CSV

บทความ CSV ตอนนี้ จะ
พาท่ า นผู้ อ่ า นไปทำ � ความรู้ จั ก กั บ
แนวคิ ด ที่ พั ฒ นามาจากการทำ �
ธุ ร กิ จ ปกติ ใ นแบบ “ธุ ร กิ จ เพื่ อ
ธุรกิจ” (B2B) มาสู่การทำ�ธุรกิจ
ในแบบ “ธุ ร กิ จ สำ �หรั บ ธุ ร กิ จ เพื่ อ
สังคม”
B2B หรือ Business-to-Business
เป็ น ธุ ร กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งวิ ส าหกิ จ ต่ อ
วิสาหกิจ เป็นการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้า
และบริการ ซึง่ โดยทัว่ ไป จะใช้เกณฑ์พจิ ารณา
ที่คำ�นึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพและราคาของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความเชื่อมั่นและศักยภาพ
ของผู้ส่งมอบ เป็นต้น จัดเป็นธุรกรรมแบบ
Conventional ที่เห็นได้เป็นปกติในธุรกิจ
B4B หรือ Business-for-Business
เป็นแนวคิดของการใช้ธรุ กรรมทีเ่ กิดขึน้ ในห่วง
โซ่ธุรกิจปกติ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อเป้าประสงค์บางอย่าง
เพิม่ เติมจากข้อพิจารณาทางธุรกิจในแบบปกติ
จัดเป็นธุรกรรมที่วิสาหกิจหนึ่ง (รายที่ให้การ
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จาก B2B

สู่ B4B
เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำ�นวยการสถาบันไทยพัฒน์

สนับสนุน) ดำ�เนินการสำ�หรับอีกวิสาหกิจหนึง่
(รายที่ได้รับการสนับสนุน) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือช่วยลดผลกระทบทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น
วิสาหกิจกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก

แนวคิด B4B ครอบคลุมตั้งแต่ ผู้ประกอบการ
ระยะเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Business) โอทอปหรือวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) รวม
ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ทั่วไปด้วย
ส่วนรูปแบบของธุรกรรมตามแนวคิด
B4B จำ�แนกได้เป็น 3 จำ�พวกหลัก ได้แก่
ธุรกรรมแบบเน้นสร้างโอกาส (Inclusive) แบบ
เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลง (Impact) และแบบ
เน้นสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value)
ธุ ร กรรมแบบเน้ น สร้ า งโอกาส
(Inclusive) เป้าประสงค์ คือ ต้องการเปิด
โอกาสให้วสิ าหกิจเข้าถึงตลาดในส่วนทีไ่ ม่เคย
เข้าถึงได้มาก่อน อันเนื่องมาจากการไม่ผ่าน
เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ไม่มีสภาพเป็น
นิติบุคคล ขนาดของกิจการเล็กเกินไป ขาด
หลั ก ประกั น สั ญ ญา ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน ฯลฯ วิสาหกิจเป้าหมายที่จะได้รับ
การสนับสนุนผ่านธุรกรรมในแบบ Inclusive นี้
อาทิ ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจ
เพื่อสังคม กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์
โอทอป วิสาหกิจชุมชน
ตัวอย่างของ B4B ในแบบ Inclusive
ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ทปี่ ระกอบการเครือข่าย
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ร้านอาหาร รับซื้อผัก ผลไม้ โดยตรงจากกลุ่ม
เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนทีท่ �ำ แปลงเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทำ�ให้สามารถลดค่าใช้
จ่ายของคนกลาง และได้ราคาทีเ่ ป็นธรรม หรือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าบุคคลหรือรายย่อย
จำ�นวนมาก จัดซื้อของขวัญหรือของชำ�ร่วย
เพื่อมอบในช่วงเทศกาลสำ�คัญๆ จากกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ โอทอป เพื่อ
กระจายเม็ ด เงิ น สู่ ท้ อ งถิ่ น และช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือธุรกิจทั่วไปที่ต้องจัด
อาหารของว่างเลีย้ งรับรองลูกค้าในสำ�นักงาน
เป็นการทั่วไปอยู่แล้ว จัดซื้ออาหารของว่าง
จากกลุม่ แม่บา้ นหรือร้านค้ารายย่อยในชุมชน
ทีส่ �ำ นักงานตัง้ อยู่ เพือ่ เป็นการกระจายรายได้
สู่ชุมชนหรือท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ
ปกติที่สร้างงานสร้างรายได้ นอกเหนือจาก
การทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมในแบบบริจาคให้
เปล่าแก่ชุมชน เป็นต้น
ธุ ร ก ร ร ม แ บ บ เ น้ น ส ร้ า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง (Impact) เป้าประสงค์ คือ
ต้องการใช้อำ�นาจหรือมูลค่าการจัดซื้อ ที่เป็น
ทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตหรือแปรรูป
(Direct Materials) และวัสดุทเี่ ป็นส่วนประกอบ
หรื อ เพื่ อ ใช้ ส อยในสำ � นั ก งาน (Indirect
Materials) เพื่ อ มุ่ ง ลดผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางวิสาหกิจที่
ได้รับคำ�สั่งซื้อให้ร่วมดำ�เนินการ วิสาหกิจเป้า
หมายที่จะได้รับการสนับสนุนผ่านธุรกรรมใน
แบบ Impact นี้ กลุ่มแรกจะเป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคมที่ตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจในการดำ�เนินงาน
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง แต่ก็
สามารถเป็นได้ทั้งวิสาหกิจทั่วไปที่พร้อมจะ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางสังคมเพือ่ แลกกับ
คำ�สั่งซื้อนั้นๆ ได้ด้วย
ตัวอย่างของ B4B ในแบบ Impact
ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้แรงงานเป็น
หลัก ว่าจ้างให้วสิ าหกิจเพือ่ สังคมทีท่ �ำ งานช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ทุพพลภาพ สร้าง
อาชีพหรือตำ�แหน่งงานที่มีคุณค่าในสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานที่เหมาะสมให้แก่คนกลุ่ม
ดังกล่าว หรือธุรกิจที่ต้องการลดหรือขจัดการ
ทุจริตในสังคม สร้างแนวร่วมการต้านทุจริตใน
ห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยการผลักดันให้คู่ค้าดำ�เนิน

นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ จี่ ะไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการทุจริต ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่าย
สินบน ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่
มีการใช้กระดาษในสำ�นักงานจำ�นวนมาก จัด
ซื้อกระดาษที่ผลิตมาจากป่าปลูก เพื่อลดการ
ตัดไม้ทำ�ลายป่าธรรมชาติ นอกเหนือจากการ
รณรงค์ลดใช้กระดาษ เป็นต้น
ธุรกรรมแบบเน้นสร้างคุณค่าร่วม
(Shared Value) เป้าประสงค์ คือ ต้องการ
ทำ�งานร่วมกับวิสาหกิจผู้ส่งมอบในลักษณะที่
เป็นหรือเทียบเท่ากับหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อ
สร้างให้เกิดคุณค่าทั้งกับธุรกิจและสังคมไป
พร้อมกัน โดยคำ�นึงถึงการนำ�ความเชี่ยวชาญ
และสินทรัพย์ทมี่ อี ยู่ มาใช้เป็นฐานในการสร้าง
คุณค่าร่วม ธุรกรรมในระดับนี้ เกิดขึ้นจาก
การนำ � ประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คม (และสิ่ ง
แวดล้อม) ที่อยู่ในความสนใจหรือที่ยังมิได้รับ
การตอบสนอง มาพัฒนาเป็นโจทย์ทจี่ ะเข้าไป
ดำ � เนิ น การแก้ ไ ขด้ ว ยรู ป แบบทางธุ ร กิ จ
วิสาหกิจเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุน
ผ่านธุรกรรมในแบบ Shared Value นี้ เป็นได้
ทัง้ วิสาหกิจในระดับฐานราก (คุณค่าทางสังคม
เกิดขึน้ ในตัววิสาหกิจเอง) จนถึงวิสาหกิจทัว่ ไป
โดยไม่จำ�กัดขนาด (คุณค่าทางสังคมเกิดขึ้น

จากการดำ�เนินงานของวิสาหกิจ)
ตัวอย่างของ B4B ในแบบ Shared
Value ได้แก่ ธุรกิจค้าน้ำ�มันรายใหญ่ ทำ�งาน
ร่วมกับสหกรณ์ในชุมชน พัฒนารูปแบบของ
ปั๊ ม สหกรณ์ แ ละปั๊ ม ชุ ม ชน นำ � น้ำ � มั น มา
จำ�หน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์หรือคนในชุมชน
สร้างรายได้จากการขายน้ำ�มัน และครัวเรือน
ที่เป็นสมาชิกยังได้รับเงินปันผลเป็นรายรับ
เพิ่ ม ด้ ว ย หรื อ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม รายใหญ่
ทำ�งานร่วมกับกลุม่ แม่บา้ น กลุม่ อาชีพ พัฒนา
สินค้าที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ขายปลีก
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยตลาดทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
ประเทศ หรือรับผลิตเครื่องแบบข้าราชการ
เครื่องแบบพนักงานบริษัท ขายส่งผ่านเครือ
ข่ายธุรกิจที่คำ�นึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เป็นต้น
แนวคิด B4B ทัง้ 3 รูปแบบ Inclusive
• Impact • Shared Value สามารถนำ�มาใช้
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายภาค
รัฐที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ� ช่วยกระจาย
เม็ดเงินรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือในภาคเอกชน รวมถึง
ร่วมดูแลผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกัน
Nov-Dec
2015
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