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การบริจาคเพื่อการกุศล 
หรือการทำาบุญสุนทานของภาค
ธุรกิจ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Corporate Philanthropy 
นั้น เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมชนิด
หนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในจำ พวก CSR-
after-process ท่ีเป็นความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของกิจการใน
ลักษณะของการดำ เนินความช่วย
เหลือหรือการตอบแทนคืนสังคม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้เงิน
หรือวัตถุส่ิงของ ที่ เกิดข้ึนแยก
ต่างหากจากกระบวนการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ และพบเห็นได้ในทุก
องค์กรธุรกิจ

กิ จกรรม เพื่ อสั งคมในลั กษณะ 
ดังกล่าว นับว่าเป็นบทบาทของพลเมืองภาค
องค์กร (Corporate Citizen) ที่ดี ในการให้
ความช่วยเหลอืสงัคม โดยเฉพาะในกลุม่ผูด้อ้ย
โอกาสและผู้ขาดแคลนยากไร้ ให้ได้รับปัจจัย
ในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพชวีติความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น

Corporate 
Philanthropy 
ลงทุนสุนทาน

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
       ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์
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อยา่งไรกด็ ีการใหค้วามชว่ยเหลอืใน
รูปของการให้เงินหรือวัตถุสิ่งของ (โดยเฉพาะ
ที่เป็นไปเพ่ือการใช้สอยหรือบริโภค) แม้จะ
ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่อาจมิใช่คำา
ตอบสำาหรบัการแก้ปญัหาทีย่ัง่ยนืหรือสามารถ
ทำาต่อเน่ืองได้ในระยะยาวหรือตลอดไป

ประเด็นความยั่งยืน ได้กลายเป็น
โจทย์สำาคัญ ทั้งในฝั่งผู้ให้ความช่วยเหลือ ที่

ตอ้งการใหค้วามช่วยเหลอืไดอ้ยา่งต่อเนือ่งจน
เห็นผล และในฝั่งผู้รับความช่วยเหลือ ที่ต้อง
ยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้ในที่สุด

พัฒนาการในแวดวงของการขับ
เคล่ือนความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
จึงต้องดำาเนินสืบเนื่องไป เพื่อค้นหาและ
พัฒนาวิถีทางของการให้ความช่วยเหลือ 
(Philanthropy) ในกรอบของความย่ังยืน ใหเ้กดิ
ผลสัมฤทธิ์

ในฝั่งของผู้รับความช่วยเหลือที่เป็น
ครัวเรือนหรือชุมชนเป้าหมาย แนวทางที่
กิจการสามารถทำาได้ คือ การให้ความช่วย
เหลือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการยกระดับจาก 
Philanthropy ในแบบทั่วไป ที่มักเป็นการให้
ปัจจัยเ พ่ือการบริ โภค มาสู่ Strateg ic 
Philanthropy ทีเ่ปน็การใหท้ีเ่นน้ปจัจยัเพือ่การ
ผลิต โดยให้ความสำาคัญกับการประยุกต์ใช้
ความถนัดหรือความเช่ียวชาญของธุรกิจใน
การเขา้ให้ความชว่ยเหลอื และการใช้โครงขา่ย
ธุรกิจสนับสนุนการทำางานของครัวเรือนหรือ
ชมุชนเปา้หมายทีเ่ปน็ผูร้บัความช่วยเหลอื ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดการพ่ึงพิง
ความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นอิสระจาก
เงื่อนไขที่ร้อยรัดหรือหลุดพ้นจากพันธนาการ
ที่จำากัดการดำารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข

ในฝั่งของผู้ให้ความช่วยเหลือท่ีเป็น
ตัวกิจการเอง เพื่อให้มีทุนหรือทรัพยากร
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สำาหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
แนวทางทีก่จิการควรพิจารณา คอื การเปลีย่น
ผ่านจาก Philanthropy ในแบบการให้เปล่า
หรือที่ต้องสูญเงินต้น มาสู่ Philanthropic 
Investments ในแบบการลงทนุหรอืใชด้อกผล
จากเงนิตน้ทีน่ำาไปลงทนุโดยไมส่ญูเสยีเงนิตน้ 
ทำาให้กิจการสามารถให้ความช่วยเหลือได้
อย่ า งต่อ เนื่ อ งจนเห็นผลหรือ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ 
Philanthropic Investments หรอืทีส่ถาบนัไทย
พัฒน์เรียกว่า “การลงทุนสุนทาน” ของกิจการ
หรือภาคธุรกิจในกรอบของความย่ังยืน คาด
หมายว่าจะเป็นแนวโน้มที่ได้รับความสนใจ
เพิม่ขึน้ และเป็นพฒันาการทีต่อ่ขยายจากการ
ลงทนุทีรั่บผิดชอบ (Responsible Investments) 
ของกลุ่มผู้ถือครองสินทรัพย์และผู้ลงทุนท่ี
ประสงคจ์ะใช้นโยบายการลงทนุของตนในการ
ช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม
กันกับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

การลงทุนสุนทาน เป็นการนำาเงิน
หรือทรัพย์สินมาเป็นทุนเพื่อหาดอกผลนำาไป
ใช้จ่ายกับการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ 
โดยที่ทุนหรือเงินต้นยังคงอยู่ ซึ่งแตกต่างจาก
การทำาบุญสุนทานหรือการบริจาคที่เป็นการ
มอบเงินหรือทรัพย์สินนั้นให้เป็นความช่วย
เหลือแก่สังคมโดยตรง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุน 
สนุทาน จำาแนกไดเ้ปน็ 2 ระดบั โดยระดบัแรก 
เป็น เรื่ อ ง  “P roduc t i v i t y ”  ที่ เ กิ ดจาก
ประสทิธิภาพการบรหิารทรพัยากร (ในทีน่ี ้คอื 
เงินลงทุน) ท่ีสามารถใชห้มนุไดห้ลายรอบ เพือ่
สรา้งดอกผลใหง้อกเงยแกอ่งคก์รผูเ้ปน็เจา้ของ
ทุน สำาหรับใช้ทำา CSR ได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ไมส่ญูเงนิตน้ เชน่ในกรณขีองการบรจิาคแบบ
ให้เปล่า

ในภาพ กิจการ ก. และ ข. มีเงินงบ
ประมาณ 10 ล้านบาทตั้งต้นเท่ากัน กิจการ 
ก. จัดสรรความช่วยเหลือแบบให้ เปล่า 
(Philanthropy) ปีละ 2 ล้านบาท กิจการ ก. 
สามารถดำาเนินการได้ 5 ปี และสิ้นสุดความ
ชว่ยเหลอื สว่นกจิการ ข. ใชร้ปูแบบการลงทนุ
สนุทาน (Philanthropic Investments) สรา้งผล
ตอบแทนในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี กิจการ ข. 
สามารถใช้ดอกผลในการจัดสรรความช่วย

เหลือปีละ 2 ล้านบาท ได้ไม่จำากัดเพียง 5 ปี 
แต่ยังคงความช่วยเหลือได้ในปีต่อๆ ไป ไม่มี
ที่สิ้นสุด ในขณะที่เงินทุนตั้งต้น 10 ล้านบาท
ของกิจการ ข. ก็ยังคงอยู่

พร้อมกันกับการสร้างโอกาสให้เกิด
ประสิทธิผลในการทำางานของชุมชนหรือ
หน่วยงานที่ได้รับความช่วยเหลือ หากนำาการ
ให้ความช่วยเหลือเชิงกลยุทธ์ มาใช้ควบคู่กับ
การลงทุนสุนทาน

ในระดับที่สอง เป็นผลกระทบที่เกิด
ขึ้น ในลักษณะที่เรียกว่า “Collective Impact” 
ซึ่งเกิดจากการรวมทรัพยากรหรือเงินลงทุน
จากความร่วมมือกันขององค์กรผู้เป็นเจ้าของ
ทุน เพื่อให้กองทุนมีขนาดใหญ่พอที่จะ
สามารถเข้าไปทำา CSR หรือแก้ไขปัญหาใน
สเกลท่ีเป็นระดับชาติได้ เช่น ประเด็นการ
ศึกษา สุขภาพ ความยากจน หรือสิ่งแวดล้อม 
เป็นการสนับสนุนบทบาทของภาครัฐ โดยใช้ 
Productivity หรือผลิตภาพจากภาคเอกชน
ร่วมเสริมแรงอีกต่อหนึ่ง

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ เตรียมที่จะ
ออกเดินสาย (Roadshow) พบปะกับบริษัท 
จดทะเบียน มูลนิธิในสังกัดภาคเอกชน และ 
สำานกังานธรุกจิครอบครวั (Family Office) เพือ่
แนะนำารูปแบบของการลงทุนสุนทาน โดยใน
เบื้องต้น จะนำาเสนอควบคู่กับกองทุน ESG 
(Environmental, Social and Governance) ซึ่ง
จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนกลุ่ม 
ESG100 ที่สถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้คัดเลือก 
เป็น Universe สำาหรับตอบโจทย์การลงทุน 
สุนทาน โดยเกณฑ์ที่จะใช้ในการคัดเลือก 

ผู้ลงทุนในระยะแรก เป็นไปตามลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1) เป็นนติบิคุคลทีมี่สว่นของผูถ้อืหุ้น
ตามงบการเงนิปลีา่สดุทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบ
แล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทข้ึนไป หรือมีเงิน
ลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป

2) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์
สุทธิตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้
ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุน
โดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

หากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่
เข้าคุณสมบัติดังกล่าว สนใจที่จะลงทุนในรูป
แบบของการลงทุนสุนทาน สามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันไทย
พฒัน ์โทร. 02 930 5227 หรอืที ่www.thaipat.
org 
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