Social Business / Social Enterprise/ Corporate Social Responsibility (CSR)
.....................
Social Business เปนธุรกิจที่แสวงหากําไร (for-profits) ถึงแมไมแสวงหากําไรสูงสุด แต
ต องมีผลประกอบการที่ไ ด กํ า ไร และนํ ากําไรนั้ น มาลงทุน กลั บ ให กับ สั งคม พร อ มกับ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ
มุงเนนสรางความยั่งยืนทั้งในสถานะการเงินและสถานะทางเศรษฐกิจ ผูลงทุนไดผลตอบแทนเฉพาะเทาที่ได
ลงทุนไป และโดยไมไดรับเงินปนผล หรือประโยชนอื่นมากไปกวาเงินที่ลงทุน ซึ่งการลงทุนอาจลงทุนโดยนัก
ลงทุน หรือ คนยากจนหรือผูดอยโอกาสเปนเจาของ ไมวาทางตรงหรือทางออมก็ได ประเด็นสําคัญของธุรกิจ
ประเภทนี้คือ กําไรทั้งหมดคืนสูสังคม เพื่อนําไปขยายตัวของธุรกิจ พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเพื่อสรางประโยชนตอสังคมไดมากขึ้น
สวน Social Enterprise เปนธุรกิจที่เปนไดทั้งไมแสวงหากําไร (non-profits) และที่แสวงหา
กําไร (for-profits) โดยมีจุดมุงหมายทางสังคม เหมือนมูลนิธิ เอ็นจีโอ องคกรการกุศลตางๆ แตมีวิธีหากําไร
วางระบบ Marketing เหมือนบริษัททั่วไป คือหยิบเอาขอดีของงานภาคธุรกิจและภาคสังคมมาผสมผสานกัน
ประเด็นสําคัญของธุรกิจประเภทนี้ที่แตกตางจาก Social Business คือ กําไรสวนใหญตองนําไปขยายหรือ
ลงทุนในกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมตอ และกําไรบางสวนแบงปนกลับคืนใหเจาของ/ลงทุนได
สําหรับ CSR เปนธุรกิจทั่วไปที่แสวงหากําไร (for-profits) สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู ที่ดําเนิน
ธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี รับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดลอม โดยคํานึงถึงผูถือหุนเปนสําคัญ
กําไรสวนใหญ แบงกลับคืนใหผูถือหุน/ลงทุน และกําไรบางสวน นํามาทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งเเวดลอม
ซึ่งแตกตางจากธุรกิจทั้งสองประเภทขางตน ที่กําไรทั้งหมดหรือกําไรสวนใหญนําไปขยายหรือลงทุนในกิจการและ
สรางประโยชนตอสังคม
อยางไรก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันของธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ดังกลาว คือ การที่ธุรกิจตองไมทําลายสังคม
และสิ่งแวดลอม
.......................

Social Business / Social Enterprise/ Corporate Social Responsibility (CSR)
ประเด็น
แนวคิด
ความหมาย

ขอบเขต

การลงทุน
ผลตอบแทน
กําไร

ความเหมือน

Social Business
ธุรกิจเพื่อสังคม
เพื่อขจัดความยากจน ใหหมดสิ้นไปจากโลก
(ศาสตราจารย มูฮัมเม็ด ยูนูส)
(1) เปนธุรกิจที่ออกแบบและจัดตั้งขึ้นเพื่อแกปญหาใหกับ
สังคมโดยเฉพาะใหดานใดดานหนึ่ง และ
(2) จะตองเปนธุรกิจที่สามารถสรางฐานะทางการเงินที่มั่นคง
ได โดยกําไรที่เกิดจากธุรกิจจะถูกนําไปใชเพื่อลงทุนตอใน
ธุ รกิ จ หรือ ใช เ พื่ อ สรา งธุ รกิ จ เพื่ อ สั ง คมขึ้ น ใหม เพื่ อ ขยาย
ผลกระทบตอสังคมใหกวางมากยิ่งขึ้น
เปน subset ของ Social Enterprise เพราะรูปแบบของ
องคกรเปนแบบที่แสวงหากําไรอยางเดียว และกําไรที่ไดตอง
ใชหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อสังคมทั้งหมด ไมปนกลับไปใหผู
ถือหุน
1.ถือหุนโดยนักลงทุน หรือ
2. คนยากจนหรือผูดอยโอกาสเปนเจาของ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม
1.ผูลงทุนไดผลตอบแทนเฉพาะเทาที่ไดลงทุนไป และ
2.ไมไดรับเงินปนผล หรือประโยชนอื่นมากไปกวาเงินที่ลงทุน
1.กํ าไรทั้ง หมดนํ า ไปขยายหรือ ปรับ ปรุง ธุ ร กิจ เพื่อ สั งคมให
กาวหนา หรือ
2. นําไปบรรเทาปญหาความยากจน ตามวัตถุประสงคของ
ธุรกิจเพื่อสังคมนั้นๆ
ธุรกิจตองไมทําลายสังคมและสิ่งแวดลอม

Social Enterprise
กิจการเพื่อสังคม
สัง คมก าวหน า ภาครั ฐ ไมส ามารถรั บ มื อ กับ ป ญ หาสัง คมและ
สิ่งแวดลอมไดทั้งหมด
หนวยงานที่ดําเนินงานโดยใชยุทธศาสตรแบบกลไกตลาด เพื่อ
เปาหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดลอม

CSR
ธุ ร กิ จ กั บ สั ง คม จะต อ งอยู ร ว มกั น อย า งช ว ยเหลื อ
เกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
เปนกิจการที่แสวงหากําไรสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู
และดํ า เนิ น กิ จ การภายใต ห ลั ก จริ ย ธรรมและการ
จัดการที่ดี รับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดลอม

มีความหมายกวางกวา Social Business เพราะรูปแบบของ รูปแบบขององคกรเปนแบบทีแ่ สวงหากําไร
องคกรเปนไดทั้งองคกรที่ไมแสวงหากําไร (non-profits) และ
ที่แสวงหากําไร (for-profits)
1.โดยระดมทุนจากนักลงทุน
2. การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินแบบใหเปลา

โดยนักลงทุน

1.ผูลงทุนไดผลตอบแทนตามที่ไดลงทุนไป และ
2.ไดรับเงินปนผล/สวนแบงจากกําไร
1.กําไรบางสวนแบงกลับคืนใหผูถือหุน/ลงทุน
2.กําไรสวนใหญ นําไปขยายหรือลงทุนในกิจการเพื่อสังคมตอ

ผูลงทุนไดผลตอบแทนและ เงินปนผล/สวนแบงจาก
กําไร ตามที่กําหนด
1.กําไรสวนใหญ แบงกลับคืนใหผูถือหุน/ลงทุน
2.กําไรบางสวน นํามาทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งเเว
ดลอม

ธุรกิจตองไมทําลายสังคมและสิ่งแวดลอม

ธุรกิจตองไมทําลายสังคมและสิ่งแวดลอม

ภาครัฐ
เข้ าไปส่งเสริม/ ให้ ความรู้ เรื องการเพิมมูลค่าสินค้ าและด้ านการตลาด
ประชาชน รวมกลุ่มกัน

ผลิตสินค้ า/บริการ ทีมีในชุมชน

เอกชน/SME เข้ าไปรับซือสินค้ าจากกลุ่มประชาชนโดยตรง

กําไร

กําไรทีได้ นําไปซือเครื องมือเพิมเติม/ช่วยเหลือภายในชุมชน ให้ มีกินมีใช้ มีความเข้ มแข็ง และมังคังอย่างยังยืน

