
หนึ่งในแนวทางที่จะนำาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Deve lopmen t  Goa l s 
(SDGs) จำ นวน 17 ข้อ ตามที่
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ
เป็นเป้าหมายโลก นับจากปี 2559 
เป็นต้นไป ทอดยาวไปอีก 15 ปี
ข้างหน้า คือ การผลักดันให้เกิด 
‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ หรือ Social 
Business สู่ขีดระดับท่ีส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ศ.มุฮัม มัด ยูนุส  ผู้ ท่ี เป็นต้นตำ �รับ
แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ระบุว่�ว�ระก�รพัฒน�
หลังปี ค.ศ. 2030 จะสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องนำ�ธุรกิจเพื่อสังคม
ม�ตอบโจทย์ 3 ศูนย์ โดยศูนย์แรก คือ สิ้น
ความยากจน (Zero Poverty) ศูนย์ที่สอง คือ 
ไร้การว่างงาน (Zero Unemployment) และศูนย์
ที่ส�ม คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สุทธิเป็น
ศูนย์ (Zero Net Carbon Emissions)

ถ้�ห�กเรื่องธุรกิจเพื่อสังคม ส�ม�รถใช้
เพื่อบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนได้ ก็น่�
สนใจไม่น้อย ที่จะม�ทำ�คว�มรู้จักกับ ธุรกิจเพื่อ
สังคม ต�มแนวคิดของมุฮัมมัด ยูนุส เพื่อนำ�ม�
ใช้เป็นกลไกสำ�หรับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนกันนะครับ

เปิดมุมมอง
ธุรกิจเพื่อสังคม

ในหนังสือช่ือ ‘Building Social Business’ 
ท่ี มุฮัมมัด ยูนุส เขียนไว้เมื่อปี ค.ศ. 2010 
บอกว่� ธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นธุรกิจแนวใหม่ ซึ่ง
แตกต่�งจ�กธุรกิจที่มุ่งแสวงห�กำ�ไรสูงสุดแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่ใช่องค์กรที่ไม่แสวงห�
กำ�ไรซ่ึงอยู่ได้ด้วยเงินบริจ�คหรือเป็นองค์กร
ก�รกุศล อีกทั้งยังไม่เหมือนกับกิจก�รประเภท 
‘วิสาหกิจเพื่อสังคม’ ท่ีส�ม�รถแสวงห�กำ�ไร
และยอมให้มีก�รปันผลกำ�ไรแก่ผู้ถือหุ้น

ธุรกิจเพื่อสังคม อยู่นอกอ�ณ�เขตของ
ก�รมุ่งแสวงห�กำ�ไร เป้�หม�ยของธุรกิจเพื่อ
สังคม คือ ก�รแก้ไขปัญห�สังคมด้วยวิธีก�ร
ท�งธุรกิจ ที่ครอบคลุมถึงก�รผลิตและจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์และบริก�ร ดังตัวอย่�งของ กร�มีน-
ด�นอน ที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญห�ทุพโภชน�ก�ร 
ด้วยก�รผลิตโยเกิร์ตที่ เติมธ�ตุอ�ห�รเสริม

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
       ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์

จำ�หน่�ยแก่ผู้มีร�ยได้น้อย หรือ กร�มีน-วีโอเลีย 
ที่ช่วยแก้ปัญห�ของผู้อยู่อ�ศัยในแหล่งท่ีมีก�ร
ปนเป้ือนของส�รหนูในน้ำ�ดื่ม ด้วยก�รจำ�หน่�ย
น้ำ�ดื่มบริสุทธ์ิในร�ค�ถูกต�มกำ�ลังซื้อของคนใน
ระดับฐ�นร�ก หรือ บีเอเอสเอฟ-กร�มีน ท่ี
ต้องก�รควบคุมโรคที่เกิดจ�กยุงเป็นพ�หะ ด้วย
ก�รผลิตและจำ�หน่�ยมุ้งเคลือบส�รกันยุงใน
แหล่งที่เกิดก�รแพร่ระบ�ดของโรค เป็นต้น

ธุรกิจเพ่ือสังคม ต�มนิย�มของมุฮัมมัด 
ยูนุส แบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยประเภทแรก 
เป็นธุรกิจที่ไม่สูญเงินต้น-ไม่ปันผลกำ�ไร (non-
loss, non-dividend) โดยมุ่งที่จะแก้ปัญห�สังคม
เป็นสำ�คัญ มีก�รถือหุ้นโดยผู้ลงทุนหรือบุคคล
ทั่วไป และนำ�กำ�ไรทั้งหมดที่ได้ กลับม�พัฒน�
และขย�ยธุรกิจต่อ ดังในตัวอย่�งข้�งต้น ซึ่งยูนุส
เรียกว่� ธุรกิจเพ่ือสังคม ประเภทท่ี 1 หรือ Type I 
social business

เจ้�ของหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจเพื่อสังคม 
ประเภทที่ 1 นี้  ส�ม�รถได้รับเงินลงทุนคืน 
เฉพ�ะเงินต้นเท่�นั้น ไม่มีก�รให้ดอกเบี้ย หรือ
ชดเชยค่�เงินเฟ้อใดๆ คือ non-loss และจะไม่ได้
รับปันผลใดๆ จ�กกำ�ไรที่เกิดขึ้นจ�กธุรกิจ โดย
กำ�ไรทั้งหมดจะคงไว้ในกิจก�รเพื่อใช้แก้ปัญห�
สังคม คือ non-dividend

ธุรกิจเพื่อสังคม ประเภทที่ 2 หรือ 
Type II social business เป็นธุรกิจที่แสวงห�
กำ�ไรและส�ม�รถปันผลได้ แต่อยู่บนเง่ือนไขว่�
เจ้�ของธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นของกิจก�รจะต้องเป็น
ผู้ย�กไร้หรือผู้ด้อยโอก�ส เพร�ะก�รปันผลกำ�ไร
นั้น ถือเป็นก�รขจัดคว�มย�กจน เป็นก�รแก้ไข
ปัญห�สังคม สมต�มจุดมุ่งหม�ยของธุรกิจเพื่อ
สังคมในตัวเอง
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ตัวอย่�งของธุรกิจเพื่อสังคม ประเภทที่ 2 
ได้แก่ ธน�ค�รกร�มีน ซ่ึงถือหุ้นโดยคนย�กจน 
ที่ เป็นท้ังผู้ฝ�กเงินและลูกค้�สินเช่ือ โดยนำ�
สินเชื่อไปใช้ในก�รสร้�งอ�ชีพสร้�งร�ยได้ให้หลุด
พ้นจ�กคว�มย�กไร้ จนกล�ยม�เป็นก�รบุกเบิก
แนวคิดสินเชื่อร�ยย่อย หรือ Microfinance ที่ถูก
นำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือขย�ยก�รเข้�ถึงบริก�ร
ท�งก�รเงินแก่กลุ่มคนฐ�นร�กในหล�ยประเทศ
ทั่วโลก

รูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม ยังถูกนำ�
ไปเทียบกับรูปแบบของสหกรณ์ท่ีมีสม�ชิกเป็น
เจ้�ของหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีก�รปันผลกำ�ไรท่ีได้ให้
แก่สม�ชิกต�มส่วน ในกรณีนี้ ยูนุสได้ขย�ยคว�ม
ว่� สหกรณ์ จัดอยู่ในข่�ยที่เรียกว่�เป็นธุรกิจเพื่อ
สังคมได้ ก็ต่อเมื่อ สม�ชิกที่เป็นเจ้�ของสหกรณ์
เป็นคนย�กจนเท่�นั้น เนื่องจ�กก�รปันผลกำ�ไร
จะต้องเป็นไปเพื่อช่วยเหลือคนย�กไร้ให้หลุดพ้น
จ�กคว�มย�กจน ต�มนิย�มของ Type II social 
business

แต่เมื่อใดก็ต�ม ที่สหกรณ์ถูกจัดตั้งขึ้น
โดยคณะบุคคลทั่วไปหรือองค์กรท่ีรวมตัวกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รปกป้องหรือรักษ�ผล
ประโยชน์ของกลุ่มสม�ชิก แม้เจ้�ของหรือผู้ถือ
หุ้นจะจัดอยู่ในข่�ยธุรกิจเพื่อสังคม ประเภทท่ี 
1 แต่สหกรณ์มีก�รดำ�เนินง�นเพื่อแสวงห�กำ�ไร
และปันผลกำ�ไรกันระหว่�งสม�ชิกท่ีเป็นเจ้�ของ
หรือผู้ ถือหุ้น ซ่ึงมิใช่เป็นผู้ย�กไร้หรือผู้ด้อย
โอก�สที่แท้จริง สหกรณ์ประเภทดังกล่�วนี้ ไม่จัด
ว่�เป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ วิส�หกิจเพื่อ
สังคม หรือ Social Enterprise ท่ีก่อตั้งข้ึนโดย
มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท้ังหมดหรือ
บ�งส่วนท่ีมิใช่ผู้ย�กไร้หรือผู้ด้อยโอก�ส และมี

3. คนลงขันให้ทำาได้ทุนคืน ไม่มีปันผล
ใดๆ ให้ นอกเหนือจากเงินต้นที่ได้คืน

4. เมื่อคืนทุนให้คนลงเงินไปแล้ว กำาไร
จากธุรกิจ จะเก็บไว้กับกิจการ เพื่อใช้ขยาย
งานและปรับปรุงพัฒนาต่อ

5. ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
6. คนงานได้ค่าแรงตามอัตราท้อง

ตลาด บวกสภาพการทำางานที่ดีขึ้น
7. ทำาด้วยความเบิกบาน
ยูนุส เน้นว่� ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นระบอบ

ธุรกิจแห่งคว�มเบิกบ�น ทำ�ด้วยคว�มเบิกบ�น 
และเป็นไปเพื่อคว�มเบิกบ�น (แบบไร้ขีดจำ�กัด!)

สำ�หรับร�ยก�รที่ใช้ตรวจสอบสถ�นะ
ธุรกิจ ว่�เป็นไปเพื่อสังคมม�กน้อยขน�ดไหน 
(How social is your business?) เริ่มจ�ก คำ�ถ�ม
ข้อแรก คือ “มีความมุ่งประสงค์ทางสังคม
หรือไม่” ถ้�ไม่มี แสดงว่�กิจก�รของเร�เป็น
กิจก�รพ�ณิชย์ (Commercial Enterprise) ถ้�มี 
คำ�ถ�มข้อต่อไป คือ “มุ่งกำาไรหรือไม่” ถ้�ไม่ 
แสดงว่�กิจก�รของเร�เป็นวิส�หกิจเพื่อสังคมท่ี
ไม่แสวงห�กำ�ไร (Non-profit Social Enterprise)

ถ้�ใช่ คำ�ถ�มข้อต่อไป คือ “มีการปันผล
กำาไรหรือไม่” ถ้�ไม่มี แสดงว่�กิจก�รของเร�
เป็น ธุรกิจเพื่อสังคม ประเภทที่ 1 (Type I social 
business) ถ้�มี คำ�ถ�มข้อต่อไป คือ “ผู้ถือหุ้น
ที่รับปันผลเป็นคนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
หรือไม่” ถ้�ไม่ใช่ แสดงว่�กิจก�รของเร�เป็น
วิส�หกิจเพื่อสังคมที่แสวงห�กำ�ไร (For-profit 
Social Enterprise) ถ้�ใช่ แสดงว่�กิจก�รของเร�
เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ประเภทที่ 2 (Type II social 
business)

รู้จัก Social Business กันอย่�งนี้แล้ว 
ใครอย�กทำ�ธุรกิจเพื่อสังคม ยกมือขึ้น!

ก�รปันผลกำ�ไรท่ีเกิดข้ึนจ�กกิจก�รแก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลนั้น วิส�หกิจเพื่อสังคม ในกรณีนี้ ไม่จัด
ว่�เป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วยเช่นกัน

นั่นหม�ยคว�มว่� วิส�หกิจเพื่อสังคม ที่
จะจัดว่�เป็น Social Business มี 2 กรณี คือ 
กรณีแรก ไม่มีก�รปันผลกำ�ไรระหว่�งผู้ถือหุ้น 
(เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป) กำ�ไรทั้งหมดต้อง
เก็บไว้กับตัวกิจก�รเพื่อนำ�ไปแก้ไขปัญห�สังคม 
(เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ประเภทที่ 1) หรือกรณีที่
สอง มีก�รปันผลกำ�ไรระหว่�งผู้ถือหุ้น (เป็นคน
ย�กจนหรือผู้ด้อยโอก�สเท่�นั้น) ถือเป็นก�ร
แก้ไขปัญห�สังคมด้วยตัวกิจก�รเอง (เป็นธุรกิจ
เพื่อสังคม ประเภทที่ 2)

หลักก�รของธุรกิจเพื่อสังคม ที่มุฮัมมัด 
ยูนุส ได้บัญญัติขึ้น ด้วยคว�มช่วยเหลือของ 
ฮันส์ ไรทซ์ ผู้อำ�นวยก�ร กร�มีน ครีเอทีฟ แล็บ 
เมืองวีสบ�เดิน ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย 7 
หลักก�ร (Type I social business) ได้แก่

1. เป็นธุรกิจที่มุ่งแก้จน หรือมุ่งแก้
ปัญหาอื่น (เช่น การศึกษา สุขภาพ การเข้า
ถึงเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) ที่คุกคามผู้คน
และสังคม ไม่ใช่เพื่อแสวงหากำาไรสูงสุด

2. มีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและการเงิน
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