบรหิาร ซึง่หมายถงึการจดัตัง้

โครงสรา้งการก ากบัดแูลทีเ่หมาะสม เพือ่

น าไปสูค่วามรว่มมอืกบั ศาตราจารย ์ มูฮมั

หมดั ยนุูส ตลอดจนผูน้ าทีโ่ดดเดน่ทางดา้น

ธรุกจิเพือ่สงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ในอนาคต
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บรบิทของประเทศไทย
ปี 2563

C O V I D

1 9
P a n d e m i c

i n

T h a i l a n d

Yunus Thailand ไดก้อ่ต ัง้ขึน้ในชว่งเวลาทีต่อ้งเผชญิความทา้ทาย

อยา่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีรุ่นแรงขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง ปัจจบุนั ประเทศไทยไดร้บัมอืกบัสถานการณด์งักล่าว ดว้ย

มาตรการการปิดกัน้ประเทศอย่างเขม้งวด รวมถงึการปิดกัน้พรมแดน

เพือ่ยบัยัง้การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั ส่งผลใหป้ระเทศไทยมอีตัรา

การตดิเช ือ้โควดิ-19 ต ่าเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก แตใ่นขณะเดยีวกนั

ประเทศไทยก็ตอ้งเผชญิกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรงจาก

การใชม้าตรการเหล่านี้ เศรษฐกจิของประเทศหดตวัสูงทีส่ดุในแถบ

เอเชยี (-8.5%) โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว ทีไ่ดร้บั

ผลกระทบทีรุ่นแรงอย่างมาก จากการทีแ่รงงานจ านวนมากเดนิทาง

กลบัภมูลิ าเนาเดมิ ถงึแมว้่าชมุชนในประเทศไทยจะสามารถปรบัตวัได ้

ดตีามสถานการณใ์นปัจจบุนั แตก็่ยงัคงมภีาระทีผู่กพนัตามมาจาก

หนีส้นิในครวัเรอืนทีเ่พิม่มากขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัหลายแหง่ตอ้ง

หยดุการด าเนินงาน หรอืมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลดงบประมาณ

ทางดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) ในปี 2563 ท าใหส้ง่ผล

กระทบตอ่การด าเนินงานของเราโดยตรง

ทัง้นี้ การเลอืกตัง้ในปี 2563 ทีผ่่านมาน้ัน สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ

ขดัแยง้ในหลากหลายดา้นและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม สง่ผลใหเ้กดิ

ความเคลือ่นไหวทางการเมอืงผ่านการประทว้งของประชาชนเป็นระยะ

ๆ ทางมูลนิธฯิ จงึมคีวามระมดัระวงัเป็นอย่างมากในการสรา้งความ

รว่มมอืทีอ่าจถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซึง่อาจจะ

กระทบตอ่ชือ่เสยีงของมูลนิธฯิ ได ้

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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โดย ศาตราจารย ์ ยนุูส

ขอบเขต

การด าเนินงาน

• ปฏบิตังิานในระดบันโยบาย ทัง้ในประเทศไทยและอาเซยีน

• สง่เสรมิและพฒันาเครอืข่ายยนุูสเซน็เตอร ์(YSBCs) 

ภายในประเทศไทยและกลุม่อาเซยีน

• สรา้งกองทุนรว่มลงทุนทางธรุกจิเพือ่สงัคมส าหรบัผูป้ระกอบการ

รุน่ใหม่

• จดักจิกรรมประจ าเดอืน

• สนับสนุนธรุกจิเพือ่สงัคมทีด่ าเนินงานอยู่

• ตดิตามข่าวสารเกีย่วกบัธรุกจิเพือ่สงัคมทัง้ในประเทศไทยและ

ระดบัโลกอยา่งสม ่าเสมอ

• มอบหมายใหผู้แ้ทนองคก์รเขา้รว่มงานธรุกจิเพือ่สงัคมระหวา่ง

ประเทศ

• จดังาน the ASEAN Social Business Journey

• ตดิตามโครงการธรุกจิเพือ่สงัคมในประเทศแถบเอเชยี

• สรา้งการรบัรูใ้นแหลง่ความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิเพือ่สงัคม

• สง่เสรมิใหบ้รษิทัตา่ง ๆ รเิร ิม่ธรุกจิเพือ่สงัคม

• ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งธรุกจิเพือ่สงัคมในกลุม่ชมุชนเมอืง

และชนบทขนาดเล็ก

• สรา้งธรุกจิเพือ่สงัคมเพือ่รวบรวมการลงทุนของบรษิทัตา่ง ๆ 

ผ่านโครงการ “Nobin”

• สรา้งความรว่มมอืและพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่สงัคมทั่วประเทศ

และอาเซยีน ”

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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กจิกรรมทีส่ าเรจ็ในปี 2563

เชิงวิชาการ

ตลอดปี 2563 Yunus Thailand ไดเ้ดนิหนา้สรา้งความเชือ่มโยงทางธรุกจิเพือ่สงัคมกบัมหาวทิยาลยั

ทัว่ประเทศไทย พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นเครอืขา่ยระดบัโลกกบัทางเครอืขา่ยยนุูสเซน็เตอร ์

(YSBC) ใหเ้ขม้แข็งมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ ยงัไดส้รา้งความสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้น ระหวา่ง ศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ณ

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (YCA) และศุนยย์นุูสเซน็เตอร ์ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ (YSBC

Kasetsart) รวมถงึพฒันาความสมัพนัธใ์นการด าเนินงานกบัมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ ในประเทศ เชน่

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ (NIDA) เป็นตน้ ทางดา้นของ

ความรว่มมอืในระดบัอาเซยีน Yunus Thailand ไดม้เีร ิม่มกีารสรา้งความรว่มมอืกบั ศูนยย์นุูสเซน็ตอร ์

ประจ ามหาวทิยาลยันานาชาติ อลับุคอร ี (YSBC Albukhary) มหาวทิยาลยัซนัเวย ์ (YSBC Sunway

University) ในประเทศมาเลเซยี รวมถงึ ศูนยนุ์สเซน็ตอร ์ณ มหาวทิยาลยัฟาวนเ์ดช ัน่ (Foundation

University) ในประเทศฟิลปิปินส ์
ภายใตก้รอบการด าเนินงานในการรว่มกบัมหาวทิยาลยั

Yunus Thailand รเิร ิม่ความรว่มมอืกบั จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ผ่านการอบรมและออกแบบธรุกจิเพือ่สงัคม ใน

โครงการ “Engaging Our Future Towards 2030 Social

Business Design Competition” โดยมนัีกศกึษากวา่

180 คน จาก 5 ทวปี เขา้รว่มการแขง่ขนั ชงิเงนิรางวลัมูลคา่

สงูถงึ 300,000 บาท โดยทมีทีช่นะการแขง่ขนัในคร ัง้นี้

ประกอบดว้ย 3 ทมี ไดแ้ก่ ทมี Merca ซึง่พฒันาโซลชู ัน่การ

ซือ้ขายคารบ์อนผ่านการใชบ้ล็อกเชน ทมี Donest พฒันา

แพลตฟอรม์การระดมทนุทีโ่ปรง่ใส และทมี Alpha Protect

ไดพ้ฒันาแอปพลเิคช ัต่ดิตามส าหรบัมหาวทิยาลยัและโรงงาน

นอกจากนี้ Yunus Thailand ยงัใหส้นับสนุนองคก์รในระดบั

ภมูภิาคของ Hult Prize ซึง่ด าเนินการโดยสถาบนัเทคโนโลยี

แห่งเอเชยี (AIT) จดัใหม้กีารฝึกอบรมการคดิเชงิออกแบบ

ส าหรบัการพฒันาธรุกจิเพือ่สงัคมใหแ้กนั่กศกึษาใน

มหาวทิยาลยั รวมไปถงึ ความรว่มมอืในโครงการเยาวชน

แลกเปลีย่นเอเชยีแปซฟิิก (Asia Pacific Youth Exchange)

Y U N U S T H A I L A N D A C A D E M I C N E T W O R K

Yunus Thailand พยายามวางรากฐานเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบัการกอ่ตัง้ ศูนยย์ูนุสเซน็เตอรแ์ห่งอืน่ๆ

ภายในปี 2564 โดยมุ่งหวงัทีจ่ะเป็นตวักลางในการสรา้งความรว่มมอืภายในระดบัประเทศ โดยขบัเคลือ่น

ผ่าน การเขยีนกรณีศกึษาเกีย่วกบัธรุกจิเพือ่สงัคมและนวตักรรมจากชมุชนทัว่ประเทศไทย เพือ่สรา้ง

แหลง่ความรูท้ีจ่ะชว่ยในการเผยแพรร่ปูแบบธรุกจิเพือ่สงัคมไดอ้ยา่งรวดเรว็ อกีทัง้ยงัชว่ยสง่เสรมิ

กระบวนการสรา้งสรรคร์ว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั ยิง่ไปกวา่น้ัน Yunus Thailand ยนิดทีีจ่ะใหค้วาม

ชว่ยเหลอืแกม่หาวทิยาลยั ควบคูไ่ปกบัการเสรมิสรา้งขดีความสามารถทางธรุกจิเพือ่สงัคมใหก้บั

มหาวทิยาลยัดว้ยเชน่กนั

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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เชิงธุ รกิจ

CP GROUP ONE YOUNG WORLD PROGRAM 

หลงัจากที่ ศาตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยนุูส พบกบัคณุศุภชยั เจยีรวนนท ์

ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ จ ากดั

(CP Group) ก็ไดม้กีารประกาศความรว่มมอืทางธรุกจิ โดยมุ่งเนน้ที่

5 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ การสรา้งบรษิทัยอ่ยทางธรุกจิเพือ่สงัคม การ

ลงทนุในธรุกจิเพือ่สงัคม การเป็นผูน้ าในการด าเนินงานรว่มกนัของ

ภาคธรุกจิในประเทศไทย การสนับสนุนองคค์วามรูท้างธรุกจิเพือ่สงัคม

และการเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของคนไทยในดา้นธรุกจิเพือ่สงัคม

กา้วแรกของการมุ่งสูเ่ป้าหมายในคร ัง้นี้ Yunus Thailand

ด าเนินงานรว่มกบั CP Group เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มในการเป็น

ผูน้ าของบรษิทัทางธรุกจิเพือ่สงัคม ผ่านตวัแทน 42 คนในโครงการ

CP One Young World (OYW) จาก 11 บรษิทัในเครอืเจรญิ

โภคภณัฑ ์ Yunus Thailand ไดส้รา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัธรุกจิเพือ่

สงัคมและออกแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิารทีค่ลอบคลมุหวัขอ้ตา่ง

ๆ เชน่ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และธรุกจิเพือ่สงัคม (the

SDGs and Social Business) ธรุกจิเพือ่สงัคมและการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีนอนาคตอนัใกล ้ (Social Business

and Near Future Technologies) รวมทัง้กลยทุธก์าร

เปลีย่นแปลงองคก์รทางธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Business as a

Corporate Transformation Strategy)ในการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตัิ

น้ัน ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารระบุปัญหาทางสงัคม การ

วเิคราะหต์ลาดเป้าหมาย วธิกีารน าเสนอคุณคา่ทีส่ง่มอบใหแ้กผู่ม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทางธรุกจิ ผลกระทบทางสงัคม ตลอดจนการคดิเชงิ

ออบแบบทางธรุกจิเพือ่สงัคม และตวัชีว้ดัทางธรุกจิเพือ่สงัคม

ในชว่งตน้ปี 2564 ตวัแทนโครงการจะน าเสนอแนวคดิทางธรุกจิเพือ่

สงัคมตอ่ประธานคณะผูบ้รหิาร ซึง่นับเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดร้บัการ

ลงทนุและพฒันาเป็นบรษิทัย่อยทางธรุกจิเพือ่สงัคมภายในบรษิทัฯ

โครงการนีจ้ะด าเนินอยา่งตอ่เน่ืองทกุปีไปสูพ่นักงานมากกวา่

360,000 คน อกีทัง้ ยงัจะชว่ยพฒันาการเปลีย่นแปลงภายใน

มหาวทิยาลยั เพือ่ฝึกอบรมพนักงานทกุคนในดา้นของความยัง่ยนืและ

ธรุกจิเพือ่สงัคม ตลอดจนการบูรณาการธรุกจิเพือ่สงัคมกบัฝ่าย

นวตักรรมของบรษิทัฯ นอกจากนี้ Yunus Thailnd ยงัไดด้ าเนินงาน

กบัทมีงาน ฝ่ายความยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เพือ่พฒันาหมู่บา้นธรุกจิเพือ่สงัคมในชมุชนชาวประมง โดยมุ่งเนน้ไป

ที่ การออม การสรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ การลงทุนในธรุกจิเพือ่

สงัคม และการสือ่สารระหวา่งวยัในชมุชน

กจิกรรมทีส่ าเรจ็ในปี 2563

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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เชิงชุมชน

จากอดุมคติ No Going Back ของศาสตราจารย ์ ยนุูส

Yunus Thailand รว่มมอืกบั SEED และกระทรวง

สิง่แวดลอ้มสหสมัพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ออกแบบและ

สง่มอบนวตักรรม ผ่านการเรยีนรูใ้นรูปแบบออนไลนเ์พือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการสนับสนุนธรุกจิเพือ่สงัคมและ

การพฒันาทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green recovery)

โดยยดึหลกัการด าเนินการ ผ่านรูปแบบธรุกจิเพือ่สงัคม

ตลอดระยะเวลา 4 เดอืน ซึง่โครงการนีม้อีงคก์รเขา้รว่ม

มากถงึ 25 องคก์ร จากหลากหลายประเทศ ไม่วา่เป็น

ไทย มาเลเซยี พม่า อนิโดนีเซยี และฟิลลปิปินส ์ รวมทัง้

องคก์รตา่ง ๆ จากเครอืข่ายของยนุูส เชน่ myHarapan

Negros Women for Tommorow Foundation

(NWTF) ศนูยย์นุูสเซน็เตอร ์ (YSBC) และ Foundation

University เป็นตน้

โครงการนี้ มุ่งเนน้ไปทีผู่ป้ระกอบการ และการสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชนเป็นหลกั โดยจะสนับสนุนองคก์รตา่ง ๆ

ในการพฒันาองคป์ระกอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มและธรุกจิ

เพือ่สงัคมในชว่งโควดิ-19 ผ่านเคร ือ่งมอืทีม่คีวาม

เหมาะสมในแตล่ะองคก์ร ซึง่รวมไปถงึ การประเมนิความ

พรอ้มในการพฒันา พฒันาการฟ้ืนฟูทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม การสง่เสรมิทางเลอืกของธรุกจิเพือ่สงัคม และ

กลยทุธท์างธรุกจิแบบอไจล ์ (Agile Business Strategy)

เพือ่ใหอ้งคก์รเหล่าน้ันสามารถน าเคร ือ่งมอืเหล่านีไ้ปใช ้

เพือ่สรา้งประโยชนใ์นธรุกจิเพือ่สงัคมตา่ง ๆ และสามารถ

สง่ตอ่ไปยงัเครอืข่ายพนัธมติรขององคก์รเหลา่น้ัน

นอกเหนือจากการเสรมิสรา้งขดีความสามารถแลว้ โครงการนีย้งัมวีตัถุประสงค ์ เพือ่สรา้งเครอืข่ายในภมูภิาค

อาเซยีนทีจ่ะรว่มมอืกนัในปีตอ่ๆ ไป โครงการนี้ ถกูออกแบบมาในรูปแบบเฉพาะขนาดเล็กและมรีะยะยาว เพือ่

เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างแน่นแฟ้น รวมถงึ ปลกูฝังการพฒันาทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นจดุศนูยก์ลาง

ในแตะ่ละประเทศ ปี 2563 ทีผ่่านมา เป็นคร ัง้แรกทีม่กีารปรบัขนาดโครงการใหส้อดคลอ้งในแตล่ะประเทศ ใน

ขณะเดยีวกนั โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ไดใ้หค้วามสนใจ เสนอทีจ่ะมอบเงนิสนับสนุน

พฒันาโครงการดงักลา่วนีใ้นระดบัโลก ดว้ยความรว่มมอืกบั Climate Change Adaptation Incubator

ของพวกเขา

GREEN RECOVERY ECOSYSTEM

BUILDERS PROGRAM 

กจิกรรมทีส่ าเรจ็ในปี 2563

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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S N A P S H O T S

IVL Creating Shared Value Awards

Yunus Thailand รว่มกนักบั บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั

(มหาชน) ผูผ้ลติพลาสตกิ PET และรไีซเคลิขวดพลาสตกิรายใหญท่ีส่ดุใน

โลก จดัการการแขง่ขนัเพือ่กระตุน้และพฒันาองคค์วามรูภ้ายในองคก์ร

โดยประเมนิโครงการที่รเิร ิม่ความคดิดา้นความยัง่ยนืของโรงงานใน 33

ประเทศ รวมถงึใหค้ าแนะน าเชงิกลยทุธส าหรบัการพฒันาประสทิธภิาพ

ดา้นการสรา้งความยัง่ยนืของบรษิทัฯ

Pracharath Rak Samakkee (PRS) Teaching Case

Yunus Thailand ไดจ้ดัท ากรณีศกึษาของประชารฐัรกัสามคัคี

เครอืขา่ยทางธรุกจิเพือ่สงัคม 76 แห่ง ทีเ่กดิจากความคดิรเิร ิม่ของทาง

ภาครฐัและเอกชน โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสนับสนุนแใหเ้หลา่เกษตรกรราย

ยอ่ย สามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนได ้ สามารถจดัหาพชืผกัปลอดสาร เพือ่

สง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาลรฐั ในประเทศไทย ซึง่การเขยีนกรณีศกึษาดงักลา่ว

เป็นผลลพัธม์าจาก การจดังาน Social Business Day 2019

TTPBI Social Business

Yunus Thailand ไดจ้ดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารทางธรุกจิเพือ่สงัคม และ

จดัท ารายงานการศกึษาขัน้ตน้ (Inception Report) เพือ่เสนอตอ่คณะ

กรรมการบรหิารของบรษิทั ทพีบีไีอ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นหน่ึงในบรษิทั

ช ัน้น าการผลติถงุพลาสตกิของโลก เพือ่พฒันาการรวบรวมและจ าแนก

ประเภทของธรุกจิเพือ่สงัคม รวมถงึการปรบัเปลีย่นห่วงโซค่ณุคา่ภายใน

บรษิทัผ่านแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน การอบรมคร ัง้นีม้จีดุประสงคท์ีจ่ะ

การปรบัเปลีย่นจดุรวบรวมขยะพลาสตกิทีม่อียู่ 300 แห่ง ใน

กรงุเทพมหานคร ใหเ้ป็นธรุกจิเพือ่สงัคม ซึง่วางแผนทีจ่ะด าเนินงานต่อไป

ในปี 2564

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส

กจิกรรมทีส่ าเรจ็ในปี 2563
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Women Entrepreneurship & COVID-19 Recovery in the Deep South, UNDP

Yunus Thailand ไดร้บัเงนิสนับสนุนจากโครงพฒันาแห่ง

สหประชาชาติ (UNDP) ในการรเิร ิม่โครงการดงักลา่ว เพือ่สรา้ง

มูลคา่และความมั่นคงทางอาหารระหวา่งชมุชน ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ ในชว่งการแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 และจะ

เสรมิสรา้งขดีความสามารถของธรุกจิเพือ่สงัคมภายในรฐับาล

ทอ้งถิน่ผ่านการสนับสนุนจากมูลนิธยิูนุส โดยโครงการนีจ้ะรเิร ิม่

ภายในเดอืนธนัวาคม ปี 2563 – 2564

Public-Private Partnership 

for Sustainable Plastic and Waste Management 

Yunus Thailand ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิในโครงการ

“ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชนในการจดัการพลาสตกิและ

ขยะอยา่งยัง่ยนื ในประเทศไทย (PPP Plastic Thailand)” ซึง่ยงัคง

เป็นเพยีงแคก่ลุม่คณะกรรมการ และคณะท างานของกระทรวง

สิง่แวดลอ้ม พรอ้มกบักวา่ 30 บรษิทัในโครงการฯ Yunus Thailand

จะมบีทบาททีส่ าคญัในการพฒันารปูแบบธรุกจิเพือ่สงัคม ส าหรบั

การจดัการขยะพลาสตกิในประเภทตา่ง ๆ ทีแ่ตกตา่งกนั

Social Business Cities

ตามทีไ่ดม้กีารลงนามความรว่มมอืในโครงการ“Social Business Cities” กบัทางรฐัวสิาหกจิของ

กรงุเทพมหานครในปี 2562 ทีผ่่านมา Yunus Thailand รว่มมอืกบั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

UNFCCC PFAN และ Adelphi Consulting ยืน่เสนอโครงการระยะเวลา 7 ปี มูลคา่รวมกวา่ 300

ลา้นบาท ตอ่กระทรวงสิง่แวดลอ้มของเยอรมนีเพือ่พฒันาตวัชีว้ดัในการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ของเมอืง ในประเทศไทย และขบัเคลือ่นธรุกจิเพือ่สงัคม ซึง่รวมไปถงึการพฒันา 5 เมอืงรองใประเทศไทย

ใหก้า้วเขา้สู่ความเป็นเมอืงทีม่กีารจดัการเชงิธุรกจิเพือ่สงัคม ( (Social Business Cities) ดว้ย

การจดัตัง้ศูนยก์ลางธรุกจิเพือ่สงัคมในทอ้งถิน่

S N A P S H O T S

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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Yunus Professional Masters

ภายใตค้วามรว่มมอืของศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ประจ าสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี

(YCA) กบั คณะสิง่แวดลอ้ม และ คณะการจดัการ ณ สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง

เอเชยี (AIT) ตลอดปี 2563 Yunus Thailand ไดร้ว่มพฒันา หลกัสตูร

ระดบัปรญิญาโททางดา้นธรุกจิเพือ่สงัคมคร ัง้แรกของโลก ซึง่มกีารออกแบบ

บทบาทและเนือ้หาภายในหลกัสตูร ผ่านการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตัิ ทีผู่เ้รยีนจะได ้

สมัผสักบัปัญหาของชมุชนและการแกปั้ญหาดว้ยธรุกจิเพือ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ

รวมถงึการเดนิทางไปศกึษางานในเมอืงธากา เมอืงหลวงของประเทศ

บงักลาเทศ เพือ่พูดคยุแลกเปลีย่นความรูก้บัศาสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยนุูส

เพือ่น ามาประยกุตแ์ละสง่เสรมิในการออกแบบธรุกจิเพือ่สงัคมของตนเอง

Seaweed Social Business

Yunus Thailand รว่มกบั YSBC Kasetsart และ SAMS รว่มมอืกนัจดัท า

โครงการเพือ่สง่มอบแกส่หราชอาณาจกัร และรฐับาลประเทศไทย ในการ

พฒันาธรุกจิเพือ่สงัคมเกีย่วกบัสาหรา่ยทะเลจากจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดย

ในโครงการนีป้ระเทศไทยไดร้บัความรูใ้นการเพาะเลีย้งสาหรา่ยทะเลจาก

ประเทศสกอตแลนด ์ สว่นทางประเทศสกอตแลนดน้ั์นไดร้บัความรูท้างธรุกจิ

เพือ่สงัคมจากทางมูลนิธยินุูส สง่ผลใหม้กีารจดัตัง้ศูนยก์ลางธรุกจิเพือ่สงัคม

ระหวา่งประเทศไทยและสหราชอาณาจกัรขึน้ ซ ึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ อกีทัง้ในโครงการนีท้างบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ จ ากดั (CP

Group) WWF และกองทุนสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ไดใ้หค้วามสนใจในการ

เขา้รว่มโครงการ และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะขยายขนาดโครงการน ารอ่งนีต้อ่ไป

หลงัจากโครงการเกดิขึน้จรงิ

Transnational Education Partnership with YSBC Cadiz & YCA

ศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ ประจ ามหาวทิยาลยักาดซิ (YSBC Cadiz) ศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ ประจ าสถาบนัเทคโนโลยี

แห่งเอเชยี (YCA) และYunus Thailand ไดส้รา้งความรว่มมอืทางการศกึษาอยา่งเป็นทางการภายในปี

2563 และจะรเิร ิม่แผนการปฏบิตังิานภายในปี 2564 ผ่านระบบการศกึษาในระดบัปรญิญาโท รปูแบบ

ออนไลน์ ของมหาวทิยาลยักาดซิ (University of Cadiz) ในหลกัสตูรวชิาการดา้นการเงนิระดบัฐานราก

(Microfinance) ดา้นสทิธมินุษยชน และความรว่มมอืเพือ่การพฒันา โดยทางสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี

(AIT) จะด าเนินการทางดา้นการจดัการการพฒันา และ Yunus Thailand จะรว่มด าเนินการทางดา้นธรุกจิ

เพือ่สงัคมในเชงิปฏบิตัภิาคสนาม
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Social Business Show & The Social Fiction Challenge

จากการทีป่ระเทศไทยอยู่ในระหวา่งการใชม้าตรการการปิดกัน้ภายในประเทศอยา่งเขม้งวด Yunus

Thailand เล็งเห็นโอกาสทีจ่ะสรา้งประโยชนจ์ากการทีท่กุคนใชเ้วลาอยูก่บัหนา้จอเป็นเวลานาน โดยสรา้ง

การตระหนักรู ้ ควบคูไ่ปกบัการผลกัดนัอดุมคติ No Going Back ของศาตราจารย ์ ยนุูส ผ่านการ

น าเสนอแนวคดิธรุกจิเพือ่สงัคม ทางสถานีโทรทศันไ์ทยพบีเีอส (Thai PBS) และ การน าเสนอ Social

Fiction ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ ในประเด็นทีว่า่ “อยากเห็นโลกหลงัโคโรน่าเป็นอยา่งไร” เพือ่สรา้ง

กระแสในกลุม่คนรุน่ใหม่บนโลกออนไลน์ – ถา้เราไม่จนิตนาการ มนัก็จะไม่เกดิ ถา้เราจนิตนาการ นัน่คอื
จดุเร ิม่ตน้ของการท าใหเ้กดิขึน้ -

Supporting Social Business for Hilltribe Communities

Yunus Thailand ไดใ้หก้ารสนับสนุนการวางแผนทางธรุกจิเพือ่สงัคมและ

การจดัการทางการเงนิแกศ่นูยก์ารฝึกสอนการประกอบอาหารและการ

บรกิาร (HCTC) หน่ึงในธรุกจิเพือ่สงัคม ซึง่ตัง้อยูใ่นชายแดนประเทศไทย

และประเทศพม่า ชว่ยในการอบรมเยาวชนชาวเขาใหส้ามารถเขา้ถงึงานทีม่ี

คณุภาพในอตุสาหกรรมประกอบอาหารและการบรกิาร เชน่ รา้นอาหารใน

ระดบัมชิลนิสตารท์ีก่รงุเทพมหานคร เป็นตน้ ในระหวา่งนี้ Yunus

Thailand อยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัทาง IECD เพือ่รว่มมอืกนัสรา้งธรุกจิ

เพือ่สงัคมในการสนับสนุนผูป้ระกอบการชาวเขา

Corporate – Community Partnerships in Thailand

จากการรวมตวักนัระหวา่งผูป้ระกอบการทางชมุชน ธรุกจิขนาดใหญ่

และผูด้ าเนินนการเชงิระบบนิเวศน์ Yunus Thailand จงึไดใ้หก้าร

สนับสนุนในการจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจ

และวสิยัทศันร์ว่มกนัในธรุกจิเพือ่สงัคม กจิกรรมในการอบรม ประกอบไป

ดว้ย การรว่มกนัแบ่งปันมุมมองทีเ่กีย่วกบัจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ

ขอ้จ ากดั ของพนัธมติรทีม่คีวามแตกตา่งกนั รวมถงึมุ่งเนน้ไปทีก่าร

วเิคราะหห์่วงโซค่ณุคา่และการก าหนดแนวความคดิทางธรุกจิเพือ่สงัคม

ส าหรบัความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและชมุชน
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Social Health Enterprise (SHE)

Yunus Thailand สนับสนุนวสิาหกจิสุขภาพชมุชน (SHE) ตลอดปี

2563 ในการขยายการด าเนินธรุกจิเพือ่สงัคมไปยงัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เพือ่ฝึกอบรมผูห้ญงิชาวมุสลมิทีว่า่งงานใหเ้ป็นผูป้ระกอบการดา้นการจดั

ดดัสรรีะ อกีทัง้ ยงัไดใ้หก้ารสนับสนุนทางการสรา้งแบรนด ์ การตลาด และ

เครอืขา่ยรฐับาลในทอ้งถิน่

Fintech for a Sustainable Tomorrow

จากความรว่มมอืกบัทางมหาวทิยาลยัลกิเตนสไตน์ (University of

Liechtenstein) และการสนับสนุนของรฐับาลลกิเตนสไตน์ Yunus

Thailand จงึไดจ้ดัการประชมุออนไลน์ ภายใตห้วัขอ้ บทบาทของ

เทคโนโลยทีางการเงนิในการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและระบบทุนนิยมแบบใหม่ทีเ่ทา่

เทยีมกนั โดยมผีูเ้ขา้รว่มและวทิยากรรวมกนักวา่ 300 คน จาก 6 ทวปีทัว่

โลก ซึง่โครงการนีเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ช ีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยทีางการเงนิ

และนักศกึษาไดเ้ขา้ใจถงึบทบาทของธรุกจิเพือ่สงัคม และบทบาททีพ่วก

เขาสามรถชว่ยขบัเคลือ่นธรุกจิเพือ่สงัคม

Social Business & Islamic Finance

ดว้ยความรว่มมอืของสหกรณอ์สิลามแห่งประเทศไทย Yunus Thailand

จงึไดจ้ดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ภายใตห้วัขอ้ “ธรุกจิเพือ่สงัคม การ

ด าเนินการตามบรบิทของอสิลาม แปลงทฤษฎสีูก่ารปฏบิตั”ิ เพือ่พฒันา

บทบาทธรุกจิเพือ่สงัคมในชมุชนใหส้ามารถด าเนินงานในระบบทางการเงนิ

อสิลามของประเทศไทย โดยมุ่งเนน้ไปทีก่ารใชว้ากฟั (Waqf) และซะกาต

(Zakat) ส าหรบัธรุกจิเพือ่สงัคม ผ่านการพฒันากองทนุผูป้ระกอบการ

ชมุชน การประชมุเชงิปฏบิตักิารนีไ้ดร้บัการมสีว่นรว่มเป็นอยา่งดจีาก

หลายภาคสว่น ไม่วา่จะเป็น ผูน้ าทางศาสนา นักการเมอืงทอ้งถิน่ ผูจ้ดัการ

สหกรณ์ ตลอดไปจนถงึผูป้ระกอบการในชมุชน
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Youth Energy Academy

ดว้ยความรว่มมอืกบัทางศูนยท์รพัยากรประจ าภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (RRC.AP) มูลนิธคิอนราด อาเด

นาวร ์ (Konrad Adenauer Stiftung) และเครอืขา่ยเยาวชนทางพลงังานยัง่ยนื (SEYN) Yunus

Thailand รว่มเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างดา้นธรุกจิเพือ่สงัคมในโครงการ Youth Energy Academy

(YEA) ประจ าปี 2563 ซึง่จดัท าขึน้ในรปูแบบออนไลน์ และมผีูป้ระกอบการดา้นพลงังานหมุนเวยีนใน

ชมุชนเขา้รว่มถงึ 25 คน จากหลากหลายประเทศ ไม่วา่จะเป็น พม่า ฟิลปิปินส ์ ไทย ปากสีถาน และเนปาล

Yunus Thailand ไดพ้ยายามแบ่งปันวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ห็นไดผ้ลจรงิจากรปูแบบการด าเนินงานของทาง

กรามนี ชกัติ (Grameen Shakti) เพือ่น าไปประยกุตแ์ละพฒันารปูแบบธรุกจิทีม่อียู่ โครงการนี้ จะเร ิม่

ขยายขนาดใหส้ามารถรองรบัผูป้ระกอบการทีต่อ้งการเขา้รว่มไดถ้งึ 60 คน ในเดอืนมกราคม 2564 และ

พฒันาใหเ้ป็นศูนยบ่์มเพาะพลงังานทีย่ ัง่ยนื

The Happy Grocers

Yunus Thailand ไดใ้หค้ าปรกึษาและจดัหาสนิเชือ่ขนาดเล็กใหแ้กท่าง

Happy Grocers ซึง่เป็นธรุกจิเพือ่สงัคมรายใหม่ในประเทศไทย โดย

มุ่งหวงัทีจ่ะเช ือ่มโยงเกษตรกรทีส่ญูเสยีรายไดจ้ านวนมากจากการขาด

ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากตลาดภายในกรงุเทพมหานคร

ในชว่งทีป่ระเทศไทยใชม้าตรการการปิดกัน้ภายในสงัคม โดยไดเ้ชือ่มโยง

ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายใหแ้กเ่กษตรกรผ่านตลาดเกษตรกรเคลือ่นที่ ตาม

พืน้ทีอ่าคาร คอนโดมเินียมตา่ง ๆ ทัว่กรงุเทพมหานคร รวมไปถงึการจดั

กจิกรรมอบรมและทรปิอาหารเพือ่สขุภาพ

Food Truck Entrepreneurship

ปี 2563 Yunus Thailand ไดส้รา้งความรว่มมอืทางนวตักรรมกบับรษิทั

วี เชฟ ประเทศไทย จ ากดั (We Chef) ผูส้รา้งแพลตฟอรม์ส าหรบั

ผูป้ระกอบการรถอาหารเคลือ่นที่ (Food Truck) โดยมสีถาบนัไทยพฒัน์

หน่ึงในองคก์รช ัน้น าทางดา้น สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) ใน

ประเทศไทย รว่มมอืกนัพฒันารปูแบบธรุกจิ เพือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบการ ให ้

เป็นเจา้ของธรุกจิรถเคลือ่นที่ ท ัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้งกบัอาหาร โดย

เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ไปด าเนินกจิการ ในพืน้ทีต่า่งๆ ตาม

รปูแบบธรุกจิ เชน่ แหลง่พืน้ทีบ่รเิวณส านักงานของบรษิทัตา่ง ๆ เป็นตน้
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ปี 2563

สอนอะไรกบัเรา

เราไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมากมายในปีนี้ และมั่นใจเป็นอยา่งยิง่วา่ บทเรยีนในปีนี้

จะชว่ยสง่เสรมิใหเ้รามพีลงัมากขึน้ในปี 2564 ทีก่ าลงัจะมาถงึ ดว้ย

วฒันธรรมทีเ่ปิดกวา้ง และการเรยีนรูผ้่านการด าเนินงานรว่มกนัทัง้

ภายในและภายนอก ทีช่ว่ยให ้ Yunus Thailand พฒันาไดอ้ยา่งกา้ว

กระโดด เพราะ ทกุ ๆ คร ัง้ทีเ่ราไดส้ง่เสรมิธรุกจิเพือ่สงัคมธรุกจิใดธรุกจิ

หน่ึง เรามกัจะไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งราวตา่ง ๆ มากมายจากธรุกจิเหลา่น้ัน

เชน่กนั ความคดินีจ้ะเป็นแนวทางปฏบิตัิ ทีจ่ะเราคอยสง่เสรมิและ

ถา่ยทอดไปพรอ้ม ๆ กนั

ความเคลือ่นไหวของธรุกจิเพือ่สงัคมในประเทศไทยก าลงัเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ในภาควชิาการ ภาค

ธรุกจิ และชมุชน ตา่งก็หนัมาใหค้วามสนใจและประยกุตใ์ชแ้นวคดิธรุกจิเพือ่สงัคมกนัมากขึน้ ปัจจบุนั

Yunus Thailand มคีวามตัง้ใจทีจ่ะรว่มมอืกบัผูส้รา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ สนับสนุนนวตักรรม รวมถงึ

ใหค้วามชว่ยเหลอืในการเผยแพรแ่นวคดิธรุกจิเพือ่สงัคมทัว่สงัคมไทย ทัง้ยงัมกีารตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็น

หน่ึงในผูส้รา้งเครอืขา่ยทีก่ระตุน้ความตอ้งการในภาคธรุกจิเพือ่สงัคม จดัหาเคร ือ่งมอืสนับสนุนและ

ชว่ยเหลอืในเครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคม ทัง้ยงัเป็นผูส้รา้งสถาบนั ทีเ่ป็นระบบทางธรุกจิเพือ่สงัคมอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ในประเทศไทย

การด าเนินงานเชงิธรุกจิเพือ่สงัคมในรปูแบบสตารท์อพัรายใหม่ในชว่งปี

แรก เกดิขึน้พรอ้ม ๆ กบัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และยงัคง

เป้าหมายในการสรา้งความยัง่ยนืทางการเงนิ อยา่งไรกต็าม Yunus

Thailand ยงัคงไวซ้ ึง่จดุยนืในการเตบิโตและขยายขนาดองคก์รอยา่ง

รวดเรว็ จากการถา่ยโอนพนักงานและเรยีนรูจ้ากศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์

ประจ าสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (YCA) นอกจากนี้ ยงัไดพ้ยายาม

สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ผ่านการด าเนินงานรว่มกบัพนักงานทีป่รกึษาของ

องคก์ารเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา (USAID)

และธนาคารโลก (World Bank) นอกจากนี้ จดุแข็งอกีจดุหน่ึงทีเ่ป็น

เอกลกัษณใ์นไดก้ารสรา้งรายไดใ้นชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

ของ Yunus Thailand น้ันคอื การเป็นพนัธมติรและมสี่วนรว่มมากวา่

การเป็นแคผู่ใ้หบ้รกิาร แต่ยงัคงมั่นใจไดว้า่ ความเป็นอสิระในฐานะนิติ

บุคคลยงัคงเหมอืนเดมิ พรอ้มทัง้สามารถขยายขอบเขตการสรา้ง

นวตักรรมใหม่ ๆ ได ้ อกีทัง้ยงัตัง้ใจทีจ่ะสรา้งความเป็นอสิระทางการเงนิ

อยา่งเชน่ หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท Yunus Professional Masters

หรอื กองทนุรวม ESG ทางธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Business ESG

Mutual Fund) เป็นตน้

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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ในทา้ยทีส่ดุ Yunus Thailand จะไม่สามารถทกุอยา่งใหส้ าเรจ็ไดห้ากปราศจากความรว่มมอืเป็นอยา่งดี

ของพนัธมติรทีแ่ข็งแกรง่ เราไม่อาจจะกลา่วขอบคุณเหลา่พนัธมติรไดท้ ัง้หมด แตค่งตอ้งขอบคุณเป็น

พเิศษส าหรบับรษิทั อมิเมจ พลสั คอมมวินิเคช ัน่ จ ากดั (Image Plus Communication) ทีใ่หก้าร

สนับสนุนดา้นสถานทีแ่ละบุคลากร และสถาบนัไทยพฒัน์ (Thaipat Institute) ทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืดา้น

บุคลากรในการปฏบิตังิานเชน่เดยีวกนั รวมไปถงึ วสิาหกจิสขุภาพชมุชน (SHE) ทีส่นับสนุนในการตัง้ตน้

มูลนิธฯิ และศุนยย์ูนุสเซน็เตอร ์ ประจ ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ (YSBC Kasetsart) ทีเ่ป็นพนัธมติรที่

แข็งแกรง่ตลอดทัง้ปี ยิง่ไปกวา่น้ัน Yunus Thailand ยงัไดร้บัสทิธปิระโยชนเ์ป็นอยา่งมากจากผลการ

ด าเนินงานตลอด 11 ปีทีผ่่านมาของศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ ประจ าสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (YCA) หาก

ขาดกลุม่คนเหลา่นีค้งเป็นไปไม่ไดท้ีมู่ลนิธฯิ จะเกดิขึน้ ความเป็นวฒันธรรมองคก์รของ YCA มสีว่นชว่ย

เป็นอยา่งมากในการพฒันามูลนิธฯิ รวมทัง้ยงัเป็นพนัธมติรทีส่ าคญัใหค้วามรว่มมอืกนัมาตลอดทัง้ปี

การด าเนินงานไม่ไดม้เีพยีงแคใ่นประเทศไทย ความตอ้งการทางดา้นธรุกจิเพือ่สงัคมไดข้ยายกวา้งออกไปสู่

ประเทศเพือ่นบา้น ทัง้ในกลุ่มอาเซยีนและกลุม่ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า เวยีดนาม) นอกจากนีก้าร

รวมตวัของภมูภิาคอาเซยีนทีถ่กูขบัเคลือ่นอยา่งรวดเรว็จากปัจจยัทางดา้นภมูริฐัศาสตร ์ (Geopolitical)

เป็นปัจจยัจากระดบับนสูร่ะดบัลา่ง (Top-Down) ในการผลกัดนัธรุกจิเพือ่สงัคมทัว่ทัง้อาเซยีน แมว้า่

ภาคธรุกจิเพือ่สงัคมจะอยูใ่นชว่งตัง้ตน้ในหลายประเทศทั่วอาเซยีน Yunus Thailand ไดก้ าหนด

พนัธมติรหลกัในภมูภิาค และสรา้งความรว่มมอืทีส่ าคญัเพือ่ผลกัดนัการเคลือ่นไหวของธรุกจิเพือ่สงัคม ซึง่

จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากรากฐานทีแ่ข็งแกรง่ในประเทศไทย และระบบเชงิธรุกจิของประเทศไทยเพือ่แสดง

ความเป็นผูน้ าในระดบัภมูภิาค

ปี 2563

สอนอะไรกบัเรา
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แนวทางปฏบิตั ิABC ปี 2564

• เครอืขา่ยทางวชิาการระหวา่ง ยนุูสเซน็เตอรแ์ละ Yunus

Thailand จะเพิม่มากขึน้ จากการขยายขอบเขตทัง้ทางดา้น

ของการสอน การวจิยั ในเร ือ่งธรุกจิเพือ่สงัคม และความ

รว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั

• หลกัสตูรระดบัปรญิญาโททางดา้นผูป้ระกอบการธรุกจิเพือ่

สงัคม จะเร ิม่ตน้ขึน้ ซ ึง่สอนโดย ศาสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยนุูส

รวมไปถงึการเรยีนในภาคสนามแบบ Yunus Colloquium

• การสรา้งกรณีศกึษาธรุกจิเพือ่สงัคมของ Yunus Thailand

โดยรวบรวมเร ือ่งราว และองคค์วามรูต้า่ง ๆ ผ่านความรว่มมอื

ระหวา่งเครอืขา่ยทางวชิาการของศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ (YSBC)

และมูลนิธยินุูส

เชงิวชิาการ

เชงิธุรกจิ

เชงิชุมชน

• จดัตัง้บรษิทัทีป่รกึษาดา้นธรุกจิเพือ่สงัคม ซึง่เป็นความรว่มมอืจาก

ทางกรามนี ชกัติ (Grameen Shakti) และ Yunus Thailand ที่

จะใหค้ าปรกึษาทางดา้นธรุกจิเพือ่สงัคมและความยัง่ยนื ทัง้ใน

ประเทศไทย ภมูภิาคอาเซยีน รวมถงึในระดบัโลก

• จดัตัง้กองทนุ ESG ภาคธรุกจิเพือ่สงัคมขึน้ ส าหรบักลุม่บรษิทัที่

ก าลงัลงทนุใน ESG โดยยกผลตอบแทนใหก้บักองทนุรว่มลงทนุทาง

ธรุกจิเพือ่สงัคม และจดัเก็บคา่ธรรมเนียมผ่าน Yunus Thailand

• การขยายโครงการการสรา้งผูน้ าความเปลีย่นแปลงและพฒันา

ทกัษะใหแ้กบุ่คลากรภายในของบรษิทัตา่ง ๆ เพือ่ทีจ่ะปรบัเปลีย่น

บรษิทัในไทยใหก้า้วเขา้สู่ปรชัญาทางดา้นธรุกจิเพือ่สงัคม รวมถงึ

การตัง้บรษิทัธรุกจิเพือ่สงัคมขนาดยอ่ยขึน้

• การสรา้งกลุม่ชมุชน YT Community of Communities โดยการ

รวบรวมชมุชน 100 ชมุชน ทัว่ประเทศไทย ภายในระยะเวลา 3 เดอืน

แรกของปี 2564 เพือ่สนับสนุนนวตักรรมธรุกจิเพือ่สงัคมจากฐาน

ราก และสรา้งการรบัรูเ้ชงินโยบายส าหรบัเศรษฐกจิขนาดเล็กใน

ชมุชน

• การเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการหญงิในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย

มุ่งเนน้ไปทีก่ารสรา้งความเขม้แข็งในทอ้งถิน่ เสรมิสรา้งศกัยภาพของ

ผูห้ญงิ สรา้งโอกาสทางรายได ้ในภาคเกษตรกรรมและการเพาะเลีย้ง

สตัวน์ า้

• การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของภาคการเงนิระดบัฐานราก 

(Microfinance) ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทชีายฝ่ัง

ทะเลตะวนัออก มุ่งเนน้ไปทีก่ารเรยีนรูผ้่านแนวทางการปฏบิตัทิีม่ี

ประสทิธภิาพจากธนาคารกรามนี (Grameen Bank) และขยายการ

เป็นชมุชนน ารอ่ง
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ศาสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยนุูส ผูร้เิร ิม่แนวคดิการท าธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Business) และสนิเชือ่ระดบัยอ่ย

(Microcredit) รวมถงึเป็นผูก้อ่ตัง้ธนาคารกรามนี ธนาคารเพือ่คนจน และอกีกวา่ 50 ธรุกจิในประเทศบงัคลา

เทศ และจากการพฒันาทางนวตักรรมและธรุกจิอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลใหศ้าสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยนุูส ไดร้บัเลอืก

จากนิตยสารฟอรจ์นูในเดอืนมนีาคม ปี 2555 ใหเ้ป็น “หน่ึง ใน ผูป้ระกอบการทีย่อดเยีย่มทีส่ดุของยคุ”

ในปี 2549 ศาสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยูนุส และธนาคารกรามนี ไดร้บัรางวลัโนเบล สาขาสนัตภิาพ นอกจากนี้

ศาสตราจารย ์ ยนุูส ยงัไดร้บัปรญิญาบตัรกติตมิศกัดิถ์งึ 63 ใบ จากมหาวทิยาลยั 24 แห่งทัว่ประเทศ อกีทัง้ยงั

ไดร้บัรางวลั 136 รางวลั จาก 33 ประเทศ รวมไปถงึรางวลัเกยีรตยิศ จาก 10 ประเทศ ศาสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยู

นุส เป็นเพยีง 1 ใน 7 บุคคล ทีไ่ดร้บัรางวลัโนเบล สาขาสนัตภิาพ เหรยีญแห่งอสิรภาพประธานาธบิดี และเหรยีญ

ทองของรฐัสภาพแห่งสหรฐัอเมรกิา ทัง้ยงัไดร้บัรางวลัทีส่ าคญัอกีมากมาย เชน่ รางวลัรามอน แมกไซไซ

(Ramon Magsaysay Award) ปี 2527 รางวลัอาหารโลก (World Food Prize) ปี 2541 รางวลั Prince of

Asturias Award for Concord ปี 2541 รางวลัสนัตภิาพซดินีย ์ (Sydney Peace Prize) ปี 2541 และรางวลั

สนัตภิาพโซล (Seoul Peace Prize) ปี 2549 เป็นตน้ ในประเทศบงัคลาเทศ ศาสตราจารย ์ ยนุูส ไดร้บัรางวลั

President's Award ในปี 2521 จากการแนะน าองคก์รทางนวตักรรมดา้นการเกษตร และรางวลั

Independence Day Award จากประธานาธบิดขีองประเทศบงัคลาเทศ ในปี 2530 จากการใหค้วาม

สนับสนุนอยา่งจรงิจงัในการพฒันาความเป็นชนบท

ศาสตราจารย ์ ยนุูส ไดร้บัเลอืกจาก Wharton School of Business ให ้ เป็น “1 ใน 25 นักธรุกจิทีม่อีทิธพิล

มากทีส่ดุในรอบ 25 ปีทีผ่่านมา” และในปี 2549 นิตยสารไทม ์ (Time Magazine) ไดป้ระกาศใหศ้าสตราจารย ์

มูฮมัหมดั ยนุูส เป็น “1 ใน 12 ผูน้ าทางธรุกจิ ทีม่อีายกุวา่ 60 ปีในอาเซยีน” อกีทัง้ ยงัไดร้บัการโหวตใหเ้ป็น

ล าดบั 2 จาก 100 อนัดบัของปัญญาชนสาธารณะ (Public Intellectuals) ผ่านการส ารวจความคดิเห็น

ออนไลน์ โดยนิตยสาร Prospect ของสหราชอาณาจกัร และ Foreign Policy ของสหรฐัอเมรกิา ในปี 2551

ยิง่ไปกวา่น้ัน ในปี 2553 นิยาสาร The New Statesman แห่งสหราชอาณาจกัร ไดร้ะบุวา่ศาสตราจารย ์ มูฮมั

หมดั ยนุูส เป็น “1 ใน 50 บุคคล ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในโลก” รวมไปถงึส านักขา่ว Financial Times ไดเ้ลอืก

ศาสตราจารย ์ เป็น “1 ใน 6 ผูบุ้กเบกิดา้นการเงนิตลอดกาล” รว่มกบั วอรเ์รน บฟัเฟตต ์ (Warren Buffett)

อมาเดโอ จอินันีน่ี (Amadeo Giannini) เฮนรี คราวสิ (Henry Kravis) เจ พี มอรแ์กน (J.P Morgan) และเม

เยอร ์แอมเชล รอธไชล ์ (Mayer Amschel Rothschild)

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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ดร.ไฟซ ์ชาห ์
ประธานกรรมการ

ดร.ไฟซ ์ ชาห ์ เป็นผูอ้ านวยการศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ (YCA) และ หวัหนา้ฝ่ายการ

บรหิารจดัการ AIT Extension ณ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) อกีทัง้ยงั

เป็นผูน้ าโครงการทีไ่ดร้บัทนุจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ซึง่มุ่งเนน้ไปทีห่่วงโซ่

อปุทานทีย่ ัง่ยนืในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ และการพฒันาประสทิธภิาพดา้น

สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) ส าหรบับรษิทัตา่ง ๆ ในภมูภิาค

ตลอดระยะเวลา 40 ปีของการเปลีย่นแปลงและการเพิม่ขดีความสามารถในสาย

อาชพีหลากหลายประเทศ ดร. ชาห ์ ไดใ้หป้รกึษาใหก้บัหน่วยงานของรฐับาล

และสหประชาชาติ (UN) ในการรว่มงานกบับรษิทัช ัน้น าของประเทศตา่ง ๆ

พฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลงในระดบัรากหญา้กวา่ 3,000 คน ทัง้ยงั รบัผดิชอบ

โครงการพฒันาชมุชนกวา่ 300 โครงการ ตัง้แตห่มู่บา้นบนเทอืกเขาหมิาลยัไป

จนถงึทะเลทรายธาร ์ ในระหวา่งปี 2538 จนถงึปี 2544 น้ัน ดร. ชาห ์ ไดเ้ป็น

ผูน้ าบรษิทั Saga ซึง่เป็นหน่ึงในบรษิทัผูผ้ลติลกูฟุตบอลรายใหญท่ีส่ดุของโลก

พรอ้มกบัเป็นบรษิทัทีบุ่กเบกิรปูแบบธรุกจิทีร่บัผดิชอบตอ่สงัคม ทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก

ดร. สุนทร คุณชยัมงั
ประธาน ฝ่ายวชิาการและ
การวจิยั

ดร.สนุทร คุณชยัมงั ผูเ้ป็นกอ่ตัง้และประธานบรษิทั อมิเมจ พลสั คอมมวินิ

เคช ัน่ จ ากดั (Image Plus Communication) ทีม่ปีระสบการณท์ างาน

ทางดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) มากวา่สามทศวรรษ

ภายใตก้ารบรหิารของดร.สนุทร บรษิทั อมิเมจ พลสั คอมมวินิเคช ัน่ ได ้

ด าเนินงานในการใหค้ าปรกึษาทางดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) ใหแ้ก่

บรษิทัช ัน้น าของประเทศไทย รวมถงึหน่วยงานภาครฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตอ่การ

พฒันาประเทศ นอกจากนี้ ดร.สนุทร ยงัคงด ารงต าแหน่งอาจารยพ์เิศษของ

วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ และเป็นรว่มผูก้อ่ตัง้ “หน่วยงาน

รเิร ิม่ธรุกจิเพือ่สงัคมแห่งประเทศไทย (TSBI)” ทัง้ยงัเป็นเคยด ารงต าแหน่ง รอง

คณบดฝ่ีายสือ่สารองคก์รและกจิการองคก์รทีว่ทิยาลยัพฒันศาสตร ์ ป๋วย อึง๊

ภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ และผูอ้ านวยการมูลนิธสิมัมาชพี รวมไปถงึ

ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาและพฒันากจิการเพือ่สงัคม ณ มหาวทิยาลยัรงัสติ

ดร.พพิฒัน ์ยอดพฤตกิาร

ประธานฝ่ายกลยุทธ ์
ดร. พพิฒัน์ ยอดพฤตกิาร ประธานสถาบนัไทยพฒัน์ (Thaipat Institute)

องคก์รสาธารณประโยชนท์ีถ่กูกอ่ตัง้ขึน้ในปี 2542 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

สง่เสรมิความยัง่ยนืและความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รในภาคเอกชน

นับตัง้แตส่ถาบนัเร ิม่กอ่ตัง้ ดร.พพิฒัน์ เป็นผูน้ าและมสีว่นรว่มในงานวจิยั

มาแลว้กวา่ 300 เร ือ่ง รวมถงึการฝึกอบรม การใหค้ าปรกึษากบับรษิทัขา้ม

ชาตทิัง้หลาย รฐัวสิาหกจิ และบรษิทัช ัน้น าในประเทศไทย นอกจากนี้ ดร.

พพิฒัน์ ยงัไดก้อ่ตัง้ เครอืขา่ยธรุกจิรว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคมไทย (Thai CSR)

เพือ่เป็นเวทสี าหรบัการสรา้งความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในภาคธรุกจิและเป็น

ศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นความรูด้า้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมระหวา่ง

บรษิทัในประเทศไทย อกีทัง้ยงัเป็นผูร้ว่มกอ่ตัง้ “หน่วยงานรเิร ิม่ธรุกจิเพือ่

สงัคมแห่งประเทศไทย (TSBI)” ในปี 2559 เพือ่สง่เสรมิแนวคดิธรุกจิเพือ่

สงัคมของศาสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยนุูส ในประเทศไทย

รายงานประจ าปี 2563 มูลนิธยินุูส
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นายแพทย ์พูลชยั จติอนนัตวทิยา
คระกรรมการ

นายแพทย ์ พูลชยั จติอนันตวทิยา ผูก้อ่ตัง้วสิาหกจิสุขภาพชมุชน (SHE) ซึง่

เป็นนวตักรรมดา้นสขุภาพเพือ่ชว่ยพฒันาคณุภาพชวีติของมนุษยใ์นผูท้ีม่ี

ความเครยีดในสถานทีท่ างาน โดยเปิดโอกาสใหก้บัอดตีผูต้อ้งโทษหญงิและ

เยาวชนในชนเผ่าตา่ง ๆ ใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมเพือ่มาเขา้มาท างาน วสิาหกจิ

สขุภาพชมุชน (SHE) มสีญัญาในการใหบ้รกิารในบรษิทัหลายแห่งในฐานะ

นวตักรรมทางดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม วสิาหกจิสขุภาพชมุชน (SHE)

ไดร้บัรางวลัตา่ง ๆ มากมายจากผลงานทัว่ทัง้อาเซยีน นอกจากนี้ นายแพทย ์

พูนชยั ยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นรองประธานของสมาคมธรุกจิเพือ่สงัคม (SE

Thailand) และ อยูใ่นคณะกรรมการกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาติ อกีทัง้ ยงัมี

การด าเนินงานรว่มกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลตลาดทุน (Capital Markets)

เพือ่เปลีย่นจากความรบัผดิชอบตอ่สงัคมไปสูก่ารลงทนุทีส่ามารถสรา้ง

ผลกระทบทีด่ใีหแ้กป่ระเทศ ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม

นอกจากนี้ นายแพทย ์ พูลชยั ยงัเป็นแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญดา้นโรคหวัใจ รวมถงึ

เป็นหน่ึงในผูก้อ่ตัง้โครงการหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 30 บาท รกัษาทกุ

โรค ในประเทศไทย

กลัยารตัน ์กรปรยิวศัว ์
คณะกรรมการ

คณุกลัยารตัน์ กรปรยิวศัว ์ จบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ทางดา้น

กฎหมายและการเมอืง และไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลธรุกจิของครอบครวั

รวมถงึมคีวามสนใจในอตุสาหกรรมโลจสิตกิสแ์ละการบรกิาร ตลอดสอง

ทศวรรษทีผ่่านมา คณุกลัยารตันไ์ดด้ ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการของธรุกจิ

ในกลุ่มจติรโภชนา ซึง่ไดร้บัรางวลัในดา้นอาหารและเคร ือ่งดืม่ของประเทศไทย

นอกจากนี้ คุณกลัยารตันม์คีวามสนใจและชืน่ชอบการเลน่กอลฟ์ ซึง่ไดผ้่านการ

เลน่กอลฟ์ในระดบัชาติ นับตัง้แตปี่ 2555 คณุกลัยารตัน์ ไดเ้กษียณตวัเองและ

หนัมาสง่เสรมิธรุกจิเพือ่สงัคม เพือ่เป็นแนวทางสูเ่ศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวง

รชักาลที่ 9 โดยไดก้อ่ตัง้รา้น ChillChill Lifestyle Lounge รา้น Zen Zone

และครวักลัยารตัน์ เพือ่สนับสนุนผูป้ระกอบการรายยอ่ยภายในสถาบนัเทคโนโลยี

แห่งเอเชยี (AIT) อกีทัง้ยงัอยูใ่นคณะกรรมการของ VAR-EdTech สตารท์อพัใน

สือ่การเรยีนรูเ้สรมิ
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จุฒวิฒัน ์เสง่ียมศกัดกิร (แพน)
คณะกรรมการ คณุจฒุวิฒัน์ เสงีย่มศกัดกิร รองประธานฝ่ายความสมัพนัธร์ฐับาลทีบ่รษิทั มิ

ราเคลิ สตาร ์ แคปปิตอล จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีพ่ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานโดย

มุ่งเนน้ไปทีก่ารตดิตัง้โครงขา่ยสายใยน าแกว้แสง (fiber optic network) และ

การสรา้งถนนยทุธศาสตร ์ (Strategic Road) ในประเทศไทยและประเทศ

เพือ่นบา้น ทีผ่่านมาคณุจุฒวิฒัน์ มปีระสบการณก์ารท างานมากมายหลาย

ดา้น ไม่วา่จะเป็น การใหค้ าปรกึษาโครงการดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ขา้ถงึได ้ (Affordable Housing) ดา้นนิคม

อตุสาหกรรม พลงังานทดแทน โทรคมนาคม การเกษตร และการขบัเคลือ่น

ผูป้ระกอบการในธรุกจิเพือ่สงัคมในประเทศไทยและกลุม่ประเทศ CLMV ในปี

2556 คณุจฒุวิฒัน์ ไดส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ทางดา้นธรุกจิและ

การเป็นผูป้ระกอบการทีค่ณะบรหิารจาก Newcastle Business School

มหาวทิยาลยันอรท์มัเบยี (Northumbria University) ใน สหราช

อาณาจกัร ผ่านงานวจิยัวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทในหวัขอ้ “การท าความ

เขา้ใจ SMEs และ ผูป้ระกอบการทางสงัคม กรณีศกึษาอตุสาหกรรม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ในประเทศไทย”

คุณปาจารยี ์คุณชยัมงั (แบม)
คณะกรรมการ

คณุปาจารยี ์ คณุชยัมงั ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manager) ฝ่ายการ

สือ่สารองคก์รของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ จ ากดั (CP Group) และเคย

ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั เอ็กซเ์พริท์ แอสเปค อนิเตอร ์

เนช ัน่แนล จ ากดั คุณปาจารยี ์ มปีระสบการณใ์นการท างานกบับรษิทัช ัน้น า

ในประเทศไทย เพือ่สรา้งกลยทุธด์า้นความยัง่ยนื และผลกระทบทีด่ตีอ่สงัคม

รวมไปถงึการเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ ทัง้ยงั เป็นผูร้ว่ม

กอ่ตัง้ “หน่วยงานรเิร ิม่ธรุกจิเพือ่สงัคมแห่งประเทศไทย (TSBI)” ดว้ยความ

รว่มมอืจากศูนยย์นุูสเซน็เตอร ์ ประจ าสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (YCA) และ

สถาบนัไทยพฒัน์ (Thaipat Institute) ทีพ่ยายามจะสรา้งความรู ้ ความ

เขา้ใจใหแ้กเ่ยาวชนในประเทศไทย ตอ่วสิยัทศันด์า้นธรุกจิเพือ่สงัคมของ

ศาสตราจารย ์ มูฮมัหมดั ยนุูส เพือ่เป็นเคร ือ่งมอืในการเสรมิสรา้งพลงัทาง

เศรษฐกจิและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
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คาลมั แมคเคนซี่ ผูอ้ านวยการโครงการ

คณุคาลมั แมคเคนซี่ มปีระสบการณก์ารท างานทีห่ลากหลายในภาคของ

ธรุกจิเพือ่สงัคมและความยัง่ยนืมากกวา่ 10 ประเทศทัว่โลก ด ารงต าแหน่งเป็น

ผูด้แูลและด าเนินงานของมูลนิธยินุูส ควบคูไ่ปกบัการเป็นทีป่รกึษาใหก้บัทาง

รฐับาลสหรฐัอเมรกิาทีเ่กีย่วกบัการพฒันาและตดิตามโครงการพลงังาน

หมุนเวยีนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ นอกจากนี้ ยงัไดเ้คยรว่มงานกบัองคก์ร

เพือ่ความรว่มมอืและพฒันาแห่งยโุรป (European Institute of

Cooperation and Development) ในประเทศพม่า และฝร ัง่เศส รวมถงึ

ประสบการณท์ างานรว่มกบัรฐับาลแห่งสหราชอาณาจกัร ในการเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพในองคก์รชมุชนในประเทศซมิบบัเว (Zimbabwe) และส าหรบั

กรมการศกึษาของสหราชอาณาจกัร

พาทศิ องคว์าสฎิฐ ์
ผูจ้ดัการโครงการ

คณุพาทศิ องคว์าสฎิฐ ์ ผูจ้ดัการโครงการของมูลนิธยิูนุส และทีป่รกึษาดา้น

การจดัการความเสีย่งทางภยัพบิตัใิหก้บัธนาคารโลก (World Bank) กอ่น

หนา้นี้ เคยเป็นเจา้หนา้ทีป่ระจ าโครงการ อยูท่ีศู่นยย์นุูสเซน็เตอร ์ ประจ า

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (YCA) และยงัเป็นตวัแทนเยาวชนระดบัโลกของยู

นุส (Yunus & Youth Global Ambassador) คณุพาทศิ ไดส้ าเรจ็

การศกึษาระดบัปรญิญาโท ทางดา้นการพฒันาระหวา่งประเทศที่

มหาวทิยาลยัซยิอง โป (Sciences Po) ประเทศฝร ัง่เศส และระดบัปรญิญาตรี

สาขาเศรษฐศาสตรจ์าก มหาวทิยาลยัซยิอง โป (Sciences Po) ประเทศ

ฝร ัง่เศส และมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี (Columbia University) ทัง้ยงัเคย

ท างานทีส่ถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ทางดา้นนโยบาย

นวตักรรม การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) ห่วงโซอ่ปุทาน และ

รว่มงานกบัทาง HDRI ทีฝ่ร ัง่เศส (Human Development Research

Initiative) ในการตอ่ตา้นความไม่เทา่เทยีมระดบัโลก

สุภมติร พงศพ์พิฒัน์

คณุสภุมติร พงศพ์พิฒัน์ นักการตลาดและฝ่ายออกแบบของมูลนิธยิูนุส

ส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี สาขาการตลาด

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขตศรรีาชา มคีวามสามารถและเชีย่วชาญ

ทางดา้นการสือ่สารเชงิบูรณาการ (IMC) การตลาดดจิทิลั (Digital

Marketing) การจดัการทางการตลาด (Marketing Management)

การตลาดเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และดา้นการออกแบบ คณุสภุมติร มี

ความเชือ่วา่การท าธรุกจิน้ันไม่ไดม้เีพยีงแคก่ารแสวงหาก าไรสงูสดุเพยีงอยา่ง

เดยีว ในขณะเดยีวกนัก็หลงใหลในธรุกจิเพือ่สงัคมและตอ้งการเผยแพรร่ปูแบบ

ธรุกจิเพือ่สงัคมใหค้รอบคลมุทัว่สงัคมไทย
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ปัญชกิา คุณชยัมงั (เบย)์
อาสาสมคัร

คณุปัญชกิา คณุชยัมงั เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน ทางดา้นโครงการความรบัผดิชอบ

ตอ่สงัคม (CSR) บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) และเคยด ารง

ต าแหน่งเจา้หนา้ทีป่ระจ าโครงการ ในหน่วยงาน AIT Extension ฝ่ายการ

บรหิารจดัการ ณ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) ปัญชกิา เป็นผูด้แูลดา้น

การสือ่สารและการตลาดดจิทิลัของ Yunus Thailand ด าเนินการออกแบบและ

ผลติเนือ้หาเพือ่ใชใ้นสือ่ออนไลน์ รวมไปถงึการจดัการเครอืขา่ยของอคก์ร เพือ่

รกัษาความเป็นอตัลกัษณข์ององคก์ร พรอ้มทัง้ยงัชว่ยด าเนินงานทางดา้น

การเงนิอกีดว้ย คุณปัญชกิา ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี คณะนิเทศ

ศาสตร ์ สาขาการประชาสมัพนัธ ์ จาก มหาวทิยาลยักรงุเทพ กอ่นทีจ่ะส าเรจ็

การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาสือ่ใหม่และสงัคม (New Media and

Society) มหาวทิยาลยัเลสเตอร ์สหราชอาณาจกัร

ศติา  ศริ ิศกัด ิพร (หญงิ)
อาสาสมคัร

คณุศติา ศิรศิกัดพิร เจา้หนา้ทีอ่งคก์รสมัพนัธบ์รษิทั อเีอสจี เรตติง้ จ ากดั

(บรษิทัในก ากบัของสถาบนัไทยพฒัน)์ และยงัเป็นผูร้ว่มกอ่ตัง้บรษิทั SBX เพือ่

สง่เสรมิธรุกจิเพือ่สงัคมผ่านการขบัเคลือ่นทางบรษิทั คณุศติา ส าเรจ็

การศกึษาในระดบัปรญิญาตรใีนสาขา จลุชวีวทิยา จาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ และส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโทในสาขา

ภาวะผูป้ระกอบการและนวตักรรม จากมหาวทิยาลยัมหดิล อกีทัง้ยงัเคย

ท างานเป็นผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) ของบรษิทั Juda

Business
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ดร.เดวดิ กาลโิป 
Yunus Near Future Lab

ดร.เดวดิ ชาวแคนาดา ผูท้ีม่ปีระสบการณท์ างานทัง้ทางทวปียโุรปและ

เอเชยี มาตลอดระยะเวลา 35 ปี ปัจจบุนัก าลงัท างานอยูท่ีป่ระเทศ

สงิคโปรแ์ละประเทศไทย ดร.เดวดิ ไดท้ างานในทุกภาคสว่น ทัง้ในฐานะ

ผูค้า้ ผูบ้รหิารองคก์ร ผูป้ระกอบการสตารท์อพั นักวจิยัทางดา้น

เทคโนโลยี รวมไปถงึ อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัและภายในองคก์ร

สหประชาชาติ ในปี 2558 ดร.เดวดิ ไดก้อ่ตัง้ UNDP SDG Impact

Finance Initiative (UNSIF) ซึง่เป็นการรวบรวม ผูร้ว่มลงทนุบรจิาค

กองทนุสนิทรพย ์ มูลนิธิ รฐับาล และภาคเอกชน เพือ่สรา้ง

“แพลตฟอรม์การลงทนุทางการเงนิแบบผสมผสาน” ในปัจจบุนัดร.

เดวดิ เป็นอาจารย ์ อยูท่ี่ UN Staff College และเป็นผูอ้ านวยการของ

Yunus Near Future Lab รวมถงึเป็นผูร้ว่มกอ่ตัง้ SDGx Singapore

ซึง่เป็นหน่วยงานในการวจิยัเทคโนโลยลี า้สมยั ทัง้ยงัเป็นบรษิทัสรา้งผู ้

ลงทนุ และจดัการการลงทนุในกองทนุ

โซเฮล อาเมด
ทีป่รกึษาดา้นความยัง่ยนื

คุณโซเฮล ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั กรามนี ชกัติ (Grameen

Shakti) ซึง่เป็นหน่ึงในองคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็สูงสุดในการสรา้ง “การเขา้ถงึ

พลงังาน” โดยตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่บา้นพกัอาศยั (Solar Home

Systems) ไปแลว้กว่า 1.8 ลา้นแผง และปรบัปรุงเตาหุงตม้ แลว้กว่า 1 ลา้นเตา

รวมถงึบ่อแกส๊ชวีภาพ (Biogas Plant) กว่า 35,000 บ่อ ผ่านการด าเนินงานใน

รูปแบบธรุกจิเพือ่สงัคม มุ่งเนน้ไปทีก่ารปกป้องสิง่แวดลอ้ม การเขา้ถงึบรกิารทาง

การเงนิ และการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูห้ญงิ อกีทัง้คุณโซเฮล ยงัเช ีย่วชาญในการ

ท างานดา้นพลงังานหมุนเวยีนมานานกว่าทศวรรษ โดยมคีวามเช ีย่วชาญในการ

สรา้งแบบจ าลองและการจดัการพลงังานแสงอาทติย ์ รวมถงึ ระบบพลงังาน

แสงอาทติยเ์พือ่บา้นพกัอาศยั ชลประทาน น ้าดืม่จากพลงังานแสงอาทติย ์ หลงัคา

พลงังานแสงอาทติยแ์ละระบบพลงังานแสงอาทติยข์นาดเล็ก ในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่าน

มา คุณโซเฮล ไดม้สี่วนรว่มในการน า SDG มาใชใ้นภาคปฏบิตัิ ส่งผลใหภ้ายในปี

2560 ไดร้บัรางวลั “Powering The Future We Want จากสหประชาชาติ

ทางดา้นธรุกจิเศรษฐกจิและสงัคม (UN DESA)

ดร.อาแซ สะยาคะ
ผูเ้ช ีย่วชาญ ประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ดร.อาแซ สะยาคะ เป็นผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการพฒันามากวา่ 20 ปี และด ารง

ต าแหน่งเป็นผูป้ระสานงาน ของมูลนิธยินุูสประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น

ปัจจบุนั ในชว่งปี 2544 ถงึ 2554 ดร.อาแซ ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ

องคก์ารพืน้ทีช่ ุม่น า้นานาชาติ (Wetlands International) ประจ าประเทศ

ไทย ตอ่มาภายในปี 2555 ถงึ 2562 เป็นผูอ้ านวยการดา้นนโยบายสาธารณะ

และยทุธศาสตรข์องสถาบนั Institut Darul Ridzuan ในรฐัเปรกั ของ

ประเทศมาเลเซยี จากประสบการณท์ีผ่่านมาของ ดร.อาแซ น้ันครอบคลมุทกุ

ขัน้ตอนของการพฒันาชมุชน ตัง้แตก่ารก าหนดและการออกแบบ ตลอดจน

การจดัการและการลงมอืปฏบิตัิ อกีทัง้ยงัเป็นผูน้ าโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาวครอบคลมุทุกภาคสว่นต่าง ๆ เชน่ การอนุรกัษแ์ละจดัการสิง่แวดลอ้มเชงิ

บูรณาการ การพฒันาชนบท การลดความยากจน และการพฒันาสถาบนั

ดร.อาแซ ไดร้บัการเคารพนับถอือยา่งกวา้งขวาง จากความเชีย่วชาญ

ทางดา้นการจดัการโครงการ การวางแผนและออกแบบ การตดิตามและ

ประเมนิผล รวมถงึการใหค้ าแนะน าทางเทคนิคและนโยบายแกโ่ครงการตา่ง ๆ
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เครอืขา่ยและพนัธมติร
ในปี 2563
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