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เฉดของประเภทกจิการเพือ่สงัคม (social entrepreneurship spectrum)1 
 
ด้วยความหมายของกิจการเพื่อสงัคม (social entrepreneurship) ท่ีมีการนิยามไว้อยา่งกว้างๆ วา่เป็นสิง่ท่ี
ผู้ประกอบการทางสงัคมท า โดยการสร้างธุรกิจท่ีมุ่งเพื่อการแก้ไขปัญหาสงัคม ปัญหาสิง่แวดล้อม  ข้อดี ก็
คือ มนัสามารถครอบคลมุกิจการอะไรก็ได้ อยา่งไรก็ได้ แตข้่อเสยีของการให้ความหมายท่ีกว้างๆ ก็จะ
ตามมาด้วยค าถามท่ีวา่ แล้วกิจการเพื่อสงัคมจะแตกตา่งจากกิจการอยา่งอ่ืนๆ อยา่งไร และหากไม่
แตกตา่ง เราจ าเป็นต้องพฒันากลไกการสนบัสนุน ความรู้ ตวัอยา่งตา่งๆ หรือ นโยบายขึน้มาเพื่อผลกัดนั
เร่ืองเหลา่นีท้ าไม 
 
ผมเป็นคนหนึง่ละท่ีไม่ชอบการให้ความหมายท่ีกว้างขวางเช่นนี ้เพราะดเูหมือนอะไรๆ ท่ีเป็นการท าธุรกิจท่ี
ดีๆ หรือเป็นการท าเพื่อสงัคม ก็จะถกูเหมาไปอยูใ่นแขง่ของการประกอบกิจการเพื่อสงัคมไปเสยีหมด  
 
อยา่งไรก็ตาม นิตยสาร Inc ฉบบัเดือนพฤษภาคมนี ้ได้เสนอการแบง่”เขง่” เป็นสว่นตา่งๆ เพื่อแยกแยะชนิด
ของกิจการเพื่อสงัคม นัน่ช่วยให้ผมขยายมมุมองความคิดท่ีจ ากดัและคบัแคบออกไปได้เป็นอยา่งดี ผมเลย
ขอน าแนวทางการแบง่ของ Inc. มาแบง่ปันในท่ีน่ีด้วย  
 
Inc. นัน้แบง่ประเภทของกิจการเพื่อสงัคม ออกเป็น 6 ประเภทตามลกัษณะของกิจการและความมุ่งหมาย
ในการจดัตัง้กิจการ ได้แก่ 

 กิจการเพื่อสงัคมประเภท : B Corporation 
(ลกัษณะเครือขา่ยธุรกิจท่ียอมใช้ระบบประเมินผลกระทบสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นระบบเดียวกนั) 

 กิจการเพื่อสงัคมประเภทไม่หวงัผลก าไร (traditional nonprofit)  

 กิจการเพื่อสงัคม ประเภทไม่หวงัผลก าไร แตห่ารายได้ (Nonprofit with earn income) 

 กิจการเพื่อสงัคม ประเภทลกูผสม (Hybrid)  

 กิจการเพื่อสงัคม ประเภทนกัลงทนุท่ีเน้นผลกระทบ (impact investors)  

 กิจการเพื่อสงัคม ประเภทหาก าไรด้วยพนัธกิจทางสงัคม (For-profit with social mission) 
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กิจการเพื่อสังคมประเภท : B Corporation 
(ลกัษณะเครือขา่ยธุรกิจท่ียอมใช้ระบบประเมินผลกระทบสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นระบบเดียวกนั) 
 
เป็นรูปแบบองค์กรแบบใหม่ท่ีใช้ธุรกิจเพือ่การแก้ไขปัญหาสงัคม ซึง่ตวัธุรกิจเองมีภาระต้องพิสจูน์ตวัเองวา่ 
บริษัทของพวกเขาหว่งใยตอ่สภาพสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่น้อยกวา่ผลก าไร  
 
ตัวอย่าง 
บริษัท Method ซึง่ผลติ ผลติภณัฑ์ท่ีปลอดภยัต่อมนษุย์และบ้านท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และขายในบรรจ
ภณัฑ์ท่ีเป็นขยะรีไซเคิล ธุรกิจของเขาลงทนุมากกวา่ ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีพดูถึง คน โลก พวกเราได้เอาเร่ืองเหลา่นี ้
บรรจุลงไปในโครงสร้างของธุรกิจ บริษัท Method มีรายได้มากกวา่ 100 ล้านเหรียญ 
 
รูปแบบธุรกิจนีใ้ช้งานได้ดเีมื่อ 
1. ธุรกิจมีผลกระทบทางสงัคมมากกวา่ 1 ประเภท เช่น B.leb ซึง่สร้างมาตรฐานส าหรับ ธุรกิจ B ได้ประเมิน
ธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ่ชุมชนรอบข้าง, พนกังานในองค์กร ลกูค้าและสภาพแวดล้อม และพบวา่ยิง่ธุรกิจได้
สร้างผลกระทบในแตล่ะด้านมากเทา่ไร ก็จะยิ่งได้ก าไรมากเทา่นัน้ 
2. ต้องเข้าถึงนกัลงทุนท่ีเน้นผลกระทบ (impact investor) เน่ืองจาก ระบบการให้คะแนนผลกระทบของ 
B.Lab ค านวณผลกระทบบางอยา่งออกมา ซึง่เป็นท่ีต้องการของนกัลงทนุท่ีเน้นผลกระทบ 
 
จุดแข็ง 
สมาชิกของเครือขา่ยองค์กร B เป็นสมาชิกท่ีดีต่อกนั หลายคนให้ข้อเสนอสว่นลดส าหรับการบริการ อาทิ 
การออกแบบ website และการตามหาคนท างาน ธุรกิจหลกัๆ ก็มีความเก่ียวข้องกนั Intuit ให้บริการ การ
ท ารายการทางการเงินแบบฟรีแก่ องค์กรตา่งๆ ของ B, Salesforce.com ก็ให้สว่นลดแก่องค์กรเหลา่นีแ้บบ
ไม่หวงัผลก าไร สว่นตราขององค์กร B ก็เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสทิธิภาพ และ B.Lab ก็รณรงค์
ในนาม องค์กร B โดยตัง้เป้าที่ลกูค้า 17 ล้านคน 
 
ความท้าทาย 
ตัง้แตปี่ 2007 การทดสอบระบบการประเมินผลผลกระทบขององค์กร B (ดรูายละเอียดใน 
http://www.bcorporation.net/become/BRS ) ต้องตอบค าถามมากถึง 220  ค าถาม มีบริษัทประมาณ 
900 บริษัทท่ีไม่ผา่นการประเมิน ซึง่บริษัทเหลา่นีต้้องแก้ไขเอกสารการบริหารองค์กร และยื่นตอ่หนว่ยงาน
รัฐ และต้องจ่ายคา่ธรรมเนียม 500-25000US$ตอ่ปี ขึน้กบัขนาดของกิจการ ทกุๆ 2 ปี  บริษัทจ าเป็นต้อง
ขอใบรับรองใหม่ ทัง้ๆ ท่ีมีกฎระเบียบท่ีเข้มข้น แตใ่บรับรองนีก็้ไม่มีนยัยะในทางกฎหมาย 
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กิจการเพื่อสังคมประเภทไม่หวังผลก าไร (traditional nonprofit)  
 
ส าหรับองค์กรประเภทนี ้พนัธกิจขององค์กร มีความส าคญั มากกวา่ รายได้  
 
องค์กรไม่หวงัผลก าไร ได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับผู้บริจาค เงินสดจากคนทัว่ไป เงินทนุให้เปลา่ หรือ เงิน
จากมลูนิธิ ในปี 2010 มีองค์กรจดทะเบียนเกือบ 1.3 ล้านองค์กร และสามารถระดมเงินบริจาคได้มากกวา่ 
3 แสนล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี 
 
ตัวอย่าง 
สมาคมโรคหวัใจอเมริกนั ก่อตัง้เม่ือ 1924 โดยหมอโรคหวัใจ 6 คนท่ีพยายามทางหาทางพิสจูน์ให้เห็นวา่
การวินิจฉยัโรคหวัใจ ไม่ได้หมายความวา่คนๆ นัน้จะถกูพิพากษาให้ตายแบบท่ีเช่ือๆ กนั ในปี 1948 
สมาคมได้รับให้เข้าร่วมรณรงค์แบบจบัคูท่างการตลาด ผา่นรายงานวิทยยุอดนิยม Truth or 
Consequences ซึง่ท าให้สาธารณชนรู้จกัสมาคมเป็นครัง้แรก โดยได้รับเงินบริจาคเป็นเงินถึง 1.75 ล้าน
US$ และท าให้ช่ือขององค์กรเป็นท่ีรู้จกัในระดบัชาติ สมาคมยงัได้ใช้ดาราเป็นกลไกในการขบัเคลือ่น 
ร่วมกนั การสนบัสนนุจากองค์กรธุรกิจ และการปรากฏตวัในงาน event ระดบัสงู เพื่อสร้างความมัน่คง
ให้แก่องค์กรในฐานะองค์กรไม่หวงัผลก าไรด้านการให้การศกึษาด้านสาธารณสขุ ซึง่ท าให้ในปี 2010 ได้รับ
เงินบริจาคเกือบ 510 ล้านUS$ 
 
รูปแบบธุรกิจนีใ้ช้งานได้ดเีมื่อ 
1. ผู้ใช้ประโยชน์ไม่สามารถจ่าย 
2. องค์กรท่ีต้องการภาพลกัษณ์ของความเป็นกลาง เม่ือประชาชนบริจาคเงินเพื่อสาเหตใุด เขาก็ต้องการให้
เงินถกูใช้ไปเพื่อสาเหตนุัน้ ไม่ใช่ไปสูบ่ญัชีออมทรัพย์ของผู้บริหาร 
 
จุดแข็ง 
เป็นอิสระจากหนว่ยงานรัฐ และได้ประโยชน์ด้านภาษี การจัดตัง้องค์กรเหลา่นีใ้ช้เงินไม่มาก และมีกฎหมาย
รองรับ 
 
ความท้าทาย 
ถ้าผู้สนบัสนุนเลกิให้การสนบัสนนุ จะมีปัญหาอยา่งมาก เช่น ในปี 2009 เงินบริจาคลดลงไปอยูท่ี่ 3.6% 
ของปีท่ีผา่นมา ในหลายๆ กรณี การบริจาคก็จ ากดัในบางโครงการ นัน่เป็นความยากล าบากส าหรับองค์กร
ไม่หวงัผลก าไรท่ีต้องมีนวตกรรมและต้องขยายงานอยูเ่สมอ และองค์กรไม่หวงัผลก าไรก็ไม่ได้มีอิสระใน
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ด าเนินการมากนกั เพราะจะมี คณะกรรมการบริหารเป็นกลไกควบคมุและตดัสนิใจ สดุท้ายตามกฎหมาย 
ยงัจ าเป็นต้องสง่รายงานการท างาน รายได้ รายจ่าย และเงินเดือนของผู้บริหารแก่หนว่ยงานรัฐ ซึง่ต้องผา่น
การตรวจสอบจากหนว่ยงานภายนอกกอ่น ซึง่ปัจจุบนัมีจ านวนหนว่ยตรวจสอบท่ีไม่หวงัผลก าไรเพิ่มขึน้กวา่ 
40% เม่ือเทียบกบัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 
 
 

กิจการเพื่อสังคม ประเภทไม่หวังผลก าไร แต่หารายได้ (Nonprofit with earn income) 
(ใครกนัท่ีบอกวา่ องค์กรไม่หวงัผลก าไรไม่สามารถหารายได้ได้? 
 
ตามกฎหมาย (A 501(c)(3)) องค์กรไม่หวงัผลก าไรสามารถหารายได้ได้ และก็มีองค์กรจ านวนมากท า
เช่นนัน้ จากข้อมลูของศนูย์ข้อมลูการบริจาคระดบัชาติ (http://nccsdataweb.urban.org) ประมาณวา่ในปี 
2008 เกือบ 70% ของ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นรายได้ขององค์กรไม่หวงัผลก าไรท่ีได้จากการขาย
สนิค้าและให้บริการ 
 
ตัวอย่าง 
ลกูเสอืหญิงของสหรัฐ หรือ ในนาม คุ๊กกี ้ท่ีท าขอบคณุเหลา่ทหารในโอกลาโฮมา ซึง่เร่ิมท าขายเพือ่ระดมทนุ
เม่ือปี 1917 ด้วยเป้าหมายท่ีต้องการฝึกทกัษะชีวิตให้แก่เด็กผู้หญิง ธุรกิจคุ๊กกีเ้ร่ิมด าเนินการ ก็ท าให้
การเงินขององค์กรดีขึน้ ปัจจุบนั ลกูเสอืหญิงมีสมาชิกกวา่ 3.3 ล้านคน มีรายได้จากการขายคุ๊กกีต้อ่ปี 700 
ล้านเหรียฐสหรัฐ 
 
รูปแบบธุรกิจนีใ้ช้งานได้ดเีมื่อ 
1. องค์กรมี ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุคา่ หรือ มีความเช่ียวชาญ องค์กรไม่หวงัผลก าไรด้านการศกึษาสามารถขาย
บริการด้านการศกึษา ตราบเทา่ที่ ผลติภณัฑ์หรือการบริการยงัมีความสมัพนัธ์ตอ่พนัธกิจ รายได้ก็จะได้รับ
การยกเว้นภาษี 
2. ผู้ใช้มีความสามารถในการจ่าย 
3. พนัธกิจขององค์กรเป็นการฝึกหดัการท างาน การสร้างทกัษะ ตามกฎระเบียบแล้วองค์กรสามารถ
จดับริการด้านการเรียนให้แก่ คนตา่งชาติอพยพ คนไร้บ้าน และการหางานก็ได้รับการอนญุาติให้ท าได้ 
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จุดแข็ง 
การหารายได้ ท าให้องค์กรเป็นอิสระจากเงินบริจาค อยา่งน้อย รายได้ในสว่นนีมี้ความหมายเป็นอยา่งยิ่ง 
เพราะยิ่งมีเงินในสว่นนีม้ากก็ยิ่งท างานได้ตามพนัธกิจมากขึน้ แตกตา่งจากเงินให้เปลา่ เพราะเงนิท่ีเป็น
รายได้ไม่มีข้อจ ากดัในการใช้ และสดุท้าย องค์กรไม่หวงัผลก าไรท่ีหารายได้ ยงัคงได้ประโยชน์เช่นเดียวกบั
องค์กรไม่หวงัผลก าไรทัว่ไป รวมถึง การยกเว้นภาษี ผู้บริจาคสามารถน าเงินบริจาคไปลดหยอ่นภาษีได้  
 
ความท้าทาย 
องค์กรไม่หวงัผลได้ท่ีมีการหารายได้ มกัมีเจ้าหน้าที่ 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึง่ท างานในสว่นของการตอบเป้าหมาย
ด้านสงัคม อีกสว่นท างานด้านการขาย การตลาด และการบริการลกูค้าส าหรับธุรกิจขององค์กร ซึง่ก็ท าให้
องค์กรมีคา่ใช้จ่ายท่ีสงูขึน้และเสีย่งตอ่การท าผิดกฎระเบียบ ท่ีองค์กรไม่หวงัผลก าไรต้องท างานมุง่ให้
ความส าคญัตอ่พนัธกิจเป็นอนัดบัแรก ซึง่นัน้ยอ่มท าให้การท างานเพื่อหารายได้เป็นเร่ืองไม่งา่ยนกั 
 
ตัวอย่างองค์กรใหม่ๆ ในประเภทนี ้
Emancipet ก่อตัง้เม่ือ 1999 เป็นองค์กรท่ีเสนอบริการท าหมนัสตัว์เลีย้งในราคาต ่า สามารถสร้างรายได้
มากกวา่ 1.7 ล้านเหรียญตอ่ปี โดยให้บริการได้ประมาณ 1.400 รายตอ่เดือน ซึง่ท าให้ Emancipet มีเงิน
มากพอท่ีจะให้บริการท าหมนัสตัว์เลีย้งฟรีถึง 60% ของลกูค้าทัง้หมด 
 
Living Goods ใช้แนวทางการขายตรงแบบ Avon มีฐานอยูใ่น San Francisco และจ้างชาวชนบทใน อูกนั
ดา ขายสนิค้าสขุภาพ เช่น ยาถ่ายพยาธิในราคาถกู โดยเรียกกนัวา่เป็น ผู้สง่เสริมสขุภาพ หรือรู้จกักนัในช่ือ 
microfranchising. 
 
Digital Divide Data 
ท าหน้าที่ฝึกอบรมคนเขมรและคนลาวท่ียากจนให้มีทกัษะคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น และจ้างพวกเขาในการ
ให้บริก่ารแก่หนว่ยงานตา่งๆ จากสหรัฐ มหาวิทยาลยั และหนว่ยงานราชการ รายได้จากสญัญาตา่งๆ มี
จ านวนถึง 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 2 เทา่ของเงินท่ีได้รับบริจาคของกลุม่ในเมืองนิวยอร์ค  
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กิจการเพื่อสังคม ประเภทลูกผสม (Hybrid)  
เป็นการจดัการท่ีซบัซ้อน แตก็่สามารถเช่ือมโยง องค์กรไม่หวงัผลก าไรและองค์กรหวงัผลก าไรเข้าด้วยกนัได้ 
 
ในรูปแบบลูกผสม องค์กรไม่หวงัผลก าไรกบัองค์กรท่ีท าก าไร ท างานเช่ือมตอ่กนั ในบางกรณีก็เป็นแบบท่ี
องค์กรหนึง่ท าหน้าที่สนบัสนนุอีกองค์กรหนึง่ โดยทัง้สองจะมีสญัญาร่วมกนัระยะยาว ซึง่เป็นการเติมเต็ม
ความต้องการพืน้ฐานของอีกองค์กรหนึง่ 
 
ตัวอย่าง 
ในปี 2005 องค์กรไม่หวงัผลก าไรอยา่ง Mozilla Foundation ได้ก่อตัง้ Mozilla Corporation ท่ีจะท าหน้าที่
หารายได้จาก Firefox web browser มาเพื่อสนบัสนนุมลูนิธิ  ปัจจุบนัมีรายได้กวา่ 104 ล้านเหรีญตอ่ปีจาก
ข้อตกลงร่วมกบัพนัธมิตรอยา่ง Google และ Yahoo  ขณะเดียวกนัมลูนิธิ ท่ีท างานพฒันา software แบบ 
open-source ก็ได้รับเงินบริจาคมากกวา่ 222,000 เหรียญสหรัฐ 
 
รูปแบบธุรกิจนีใ้ช้งานได้ดเีมื่อ 
1. ธุรกิจท่ีเป็นแขนท่ีหารายได้ ไม่สร้างผลกระทบตอ่สถานภาพการเป็นองค์กรไม่หวงัผลก าไร  
2. ฝ่ายท่ีท าธุรกิจท่ีหารายได้ สามารถช่วยพฒันาการจดัการงานด้านงานการกศุล เป็นเหมือนแผนงานของ
องค์กรธุรกิจท่ีเติบโต บางบริษัทจะเร่ิมท างานด้านไม่หวงัผลก าไรและก่อรูปเพื่อการจดัการกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 
3. แตล่ะด้านของงาน (ไม่หวงัผลก าไร และ หวงัผลก าไร) ต้องการการยื่นข้อเสนอของคนอ่ืนๆ  
 
จุดแข็ง 
คณุต้องการได้ทัง้ เค้ก และต้องการรักษาปลาวาฬ องค์กรไม่หวงัผลก าไรยงัคงได้รับการยกเว้นภาษีและ
สามารถขอทนุได้  ในสว่นงานของการหารายได้ก็สามารถระดมเงินได้อยา่งไม่มีข้อจ ากดัจากและยงั
สามารถให้การลดหยอ่นภาษีส าหรับเงินท่ีบริจาคให้กบัสว่นท่ีท างานไม่หวงัผลก าไร เพราะวา่โดย
กฎระเบียบ งาน 2 สว่นแยกออกจากกนั ส าหรับ ในสว่นท่ีสร้างก าไรนัน้มีความยืดหยุน่มากกวา่ในสว่นของ
การหารายได้ขององค์กรไม่หวงัผลก าไร เน่ืองจากสามารถน าเงินในสว่นนีไ้ปใช้เพื่อประโยชน์ส าหรับสิง่ท่ี
เห็นวา่จ าเป็น โดยไม่ถือเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกินท่ีก าหนด 
 
 
 
 

4 



7 

 

ข้อท้าทาย 
การจดัการแบบลกูผสมนัน้ความซบัซ้อนเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึง่ต้องแยก คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่
ด้านการจดัการออกจากกนั ซึง่นัน้เป็นจุดส าคญัท่ีอาจขดัตอ่กฎระเบียบของราชการ ในบางครัง้ท่ีมีกิจกรรม
บริการระหวา่งในสว่นท่ีไม่หวงัผลก าไรและในสว่นท่ีหาก าไร คณะกรรมการทัง้ 2 สว่น ต้องพิจารณาอนมุติั 
โดยต้องแสดงให้เห็นวา่ ในสว่นงานท่ีหาก าไรนัน้ได้จ่ายคา่ผลติภณัฑ์หรือบริการในอตัราตามตลาดทัว่ไป ท่ี
ส าคญัรูปแบบเช่นนีเ้ป็นรูปแบบใหม่ท่ียงัไม่มีระบุไว้ในกฎระเบียบ 
 
ตัวอย่างใหม่ 
 
Story Pirates จดัตัง้เม่ือ 2003 โดย group of Northwestern grads องค์กรตัง้อยูใ่นเมืองนิวยอร์ค และ 
ลอส เอจเจอลสี โดยให้บริการการสอนด้านการเขียนและการแสดงแก่ to underserved schools and และ
สร้างละครเพื่อโชว์กบัสาธารณะทัว่ไป ด้วยการเติบโตของบตัรท่ีจ าหน่าย ท าให้ Story Pirates มีอีกกลไก
หนึง่ท่ีท าหน้าที่หาเงิจากการละคร องค์กรทัง้สองนีเ้ช่ือมตอ่กนัด้วยการมีข้อตกลงท่ีอนญุาติให้สามารถใช้
ช่ือและเนือ้หาเดียวกนัในการท างาน 
 
Parent Earth  ในสว่นขององค์กรท่ีหารายได้ – ท าก าไร ใช้ช่ือวา่ Paret Earth Inc. สว่นองค์กรท่ีไม่หวงัผล
ก าไรใช้ช่ือ Parent Earth Foundation โดยมีพนัธกิจเหมือนกนั คือ การให้การศกึษาแก่สาธารณะในเร่ือง
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสขุภาพ แตท่ัง้ 2 องค์กรท างานแตกตา่งกนั ในสว่นขององค์กรไม่หวงัผลก าไรท า
หน้าที่ผลติวิดีโอเพื่อการศกึษาเก่ียวกบัอาหาร ในขณะท่ี องค์กรท่ีท าหน้าที่หารายได้ มีรายได้จากการ
โฆษณาใน ParentEarth.com และชกัชวนหาผู้สนบัสนนุเพิ่มเติม ด้วยโครงสร้างเช่นนี ้ท าให้องค์กรในสว่น
ท่ีหารายได้สามารถท าให้องค์กรในสว่นไม่หวงัผลก าไรอยูไ่ด้ในช่วงที่ก าลงัรอเงินทนุโครงการตา่งๆ  
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กิจการเพื่อสังคม ประเภทนักลงทนุที่เน้นผลกระทบ (impact investors)  
 
นอกจากผลตอบแทนท่ีเป็นเงิน นกัลงทนุท่ีเน้นผลกระทบมองหาการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสิง่แวดล้อม
อีกด้วย ค าวา่ ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มกัน าไปสูค่วามเข้าใจผิดๆ วา่ หมายถึง เงินเพียงอยา่งเดียว
เทา่นัน้  
 
ตัวอย่าง 
นกัลงทนุท่ีเน้นผลกระทบ มกัพดูถึงผลตอบแทน – ก าไรจากการลงทุน ท่ีรอคอยได้นบั 10 ปีๆ (ทนุอดทน - 
patient capital) เช่น Acumen Fund ท่ีก่อตัง้โดย Jacqueline Novogratz ในปี 2001 เขาเคยเป็นผู้บริหาร
เก่าของมลูนิธิร๊อกกีเ้ฟลเลอร์ Acumen ได้สร้างกฎใหม่ท่ีจะสนบัสนุนธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ด้วยการลงทนุ 
มากกวา่การให้เปลา่  
 
 Acumen ก่อตัง้เหมือนเป็นองค์กรไม่หวงัผลก าไรท่ีมองหาผลตอบแทนการลงทุนภายใน 5-7 ปี กองทนุนีไ้ด้
ลงทนุไปแล้ว 57 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 55 กิจการ และมีผู้ใช้สนิค้าและบริการจากธุรกิจเหลา่นีก้วา่ 30 ล้าน
คน 
 
รูปแบบธุรกิจนีใ้ช้งานได้ดเีมื่อ 
1. นกัลงทุนมองเห็นโอกาสในปัญหาด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม นกัลงทนุท่ีเน้นผลกระทบจะลงทนุในบาง
สิง่ เช่น ลงทนุในท่ีดินท่ีไม่ใช้ประโยชน์และการบริการทางการเงินกบับุคคลของประเทศท่ีไม่มีบญัชีแบงค์ 
(unbanked) เป็นของตนเอง ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการสร้างคณุคา่ 
2. นกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์ ในการเป็นทัง้นกักิจกรรมทางสงัคมและนกัลงทุน 
3. นกัลงทุนท่ีไม่มองผลประโยชน์ระยะสัน้ 
 
จุดแข็ง 
จากงานศกึษาเม่ือเร็วๆ นีข้อง J.P. Morgan ประมาณวา่ จะมีโอกาสในเงินลงทนุประมาณ 1 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐใน 10 ปีข้างหน้าในกิจการท่ีเพื่อการบริการคนทัว่ไปท่ีมีรายได้น้อยกวา่ 3,000 เหรียญตอ่ปี 
นอกจากนี ้นกัวิจยัยงัประมาณวา่ จะมีก าไร 667 พนัล้านเหรียญจากกิจการเหลา่นี ้Amit Bouri 
ผู้อ านวยการฝ่ายยทุธศาสตร์และการพฒันาของเครือขา่ยการลงทนุเพื่อผลกระทบระดบัโลก กลา่ววา่ “การ
ลงทนุในสิง่เหลา่นีถ้กูมองข้ามจากสายตาของนกัลงทนุแบบอนรัุกษ์นิยม…กิจการเหลา่นีถ้กูเปิดตลาดขึน้
แล้ว” 
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ข้อท้าทาย 
ข้อตกลงทางการลงทนุมีแนวโน้มท่ีจะมีขนาดเล็ก ปกติจะน้อยกวา่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ  นกัลงทุนท่ีเน้น
ผลกระทบจะมองหาผลตอบแทนทางสงัคมในเชิงปริมาณ ท่ีก็เป็นรูปธรรมน้อยกวา่ผลตอบแทนทางการเงิน  
เครือขา่ยการลงทนุเพื่อผลกระทบระดบัโลก ได้พฒันาชุดรายงานมาตรฐานท่ีรู้จกักนัในนาม Iris 
(http://iris.thegiin.org/) Iris ยอ่มาจาก Impact reporting and investment standards, ซึง่ช่วยนกัลงทนุ
ท่ีเน้นผลกระทบสามารถสือ่สารในภาษาเดียวกัน เม่ือต้องมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสงัคมจาก
การลงทุนในกิจการแต่ละแบบ 
 
ตัวอย่างใหม่ๆ  
Beartooth Capital Partners ตัง้อยูใ่น Bozeman ในรัฐมอนทานา่  Beartooth Capital ซือ้ทุง่ปศสุตัว์และ
ท าความสะอาด ปรับปรุงล าธารและปลกูหญ้าเลีย้งสตัว์ เพื่อขายให้กบัฟาร์มสว่นบุคคล กองทนุท่ีดินและ
หนว่ยงานราชการ นกัลงทนุสามารถสร้างก าไรได้ถึง 26% ของเงินลงทุน 
 
DBL Investors แยกตวัออกจาก Bay Area Equity Fund I ของ J.P. Morgan เม่ือ มกราคม ปี 2008 ด้วย
เงินเร่ิมต้น 75 ล้านเหรียญ โดยเน้นไปท่ีการลงทุนท่ีสร้างผลตอบแทนทางการเงินและสงัคม  
(บริษัทท่ีอยูใ่นรายการของ DBL ได้แก่ Tesla ซึง่เป็นบริษัทผลติรถไฟฟ้าซึง่ขายเข้าตลาดหลกัทรัพย์เม่ือ
มิถนุายนปีท่ีแล้ว) กองทนุท่ีสองของ DBL คือ DBL Equity Fund – BAEF II ระดมเงินได้มากกวา่ 140 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และเพิ่งเปิดไปเม่ือมีนาคมที่ผา่นมา  
 
Media Development Loan Fund ลงทนุใน independent media outlets ในประเทศท่ีมีประวติัการถกู
เซ็นเซอร์ชิป (censorship) ในปี 2010 กองทนุซึง่ท่ีส านกังานตัง้อยูท่ี่ ปราก และ เมืองนิวยอร์ค ได้สนบัสนุน
ทนุกู้ยืม 104.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อการลงทนุ การช่วยเหลอืทางเทคนิค และทุนให้เปลา่แก่ 36 ร้านขาย
สนิจากโรงงาน (outlet) ใน 26 ประเทศ และสามารถหารายได้ (จากดอกเบีย้และเงินปันผล) ได้ 35 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2009  ยงัมี 35 ล้านคนได้รับขา่วสารจาก MDLF portfolio firms. 
 
 
 
 

http://iris.thegiin.org/
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กิจการเพื่อสังคม ประเภทหาก าไรด้วยพนัธกิจทางสังคม (For-profit with social mission) 
 
ในบางธุรกิจ ผลกระทบทางสงัคมสามารถวดัผลได้ด้วยจ านวนของการเช็คถกูท่ีเขียนไว้ แตใ่นบางธุรกิจ
ผลกระทบทางสงัคม พนัธกิจถกูเรียงร้อยอยูใ่นธุรกิจโดยตรงอยูแ่ล้ว 
 
ตัวอย่าง 
Seventh Generation ซึง่ก่อตัง้เม่ือ 1988 เร่ิมต้นด้วยจดหมายสัง่ของส าหรับผลิตภณัฑ์บ้านสเีขียว  
ภายใต้การน าของ Jeffery Hollender ได้กลายเป็นธุรกิจขนาด 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนา่ท้า
ทายของกิจการท่ีสามารถสร้างก าไร ภายใต้จุดมุง่หมายด้านสงัคม ในปี 2009 Hollender ได้กลายมาเป็น
ประธานคณะกรรมการและสง่ตอ่หน้าที่ CEO ให้แก่ Chuck Maniscalco ซึง่เป็นอดีตผู้บริหาร Pepsi ปีถดั
มาภายใต้ข้อตกลงท่ีลอืลัน่กบั Walmart บอร์ดของ Seventh Generation ก็ประกาศยติุการจ้าง และบริษัท
ก็ได้ผู้น าคนใหม่ คือ John Replogle ซึง่เคยเป็นผู้บริหารของ Burt’s Bees 
 
รูปแบบธุรกิจนีใ้ช้งานได้ดเีมื่อ 
1. ผลติภณัฑ์เป็นตวัขบัเคลือ่นทางสงัคม หรือกลา่วได้วา่ ผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีขาย จะน าไปสูก่าร
เปลีย่นแปลงทางสงัคม 
2. ผู้ใช้มีความสามารถในการจ่ายอยา่งมาก กรณีท่ีดีท่ีสดุ ผลติภณัฑ์หรือบริการเป็นท่ีต้องการของตลาด. 
หรือในกรณีท่ีมีองค์กรท่ีสาม อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นผู้สนบัสนนุในการจ่ายให้กบัผู้ซือ้ท่ีไม่มีทนุ
ทรัพย์  
3. ธุรกิจไม่สามารถแยกออกมาจากพนัธกิจทางสงัคมได้ ตวัอยา่งเช่น Tom Shoes จะบริจาครองเท้า 1 คู ่
เม่ือเขาขายรองเท้าได้ 1 คู ่ผลกระทบทางสงัคมเป็นตวัท าให้ธุรกิจมีความแตกตา่ง ไม่เช่นนัน้ Toms ก็เป็น
เพียงบริษัทรองเท้าอีกบริษัทหนึง่เทา่นัน้  
 
จุดแข็ง 
การลงทนุในธุรกิจทัว่ไปนัน้มีความจ ากดั พนัธกิจทางสงัคมสามารถขยายขอบเขตทางการตลาด และสร้าง
ความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ทัว่ไป คนรุ่นใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ นกัลงทนุท่ีเน้นผลกระทบ คือ เป้าหมายขององค์กรท่ี
หาก าไรด้วยพนัธกิจทางสงัคม ด้วยการขยายฐานท่ีมัน่ท่ีมีศกัยภาพในการสนบัสนนุ รัฐบาลโอบามาก็เข้า
มามีสว่นเก่ียวข้องโดยการจดัตัง้กองทนุท่ีเน้นผลกระทบด้วยเงิน 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
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ข้อท้าทาย 
เพื่อพิสจูน์ถึงคณุคา่ของนกัลงทนุ การด าเนินกิจการเพื่อสงัคมส าหรับบริษัทท่ีเน้นก าไรต้องแสดงให้เห็น
ผลกระทบทางสงัคมในเชิงปริมาณ พอๆ กบัผลทางการเงิน ซึง่ไม่ใช่เร่ืองงา่ย ดงันัน้ จึงไม่มีหลกัประกนัวา่ 
พนัธกิจทางสงัคมจะรักษาไว้ได้ทา่มกลางการเติบโตของบริษัท ท่ีมีธรรมเนียมต้องแบง่ก าไรไปยงัหุ้นสว่น
หรือไม่ก็ควบรวม หรือไม่ก็จดทะเบียนในตลาดหุ้น มนัเป็นเร่ืองอยากท่ีจะรักษาไว้ซึง่พนัธกิจ ผู้ก่อตัง้อาจเร่ิม
ด้วยความตัง้ใจท่ีดี แตเ่ม่ือธุรกิจขยายตวั ธุรกิจ (หรือคณะกรรมการ) ก็ต้องท าหน้าที่ท่ีนา่ไว้วางใจแก่ผู้ ถือ
หุ้น มากกวา่พนัธกิจด้านสงัคม  
 
องค์กรใหม่ๆ 
PharmaSecure  ปัญหายาปลอม เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศก าลงัพฒันา PharmaSecure มีส านกังาน
ตัง้อยูใ่น เลบานอน, นิว แฮมเชียร์ และ นิวเดลี ่ท าหน้าที่สร้างรหสัแบบพิเศษส าหรับค าอธิบายการใช้ยาติด
ใต้ขวด ผู้บริโภค สามารถใช้ข้อความค าอธิบาย  กบับริษัทผลติยาเพื่อตรวจสอบความถกูต้อง ยิ่งกวา่นัน้ 
รหสัเหลา่นีถ้กูพิมพ์บนขวดยามากกวา่ 10 ล้านขวด และบริษัทมีสญัญาที่มีมลูคา่กวา่ 100 ล้านบาทในสิน้
ปี 2011 
 
Two Degrees 
ขนมทกุชิน้ ท่ีบริษัท Two Degrees Food ซึง่ตัง้อยูใ่น San Francisco ขายได้ บริษัทจะบริจาค ชุดวิตามิน
และเนยถัว่ที่อุดมด้วยคณุคา่ทางโภชนาการแก่เด็กท่ีขาดสารอาหารในมาลาวี 1 คน เร่ิมต้นจากทนุ 1.3 
ล้านเหรียญสหรัฐจากกองทนุของ angel investor การด าเนินงานท่ีผา่นมาสามารถสง่ชุดอาหารให้แก่เด็ก
ยากจนได้ถึง 10,800 ชุดในกลางเดือนกมุภาพนัธ์ (ปัจจบุนัไม่ต้องซือ้ก็ได้ แคส่ง่ virtual bar ให้เพื่อนทาง 
facebook เด็กในพืน้ท่ี แอฟริการ ก็ได้ชุดอาหารท่ีมีคุณภาพสงู)  
 
Drop the Chalk 
เป็นบริษัทในนิวออลนีส์ท่ีสร้างโปรแกรม online ท่ีเรียกวา่ Kickboard ซึง่ให้ครูสามารถติดตาม
ความสามารถในทางวิชาการ ปีท่ีแล้ว Drop the Chalk ได้รับเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐ จากบริษัทเงินทนุ 
First Light Venture ปัจจบุนั Kickboard เป็นเวอร์ชัน่ beta ซึง่ใช้กนัอยูใ่น 15 โรงเรียน 
 
 
 
 


