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 ESG เป'นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค;กรอย<างยั่งยืน ซึ่งย<อมาจาก Environment, Social และ 

Governance 

- Environment เป'นเรื่องของดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งเป'นปTจจัยพื้นฐานในระบบนิเวศ การไดXรับผลกระทบจาก

ความไม<สมบูรณ;ของสภาพดิน น้ำเสีย หรือ ลม สภาพอากาศมีมลภาวะ PM 2.5  

- Social เป'นเรื ่องของ Stakeholders ทั ้งภายในและภายนอกองค;กร เช<น ความหลากหลายทางเพศ 

สุขภาพอันเกิดจากโรคระบาด ระบบความปลอดภัย แรงงาน สิทธิมนุษยชน เป'นตXน 

- Governance เป'นเรื่องของธรรมาภิบาล โดยอิงกับการบริหารจัดการองค;กร เช<น การจ<ายผลตอบแทน 

ความเป'นส<วนตัวของขXอมูล Supply Chain เป'นตXน 

  อย<างไรก็ดี ที ่ผ <านมาองค;กรส<วนใหญ< มีกลยุทธ;ที ่คำนึงถึงกลุ <มตลาดที ่เป'นเปvาหมาย (Market 

Segmentation) ขององค;กร แต<มักไม<ค<อยคำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดลXอม หรือ คำนึงถึง ESG ซึ่งไม<ควรจะใหX

ความสำคัญไปที่กลุ<มลูกคXาเพียงอย<างเดียว ทั้งนี้ เรื่อง ESG เป'นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ;

องค;กร (Corporate Strategy) ในปTจจุบัน แต<ไม<จำเป'นตXองทำทุกเรื่องใน ESG เพียงแต<ตXองทำใหXถูกเรื่อง และ

เหมาะสมกับกับธุรกิจของท<าน  

 

Key Term ของ CSR และ ESG 

• CSR เป'นภาคปฏิบัติใหXกับผูXมีส<วนไดXเสีย ซึ่งมักจะเห็นว<าหลายๆ หน<วยงานมีการทำกิจกรรม CSR ในการ

ช<วยเหลือชุมชน  

• ESG เป'นภาคขXอมูลในเรื่องสิ่งแวดลXอม เพื่อเป'นขXอมูลประกอบในการลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณา

ขXอมูลก<อนการลงทุนว<า นอกจากผลประกอบการทางดXานการเงิน องค;กรมีผลประกอบการดXาน

ส่ิงแวดลXอมหรือไม< อย<างไร  

 

Corporate Engagement Landscape 

 แบ<งออกเป'น 2 ดXาน ไดXแก< 
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1. ธุรกิจที่มองเป'นผลกระทบดXานบวก/ลบ มี 3 ทางเลือกสำหรับองค;กร คือ 1. การปvองกันไม<ใหXเกิด 2. การ

บรรเทาใหXลดลง เช<น พิจารณาการปล<อยก�าซเรือนกระจก  และ 3. เยียวยาคนท่ีไดXรับผลกระทบเชิงลบ 

2. ธุรกิจท่ีเปลี่ยนจากความเสี่ยงเป'นโอกาส ในมิติที่ธุรกิจมองว<าสามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อใหXเกิดรายไดXหรือ

กำไร และช<วยทำใหXความเป'นอยู<ของลูกคXาดีขึ้น ทั้งนี้ การมองเรื่องการสรXางธุรกิจ ควรใหXความสำคัญกับ

เร่ืองสังคมและส่ิงแวดลXอมมากกว<าเร่ืองรายไดXหรือกำไร  

 

The Materiality of Value and Impact   

• โลกกระทบเรา (Outside in): สถานการณ;ต<างๆ ในโลกจะมีผลกระทบอะไรกับเรา และเราจะมีวิธีการ

รับมืออย<างไร 

• เรากระทบโลก (Inside out): ธุรกิจของเรามีส<วนก<อใหXเกิดผลกระทบทางลบต<อส่ิงแวดลXอมหรือไม< 

 ไม<ไดXมีเพียงมุมมองของ โลกกระทบเรา และเรากระทบโลกเท<านั้น แต<ยังมีอีกมุมมองที่ควรคำนึง คือ โลก

กระทบเขา (People) หากโลกกระทบเขา ผลิตภัณฑ;ของท<านจะไปช<วยผูXคนเหล<าน้ีไดXอย<างไรบXาง ซึ่งมุมมองนี้ช<วย

ใหXเกิดโอกาสทางธุรกิจ เช<น Solar Rooftop จะช<วยในการใชXชีวิตของสังคมไดXอย<างไร หรือ EV Car ทางบริษัท

ประกันมีผลิตภัณฑ;ในการเขXาไปรับประกันรถยนต;ประเภทน้ีในรูปแบบใด  

 

Shared Value Insurance 

 เป'นการคิดผลิตภัณฑ;ใหXกับกลุ <มเปvาหมายที ่ไม<เคยเขXาถึง โดย Framework ที ่ช <วยคXนหา Value 

Proposition ในมุมมองของ ESG ประกอบดXวย 3 ส<วน ไดXแก< 

1. Business Lens การพัฒนากลยุทธ;ในการแสวงหากลุ<มธุรกิจใหม< หรือเปvาหมายใหม< การเขXาไปสนับสนุน

เก้ือกูล (synergy) กันเพ่ือผลประโยชน;ทางธุรกิจ 

2. Social Lens  

3. Capability Lens  

 สิ่งเหล<านี้เป'นองค;ประกอบที่จะช<วยใหXท<านคิด Value Proposition ในเรื่องสิ่งแวดลXอม และการใชXธุรกิจ

แกXปTญหา โดยเอาสังคมมาต้ังเป'นโจทย; และใชXธุรกิจในการขับเคล่ือน 

 

Strategies for Implementation 

 ตัวอย<างกลยุทธ;ที่นำ ESG มาใชXในการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค; จะสรXางการเปลี่ยนแปลงเชิง

พฤติกรรมของผูXบริโภค การใชXเคร่ืองมือใหม<เชิงนวัตกรรม รวมถึงการสรXาง engagement กับภาครัฐ 

1. Focus on Prevention พาร;ทเนอร;อาจไม<ใช<โรงพยาบาลอย<างเดียว แต<อาจจะเป'น Fitness, Gym, 

Clean food  
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2. Close the Protection Gap การเขXาถึงตลาดใหม< เพ่ือตอบโจทย;คนท่ียังไม<ไดXเขXาถึงการระบบการประกัน 

3. Invest in Prevention / Protection การลงทุนที่เอื ้อต<อกลุ<มลูกคXา เช<น การส<งเสริมใหXความรูX การ

ร<วมมือกับภาครัฐ ทXองถ่ิน และชุมชน เพ่ือใหXรูXจักผลิตภัณฑ;ประกันมากข้ึน 

 

Opportunities for Insurers 

1. Incentive active aging การยืดเวลาเกษียณอายุออกไป อาจมีผลิตภัณฑ;ประกันสำหรับผูXบริโภคท่ีซ้ือ

แลXว บริษัทประกันจะมีบริการกิจกรรมเพ่ือเขXาสังคม 

2. Encourage independence การมีอุปกรณ;คอยช<วยเหลือ หรือช<วย Monitor โดยไม<จำเป'นตXองไปท่ี

โรงพยาบาล 

3. Provide end-of-life services การออกแบบบริการในช<วงบ้ันปลายชีวิต ท่ีช<วยเสริมสรXางกำลังใจ 

สติปTญญา หรือการมีบริการทางการแพทย;ท่ีเหมาะสมกับช<วงอายุ  

 

 

 

 

 


