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Environment

Society Business

ProfitHappiness

Wellness

The Mindset
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Environment

Society Business

Environment

Society

Business

must be a part of society, 

not apart from society

The Right Mindset
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ธุรกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

Maximize Profit

Maximize Positive Impact

Minimize Negative Impact

Shareholders

Stakeholders

Sphere of  Corporate Social Engagement 
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ที่ มา: Shared Value Initiative, Shared Value Recap, 2014.
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“Profit Maximization”

Does (or may) cause harm and 
act to avoid harm

Conventional Business Social Business

“Non-dividend business” 
Design to solve social problems

Social problems can be solved 
by businesses

“Giving back”

Business must fulfill community 
obligations

“Minimizing harm to society 
and the company”

Business should be responsible

Responsible Business

Three Different Types of  Business
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“เงินบริจาค มีอายุขัยเดียว
แต่เมื่อน ามาท าธุรกิจเพื่อสังคม
จะสามารถลงทุนหมุนเวียนได้รอบแล้วรอบเล่า”

Professor Muhammad Yunus
Nobel Peace Laureate

Chairman of Yunus Social Business

“A charity dollar has only one life;
a social business dollar can be invested over and over again.”
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ประโยชนก์บัสงัคม ประโยชนก์บัธุรกจิ

• การแก้ปัญหาสงัคมด้วยนวัตกรรมที่ไม่ผูกติด

กับเงื่อนไขเชิงพาณิชย์

• การสร้างทางเลือกให้แก่กลุ่มเป้ าหมายจาก

การเป็นผู้ที่รอรับความช่วยเหลือเป็นผู้ที่มี

ก าลังซื้อในระดับราคาที่จับจ่ายได้

• การใชป้ระโยชน์จากโมเดลธุรกจิในการสง่มอบ

ผลลัพธ์ที่สืบเนื่องไม่สิ้นสุด

• การเสริมสร้างกรอบคิดทางธุรกจิในแง่ของ

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

• การเพิ่มความเป็นรูปธรรมในการตรวจสอบ

และประเมินความคุ้มค่าที่สังคมได้รับด้วย

ตัวเลขทางบัญชี

• ความคุ้มค่าของเม็ดเงินช่วยเหลือสังคมที่ให้ผล

ยั่งยืนกว่าการท า CSR ในรูปการบริจาค

• โอกาสในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ซ่ึง

อาจน าไปสู่การค้นพบตลาดหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

• ความภาคภูมิใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสยี

ที่เกี่ยวข้องซึ่งน าไปสู่ความผูกพันกับองค์กร

• การรับรู้ที่น้อมไปในทางซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อ

ตราสินค้า

Social Business
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SOCIAL BUSINESS 

EXPANSION IN THAILAND

In 2016 the Yunus Social Business Center at Kasetsart University was

opened, with support and close partnership of Yunus Center AIT. As a step to

increase Social Business awareness and action in Thailand, YSBC Kasetsart has

propagated Professor Yunus’ Social Business philosophy amongst its student

population and worked with the public and private sector on Social Business

initiatives.

2016 also saw the creation of Thailand Social Business Initiative (TSBI), a

partnership between the Yunus Center AIT, Thaipat Institute and Image

Plus Communications. TSBI was created with the mission to propagate the

Social Business concept amongst the Thai business community, to empower

sustainable and equitable economic growth in Thailand.

The creation of TSBI brought together expertise from the international Social

Business sector and Professor Yunus’ team, leading consultancy capabilities

from the Thai corporate sustainability sector, extensive experience working

in community development in Thailand and abroad, as well as leading

expertise from the field of social and ESG investment.
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YUNUS THAILAND

In 2019 Professor Yunus co-founded and became Chairman of Yunus

Thailand, with the mission:

“To be the coordinating mechanism and driving engine of Social Business

in Thailand, empowering Social Business action within a Thai context”.

The formation of a Thai non-profit foundation in the name of Professor Yunus

coincided with approval of the new Social Enterprise Promotion Act, aimed

to improve the enabling environment for Social Business nationwide. Yunus

Thailand will build on its existing strong relationship with the Royal Thai

Government, as well as with other key partners, to develop the Social Business

ecosystem for the wellbeing of the citizens of Thailand.

Professor Yunus visited the Deep South of Thailand on the invitation of

the Southern Border Provinces Administrative Center Secretary General,

Rear Admiral Somkeart Ponprayoon, to establish Social Business initiatives for

the grassroots economic development of the region.

Yunus Thailand hosted 9th Social Business Day, the world’s largest ever Social

Business event with 1600 delegates from 61 Countries joining Professor

Yunus in Bangkok. The event, designed to be a critical juncture for Social

Business in Thailand, brought all stakeholders together from community,

NGO, MSME, corporate, government and academia sectors.
18



THE VISION
A sustainable and developed Thailand with a society and economy 

that works for all, in the vision of Professor Yunus's 3 Zeros.
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MAKING MONEY IS HAPPINESS. 

MAKING OTHER PEOPLE HAPPY IS SUPER-HAPPINESS.


