




ฉบับที่ 56/2563

	 หลังจากที่	“สวัสดีแอคชัวรี”	ในฉบับที่ผ่านมาได้คุย
กันเรื่อง	Asset	Liability	Management	(ฉบับที่	55)	กับ	เรื่อง	
Investment	Risk	(ฉบับที่	56)	กันอย่างจุใจไปแล้ว	ก็หวังว่าจะ
เป็นประโยชน์กบัทกุคนทีไ่ด้อ่านและไว้ใช้เป็นอ้างองิในการจดัการ
กบัเงนิลงทนุของบรษัิทประกันภยั	รวมถงึการบรหิารเงนิส่วนตวั
ของตัวเอง	
	 ฉบับนี้เราจะมาคุยกันเร่ืองอื่นๆ	 บ้าง	 เร่ิมด้วยเร่ือง	
“ความจ�าเป็นที่ต้องส�ารองการโดนเบ้ียวหนี้	 TFRS9”	 ซ่ึงเป็น
มาตรฐานรายงานการเงินฉบบัใหม่ท่ีมผีลบังคบัใช้ไปในต้นปี	2563	
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	ซึง่เป็นทีน่่าสนใจส�าหรบับรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป	ไม่ใช่กระทบเพียงแต่ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว	 และธุรกิจประกันภัยก็ต้องใช	้
TFRS9	 ควบคู่ไปกับ	 TFRS17	 กันอยู่แล้ว	 จึงเป็นเรื่องที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้ส�าหรับอุตสาหกรรมประกันภัยเช่นกัน
	 เมื่อเราคุยกันเรื่อง	 TFRS9	 แล้วก็อดหยิบยกเร่ือง
ของ	TFRS16	มาด้วยไม่ได้	ทางผมจึงเขียนเรื่อง	“พลิกโฉมงบ
การเงินกับการประเมินสัญญาเช่า	 ตาม	 TFRS16”	 ซึ่งก็ได้เร่ิม
ใช้ไปแล้วเช่นกัน	ภายใต้หลักการใหม่ดังกล่าว	ท�าให้ส่งผลกระ
ทบกับตัวเลขในงบการเงินของ	“ผู้เช่า”	อย่างมีสาระส�าคัญ	และ
ท�าให้การประเมินเกิดความซับซ้อนมากขึ้น	โดยเฉพาะเร่ืองของ
การหาอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อน�าไปใช้ในโมเดลการค�านวณ	
TFRS16
	 และก็เข้าเรื่องแก่นของธุรกิจประกันภัย	ซึ่งผมเลือก
ที่จะหยิบยกหัวข้อเรื่อง	 “ทิศทางของธุรกิจประกันภัย	 กับการ
ประกนัภยัไวรสัโคโรนา	(COVID-19)”	เพราะเป็นเน้ือหาท่ีถกูพดู
ถงึกนัมากมาย	โดยเฉพาะในช่วงทีแ่บบประกนันีไ้ด้ถกูน�าออกมา
ขายตั้งแต่ต้นปี	2563	จนถึงตอนนี้	ผมจึงหยิบยกภาพรวมและ
แนวโน้มตลาดประกัน	โจทย์ของนักคณิตศาสตร์ต่อมุมมองการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	รวมถึง

มมุมองความเสีย่งและโอกาสต่อภาคธรุกจิ	และ	จดุบอดของประกนั
โควิด-19	ทีบ่รษิทัประกนัต้องพจิารณา	โดยสรปุน้ัน	นักคณิตศาสตร์
ประกันภยัจ�าเป็นต้องใช้ปัจจยัต่างๆ	ในการคดิค�านวณหรอืใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง	ๆ	อีกด้วย	
	 ผมมองว่าการท่ีบรษัิทประกันออกมารบัประกันโควดิ-19	
นัน้เป็นเรือ่งน่าภูมิใจส�าหรบัคนไทย	ทีว่งการประกนัภัยยนิดีออกมา
แบกรบัความเสีย่งให้	แต่การขายประกนัโควคิ-19	ของบรษิทัประกนั
ภัยครั้งนี้	มันเหมือนกับการโยนหัวก้อยครับ	ถ้าผลออกมาว่ามีการ
ควบคุมพฤติกรรมหรือปัจจัยต่างๆ	ได้รัดกุมก็จะท�าให้ผลประกอบ
การของบริษัทประกันภัยออกมาดีครับ	แต่ถ้าผลออกมาเป็นอีกมุม
นึง	 บริษัทประกันภัยก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้ครับ	 บริษัทประกัน
ที่ยึดคอนเซปของการประกันภัยนั้น	 จะต้องสามารถรู้ล่วงหน้าโดย
อาศัยสถิติที่มีและบอกว่าแบบประกันที่ขายอยู่นี้จะไม่ขาดทุน	 แต่
แบบประกันโควิดนี้ยังมีจุดบอดของสถิติและความเสี่ยงที่ควบคุม
ไม่ได้ตามที่อธิบายมา	 ไม่ว่าจะเป็นแผลซ�้ารอยเดิมแบบน�้าท่วม	
วิวัฒนาการของยา	 การกักตุนหลายกรมธรรม์	 หรือแม้กระทั่งการ
ววิฒันาการของไวรสัเป็นระลอกคลืน่ทีเ่ราไม่อาจรูไ้ด้	ทัง้หมดนี	้ผูท้ี่
ได้ซ้ือประกันภัยไปแล้ว	สามารถสบายใจได้ว่าจะได้รบัความคุ้มครอง
และได้รับเงินตามที่บริษัทประกันเขียนไว้ในสัญญา	

พิเชฐ เจยีรมณทีวสีนิ (ทอมมี)่
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ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย
 สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม 
YouTube Channel ที่  “SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of 
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ

ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

 1. คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	อุปนายกสมาคมฯ	และดร.พีรภัทร	ฝอยทอง	กรรมการสมาคมฯ	เป็นตัวแทนเข้า
ร่วม	ให้ข้อมูล	และความรู้	แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(ส�านักงาน	คปภ.)	
ได้จดัให้มโีครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของไทย	เพือ่รองรบัการ
ปฏิบตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	โดยม	ีบรษิทั	เบเคอร์	แอนด์	แม๊คเคนซ	ีจ�ากดั	เข้ามาเป็นผูส้มัภาษณ์	
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เพื่อจัดท�าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย	(Data	Flow)	
ในวันอังคารที่	26	พฤษภาคม	2563	เวลา	10.30	-	12.00	น.	ณ	ห้องประชุม	206	ชั้น	2	อาคารส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 2. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 นายกสมาคมฯ	 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส�านักงานอัตราเบี้ย
ประกันวินาศภัย	ครั้งที่	1/2563	-	2564	ในวันศุกร์ที่	19	มิถุนายน	2563	เวลา	09.30	-	12.00	น.	ณ	ห้องประชุม	Board	
Meeting	ชั้น	7	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 3. คุณอมรทิพย์	 จันทร์ศรีชวาลา	 อดีตนายกสมาคมฯ	 คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 นายกสมาคมฯ	 และคุณ								
นิตพิงษ์	ปรชัญานมิติ	อปุนายกสมาคมฯ	เป็นตวัแทนเข้าพบส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา	เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบั	
เรือ่งนกัคณติศาสตร์	เพือ่เป็นหลกัการร่างพระราชบญัญตัปิระกันชวีติ	(ฉบบัที.่.)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญตัปิระกัน
วินาศภัย	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	โดยร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ	มีบทพิจารณาเร่ืองนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแต่งตัง้ซึง่มปีระเดน็เกีย่วกบัคณุสมบตั	ิบทบาทหน้าที	่และความรบัผดิชอบของนกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัและนกัคณติศาสตร์ประกันภัยแต่งตัง้ต่อระบบธรุกิจประกนัภยัตลอดจนการพฒันานกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
ให้เพียงพอกับการพัฒนาของระบบธุรกิจประกันภัย	ในวันพฤหัสบดีที่	2	กรกฎาคม	2563	เวลา	10.00	-	12.00	น.	ณ	
ห้องประชุม	301	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(อาคารเทเวศร์)
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	 สืบเนื่อง	เรื่องการเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	ในวันพุธที่	25	มีนาคม	
2563	เวลา	13.30-15.00	น.	ณ	ห้องประชุม	701	ชั้น	7	สมาคมประกันชีวิตไทย	ที่ผ่านมา	แต่มีเหตุจาก	การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัส	 Covid-19	 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ	 และความปลอดภัยของทุกท่าน	 และลด
การแพร่ระบาดของโรคไวรัส	Covid-19	ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	จึงขอเลื่อนการประชุม
ดังกล่าวออกไป	บัดนี้	ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	เห็นว่าเหมาะสมที่จะจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี	 2563	 โดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	 ก็มีแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส	
Covid-19	เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน	จึงเลือกจัดการประชุม	2	แบบ	ให้สมาชิกเลือกเข้าประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี	2563	โดยจะมีแบบเข้าร่วมประชุม	ณ	สถานที่จัดประชุม	และแบบออนไลน์	โดยใช้โปรแกรม	Google	Meet	
ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่	20	สิงหาคม	2563	เวลา	13.00	-	15.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุม	8/1	ชั้น	8	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี	2563	ตามวัน	และเวลาดังกล่าว	โดยมีก�าหนดการ	ดังต่อไปนี้
	 13.00	-	15.00	น.	ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	โดยมีวาระดังนี้
	 	 วาระที่	1	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562
	 	 	 (Approval	of	Minutes	AGM	2019)
	 	 วาระที่	2	 รายงานการด�าเนินงานที่ผ่านมา
	 	 	 (Summary	of	Management	Activities)		
	 	 วาระที่	3	 พิจารณางบการเงินส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	ธันวาคม	ประจ�าปี	2562
	 	 	 (Approval	of			Financial	Statement	of	2019)
	 	 วาระที่	4	 พิจารณา
	 	 	 1.1	แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี	2563
	 (Appointment	of	SOAT	Auditor	for	2020)
	 	 	 1.2	แก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ
	 (Approval	of	SOAT	Constitution	:	Revised)
	 	 วาระที่	5	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

 4. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการสมาคมฯ	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกันภยัแห่งประเทศไทย	คร้ังที	่1/2563	เพือ่วางแผนการพฒันาสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนั
ภัยแห่งประเทศไทย	ในวันพฤหัสบดีที่	16	กรกฎาคม	2563	เวลา	13.00	-	14.00	น.	ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดเป็นการ
ประชุมออนไลน์	โดยใช้โปรแกรม	Google	Meet	

 5. คณุพเิชฐ	เจยีรมณทีวสีนิ	นายกสมาคมฯ	เป็นตวัแทนเข้าร่วมประชมุหารอื	และพจิารณาความเหน็	ข้อเสนอ
แนะ	ต่อร่างการก�าหนดอตัราเงนิค่าเวนคนืตามกรมธรรม์ประกนัภยั	และเงือ่นไขการจ่ายเงนิ	พ.ศ.	 ...	 (CSV)	และร่างหลกั
เกณฑ์การให้ความเหน็ชอบอตัราเบีย้ประกนัภยั	 ส�าหรบับรษิทัประกนัชีวติ	 (Profit	 test)	 จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั	(คปภ.)	และสมาคมประกนัชวีติไทย	ในวนัศกุร์ที	่14	สงิหาคม	2563	เวลา	
10.00	น.	ณ	ห้องประชมุ	201	ชัน้	2	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	(คปภ.)

ประชาสัมพันธ์
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	 สมาคมฯ	 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 และในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน	
ตามรายละเอียดข้างต้น	จึงให้ท่านเลือกการเข้าร่วมประชุม	2	ช่องทาง	ดังนี้
	 1.	เข้าร่วมประชุม	ณ	สถานที่จัดประชุม	ห้องประชุม	8/1	ชั้น	8	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2.	เข้าร่วมออนไลน์	โดยใช้โปรแกรม	Google	Meet	รหัสเข้าร่วมประชุม	meet.google.com/rgm-tjtu-bey

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม Website สมาคมได้ที่ www.soat.or.th
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 หลายคนคงเคยได้อ่านข่าวเกี่ยวกับ มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9 
และมีความเข้าใจผิดคิดว่าจะมีผลกระทบกับพวกสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว เพราะ
คุ้นเคยแต่ค�าว่า NPL (Non Performing Loan) หรือ หนี้เน่า เท่านั้น ซึ่งปกติก็
ต้องค�านวณการตั้งส�ารองเผื่อหนี้เน่าพวกนี้อย่างจริงจังกันไป

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ABS และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ความจ�าเป็นของส�ารองการ
โดนเบี้ยวหนี้ TFRS9 ในยุคโควิด

	 ผม จึ งอยาก เขี ยนในมุมของ													
ผลกระทบกบักจิการอืน่ท่ีไม่ใช่สถาบันการเงนิ 
บ้าง	 ซึ่งมาตรฐานบัญชีตัวนี้	 บังคับใช้กับทุก
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (PAEs:	
Publicly	Accountable	Entities)	แปลว่า	
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทัง้หมด
รวมถงึบรษิทัในเครอืกต้็องค�านวณด้วยเช่นกัน

• TFRS9 ส�าคัญแค่ไหนกับบริษัททั่วไปในตลาดหลักทรัพย์
	 มาตรฐานบัญชี	 TFRS9	นี้ส�าคัญกับทุกกิจการ	 เพราะเป็น
มาตรฐานเกีย่วกบัการประเมนิเครือ่งมอืทางการเงนิทีบ่รษิทัถอืเอาไว้อยู่	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งส�ารองการขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้น	(หรือจะเรียกว่า	ส�ารองการโดนเบี้ยวหนี้	ก็ว่าได้)	นั่นก็หมายความ
ว่า	อะไรก็ตามที่บริษัทมีสถานะเป็นเจ้าหนี้	บริษัทจะต้องตั้งส�ารองเผื่อ
การโดนเบี้ยวหนี้เอาไว้ด้วย
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	 เพราะการที่บริษัทเป็นเจ้าหนี	้
บรษิทักจ็ะมกีารรบัรูร้ายได้ไว้ล่วงหน้า	ทัง้ๆ	
ที่ยังไม่ได้รับเงินสดจริงๆ	 และถ้าไม่ได้ตั้ง
ส�ารองตวัน้ีเอาไว้ให้เหมาะสม	กแ็ปลว่าบรษัิท
รับรู้รายได้เกินความเป็นจริงไปนั่นเอง!

	 สรุปคือ	 “อะไรก็ตามที่รับรู้เป็น
รายได้มาก่อน	 แล้วค่อยไปมีการสูญเสีย
ในทีหลัง	ก็ควรจะต้องตั้งเป็นเงินส�ารองไว้
ตอนนี้”

• จะดูได้อย่างไรว่าบริษัทมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ 
	 การเป็นเจ้าหนี้	แปลว่า	เจ้าหนี้จะมีการระบุจ�านวนเงินที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายเป็นจ�านวนเท่าไรไว้อย่างชดัเจน	มรีะบวุนัครบก�าหนดช�าระ	(Due	
Date)	ว่าต้องจ่ายเมือ่ไร	ซึง่โดยปกตทิางบญัชแีล้ว	บรษิทัจะรบัรูว่้าเป็นราย
ไดไ้ปก่อนเรยีบร้อยแล้ว	ซึง่จะไดเ้งนิสดจรงิหรอืไมน่ัน้	กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่
ที่ต้องทวงเงินสดกันไป

	 เพราะเมื่อเลยวันครบก�าหนดช�าระไประยะเวลาหนึ่ง	เราก็ต้อง
มาดูกันว่า	สรุปแล้วจะทวงหนี้รายนี้ได้หรือไม่	ถ้าทวงได้ก็ถือว่ายังไม่โดน
เบี้ยวหนี้	แต่ถ้าทวงไม่ได้	มันก็กลายเป็นหนี้เน่าที่ทวงไม่ได้
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• บริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินต้องพิจารณาถึงเครื่อง
มือทางการเงินอะไรบ้าง
	 ไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็ตาม	 อย่างแรกเลยก็คือ	
“ลูกหนี้การค้า”	 ที่ปกติแล้วบริษัทจะมีการออกใบแจ้งหนี้
และมีวันครบก�าหนดช�าระให้กับลูกค้า	ซึ่งถึงแม้ว่าประวัติ
ของลูกค้าทุกคนจะไม่เคยเบี้ยวหนี้ก็ตาม	 แต่ก็ไม่ได้แปล
ว่าจะไม่มีโอกาสเบี้ยวหนี้	 ถ้าสภาวะเศรษฐกิจหรือปัจจัย
ภายนอกเกดิความผนัผวนขึน้มา	มนักไ็ม่แน่ทีล่กูค้าจะเบีย้ว
หนี้ได้	เครื่องมือทางการเงิน	TFRS9	อื่นๆ	ที่คล้ายๆ	กับ
ลกูหนีก้ารค้า	กจ็ะม	ีเงนิทดรองจ่าย	เงนิประกันผลงาน	
เงนิทีร่บัรูร้ายได้ล่วงหน้าตามความคบืหน้าของผลงาน	
เป็นต้น

	 กลุ่มท่ีสองคือ	พวกเงนิทีใ่ห้กูย้มืต่างๆ	ไม่
ว่าจะเป็นการที่บริษัทไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล	 ซื้อ
พนัธบัตรเอกสาร	ซือ้หุน้กู	้หรอื	ซ้ือต๋ัวเงนิ	รวม
ไปถึงการให้เงินกู้ยืมระหว่างบริษัท	เป็นต้น	

• หลักการของการตั้งส�ารอง TFRS9 
	 บรษิทัจะต้องเกบ็สถติขิองการ
ช�าระหน้ีของลกูค้าย้อนหลงัมาให้ได้มากทีสุ่ด	
ซึง่ควรจะได้อย่างน้อย	36	เดอืนย้อนหลงั	มา
เพือ่	Track	ข้อมลูย้อนหลงัว่า	ลกูหนีแ้ต่ละสญัญา
มีพฤติกรรมอย่างไร	เริ่มทยอยจ่ายเงินในช่วงไหน	และ
น�ามาปรับแต่งทางสถติแิละจดักลุม่ลกูหนีเ้พ่ือทีจ่ะให้ได้ชดุ
ข้อมลูทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ	จากนัน้กจ็ะน�าข้อมลูเหล่านีไ้ปพลอ็ต
ท�าสถติเิพือ่ทีจ่ะประเมนิอนาคตไปข้างหน้าว่าแต่ละกลุม่มี
โอกาสเบี้ยวหนี้เท่าไร	เรียกว่า	Default	Rate	(ความน่าจะ
เป็นในการโดนเบีย้วหนี)้	และน�ามาหาพฤตกิรรมในการทวง
หนี้ได้คืน	จนได้สิ่งที่เรียกว่า	Recovery	Rate	(ความ
นา่จะเป็นในการทวงหนีไ้ดค้นื)	แล้วคอ่ยน�ามา

ตั้งเป็นสมมติฐานในการค�านวณขึ้น	

	 สมมติฐานที่ตั้งข้ึนมานั้น	 ต้องนึกอยู่เสมอว่า	
อดีต	ไม่ได้เป็นตัวจ�าลองอนาคตเสมอไป	จึงต้องน�าปัจจัย
ภายนอกมาพจิารณาด้วย	ไม่ว่าจะเป็น	อตัราเงนิเฟ้อ	อตัรา
การว่างงาน	หรอืการเปลีย่นแปลงของ	GDP	กม็สีทิธิท์�าให้
พฤติกรรมของลูกหนี้เปลี่ยนไปได้	 ในมาตรฐานเรียกว่า	

Forward	looking	view	

 สรุปคือ การตั้งส�ารองการโดนเบี้ยวหนี้	จาก	TFRS9	นั้น	เป็นการน�าสถิติ ในอดีตมาจ�าลองอนาคตถึงความ
เป็นไปได้ที่จะโดนเบี้ยวหนี้ในกิจกรรมอะไรก็ตามที่บริษัทมีสถานะเป็นเจ้าหนี้	เพื่อให้งบการเงินมีความเหมาะสมและ
สะท้อนภาพความเป็นจริงมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยุคเศรษฐกิจที่เป็นทั้งขาลงและยังผันผวนอีกด้วยครับ
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	 ภายใต้	TFRS16	ได้มีการก�าหนดหลักการใหม่	
(มกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญจาก	TAS17)	ให้ผูเ้ช่าต้องรับรู้
ภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน	โดยที่
ผู้เช่าไม่จ�าเป็นต้องท�าการจัดประเภทของสัญญาเช่าว่าต้อง

ผลกระทบของ TFRS16 
ในการประเมินสิทธิในการใช้ทรัพย์สินและภาระผกูพัน

ที่เกิดจากสัญญาเช่า 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการประเมนิสัญญาเช่า ภายใต้ TFRS 16

พลิกโฉมงบการเงินกับการประเมนิสัญญาเช่า ตาม TFRS 16

เป็นสัญญาเช่าการเงิน	(Financial	Lease)	หรือ	สัญญา
เช่าด�าเนินงาน	(Operating	Lease)	อีกต่อไป	แต่	TFRS	
16	นัน้	จะให้ผู้เช่ารับรู้สิทธใินการใช้ทรัพย์สินพร้อมกบัรับ
รู้หนี้สิน	ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า	รวมถึงต้องมีการ

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) กรรมการผู้จัดการบริษัท ABS 
และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญาเช่า (TFRS16) มผีลบังคับ
ใช้ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ไปแล้ว ซึง่จะท�าให้งบการเงินของ “บรษิทัผูเ้ช่า” เปลีย่นแปลงไป
ไม่น้อยเลยทเีดยีว (ในทางกลับกนั การบนัทกึบญัชสี�าหรบัผูใ้ห้เช่านัน้ จะไม่มกีารเปลีย่นแปลง
อย่างมีนัยส�าคัญ)
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ตคีวามระยะเวลาทีผู่เ้ช่ามสีทิธทิีจ่ะเลอืกต่ออายสุญัญาเช่า	
และต้องใช้ดลุยพินจิประกอบกบัสมมตฐิานว่าเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิอย่างไร

	 ดังนั้น	 ภายใต้หลักการใหม่ดังกล่าว	 ท�าให้ส่ง
ผลกระทบกบัตวัเลขในงบการเงนิของ	“ผูเ้ช่า”	อย่างมสีาระ
ส�าคญั	และท�าให้การประเมนิเกดิความซบัซ้อนมากขึน้	โดย
เฉพาะเรื่องของการหาอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อน�าไปใช้
ในโมเดลการค�านวณ	TFRS16

	 ข้อยกเว้น	ของ	TFRS16	ที่ไม่ต้องค�านวณ	คือ	
ถ้าสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ซึง่มอีายไุม่เกนิ	
12	เดือน	หรือ	เป็นสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า
กว่า	5	พันเหรียญสหรัฐ	(ราวๆ	150,000	บาท)	ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องตั้งรับรู้สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน	และไม่ต้องตั้งรับรู้หนี้
สิน

การเปล่ียนแปลงนี้ท�าให้เกิดผลกระทบอย่างไร
	 เพราะเมื่อสมัยก่อน	 ผู้เช่าสามารถจะจ�าแนก
ประเภทของสัญญาเช่า	 เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 สัญญาเช่า
การเงิน	 (Financial	Lease)	และ	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	
(Operating	Lease)	ซึ่งข้อได้เปรียบของการจัดประเภท
สญัญาเช่าให้เป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน	(Operating	Lease)	
กค็อื	ค่าเช่าทีช่�าระเป็นงวดนัน้จะถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนัน้
ไป	โดยท่ีไม่ต้องมาต้ังรับรู้เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิในงบการ
เงิน	ท�าให้การค�านวณอัตราส่วนทางการเงินต่าง	ๆ 	ดูดีกว่า	
การจ�าแนกสัญญาเช่าให้เป็นสัญญาเช่าการเงิน	(Financial	
Lease)

	 จะเห็นว่าผลกระทบที่มีต่องบการเงิน	จะส่งผล
ถึงการค�านวณอัตราส่วนทางการเงินต่าง	ๆ	 เนื่องจาก	ถ้า
ถูกตีความตาม	TFRS	16	ว่าเป็นสัญญาเช่าแล้ว	เกือบทุก
สัญญา	ใน	TFRS	16	จะต้องรับรู้สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน	
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สรุปสิ่งที่ต้องท�าส�าหรับ TFRS16 ในมุมของ “ผู้เช่า”
ตีความสัญญาเช่าแต่ละสัญญา	 และตั้งสมมติฐานของแต่ละสัญญา	 เพื่อปรับเข้าแบบจ�าลองในการ
ค�านวณ	TFRS16	 ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา	 นิยามของสัญญาเช่า,	อายุสัญญาเช่า,	สิทธิต่าง	 ๆ	 ที่อยู่
ในสัญญาเช่า,	อัตราค่าเช่าและอัตราค่าเช่าที่ปรับเพ่ิมข้ึนในอนาคต,	อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เช่า	(CIR)	และ	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าในสัญญาเช่า	(IBR)

ค�านวณและประเมิน	 “สิทธิของสัญญาเช่า	 (Right	 of	 Use)”	และ	 “หนี้สินสัญญาเช่า	 (Lease	
Liability)”	ของแต่ละสัญญาเช่า	ในฐานะของผู้เช่า

ศกึษาแนวทางการลงบญัชขีองสญัญาเช่า	เช่น	ในงบแสดงฐานะการเงนิ	สญัญาเช่าแทบทกุสญัญา	(ยกเว้น
สัญญาเช่าระยะสั้น	และ	ยกเว้นสัญญาเช่าที่มีมูลค่าต�่ากว่า	5	พันเหรียญสหรัฐ)	จะถูกจัดเข้ามาในงบการ
เงินทั้งหมด	ท�าให้ต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วย	ส่วนงบก�าไรขาดทุน	ต้องรับรู้ค่าเสื่อม
ราคา	(ปกตติามวธิเีส้นตรง)	และดอกเบีย้	(ตามวธิลีดต้นลดดอก)	ท�าให้ช่วงปีแรกๆ	ของการท�าสัญญาเช่า	
ผู้เช่าจะสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยมาก	ในทางกลับกัน	ผู้เช่าจะลงบัญชีรับรู้ค่าใช้
จ่ายน้อยในช่วงปีท้ายของสัญญาเช่าเนื่องจากดอกเบี้ยน้อยในช่วงท้ายของสัญญาเช่าเป็นต้น

•

•

•

(ROU)	เป็นสนิทรพัย์ในงบการเงนิ	และรบัรูห้นีส้นิจาก
ภาระผูกพันที่เกิดจากค่าเช่า	 (Lease	 Liability)	 ใน
อนาคตดังกล่าวเข้ามาในงบการเงิน	นอกจากกระทบ
กับงบดุลแล้ว	 TFRS	 16	 ยังจะส่งผลกระทบกับงบ
ก�าไรขาดทุนอีกด้วย	 เพราะการจัดท�างบการเงินตาม	
TFRS16	ท�าให้บริษัทต้องรายงาน	“สัญญาเช่าด�าเนิน
งาน”	มาแสดงในงบการเงนิทนัท	ีทีม่กีารลงนามสญัญา
เช่า	ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	 (ROA)	
ลดลง	และอัตราหนี้สินต่อทรัยพ์สิน	(D/E)	เพิ่มขึ้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับ	 “ผู้ให้เช่า”	 นั้นไม่มีการ
เปลีย่นแปลงทีส่�าคญัต่อการลงบญัช	ีโดยผูใ้ห้เช่าต้องจดัประเภท
สญัญาเช่า	เป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน	หรอืสญัญาเช่าการเงนิและ
บันทึกบัญชีส�าหรับสัญญาเช่าทั้ง	2	ประเภทนี้อย่างแตกต่างกัน	
ถงึแม้ว่า	หลกัการบญัชผีูใ้ห้เช่า	จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั	
แต่การเปลี่ยนแปลงหลักการบางเรื่อง	ภายใต้	TFRS16	ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้ให้เช่าคือ	 หลักการเร่ืองการเช่าช่วงและการ
ขาย	และการเช่ากลบัคนื	ผูใ้ห้เชา่ต้องมกีารพจิารณาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเช่นกัน



014

	 ในช่วงหลายเดือนของปี	2020	ทีผ่่านมาน้ัน	
ทัว่โลกต้องเผชญิกบัเหตกุารณ์ความวุน่วายไม่เว้นแต่ละ
เดือนทั้งเรื่องเศรษฐกิจ,	การเมือง,	สิ่งแวดล้อม	และ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกมากที่สุด	ณ	ขณะนี้
ก็คงหนไีม่พ้นเร่ืองของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา	2019	หรือที่เรียกอีกชื่อว่าไวรัส	COVID-19	
ทีส่ร้างผลกระทบและการเปลีย่นแปลงมากมายทัง้ใน
ด้านการด�ารงชีวิตของประชาชน,	ด้านเศรษฐกิจและ
ด้านการด�าเนินธุรกิจต่าง	 ๆ	 ที่ต้องมีการปรับตัวให้
สามารถอยู่รอดในสถานการณ์นี้ต่อไปได้

ทิศทางของ
ธุรกิจประกันภัย 
กับการประกันภัย 
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)

 สบืเนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นใน 
ต่างประเทศและในประเทศไทย โดยมแีนวโน้มความรนุแรง 
และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่ม   
มากขึน้ การตระหนกัรูแ้ละเข้าใจในการน�าการประกนัภยั 
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการ      
ด�ารงชีวิตของประชาชนจึงมีบทบาทท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง 
รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกัน
ภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพเมื่อ
ค�านึงถึงสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ ผมจึงจะ
เสนอภาพรวมและแนวโน้มตลาดประกัน, โจทย์ของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต่อมุมมองการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 
มุมมองความเสี่ยงและโอกาสต่อภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้
อ่านสามารถน�าความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการท�า
ธุรกิจในสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมี
อยู่ในสังคมไทย

บทน�า

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ABS 
และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
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1. แนวโน้มของรูปแบบประกันชีวิต
	 บริษัทประกันชีวิตจะมีการปรับเบี้ยประกันภัย
และปรับลักษณะผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น	 เช่น	 กรมธรรม์สะสมทรัพย์ที่การันตีผลประโยชน์
ทั้งหมด	 จะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบที่มีส่วนร่วมใน
เงินปันผลมากขึ้น	ซึ่งแทนที่ทุกอย่างจะจ่ายเป็นเงินสดคืน	

ก็จะกลายเป็นการจ่ายเงนิสดคนืส่วนหนึง่	และอกีส่วนเป็น
รปูแบบเงนิปันผลทีไ่ม่การนัต	ี(ขึน้กบัผลประกอบการของ
บรษิทั)	เพือ่เปิดโอกาสให้บรษิทัประกนัจดัพอร์ตการลงทนุ
ในสนิทรพัย์อ่ืนๆ	ทีน่อกเหนอืจากพนัธบตัรได้มากขึน้	ส่วน
บรษิทัประกันวนิาศภัยน้ัน	ได้มีการออกแบบประกันโควดิ
กันมากมาย	ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป

ภาพรวมและแนวโน้มตลาดประกัน
	 	ธรุกจิด้านการประกนัภยัเป็นหนึง่ในธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเศรษฐกจิทีถ่ดถอยลงเนือ่งจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยผมจะอธิบายภาพรวมในมุมมองต่างๆ	5	แบบ	ดังนี้
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2. แนวโน้มของการลงทนุของบรษิทัประกนัภยั
	 เมื่อบริษัทประกันรับเบี้ยประกันภัย	ส่วน
ใหญ่จะน�าเงนิส่วนนีไ้ปลงทนุในพนัธบตัรเพือ่ทีจ่ะคืน
เงนิให้กบัลกูค้าในอนาคตได้	(เป็นวธิจีดัการความเสีย่ง
ของบริษัทประกัน)	แต่ในสภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจ
ที่ก�าลังเกิดขึ้นตอนนี้	การหาผลตอบแทนที่สูงเป็นไป
ได้ยาก	ท�าให้บรษิทัประกนัภัยต้องมองหาการลงทนุที่
แตกต่างจากการลงทนุแบบเดมิและได้ประโยชน์กบัผู้
บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้

3. แนวโน้มของการให้บริการลูกค้า 
	 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคระบาดของ
ไวรัสโคโรนา	2019	ท�าให้ผู้คนต้องท�างานจากที่บ้าน	
(Work	from	Home)	หรือ	รักษาระยะห่างทางสังคม	
(Social	Distancing)	เพื่อช่วยลดการแพร่กระจาย
ของโรคจากคนสูค่น	บรษิทัประกนัภยัจงึจ�าเป็นต้องหา
ทางปรับตวัเพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิให้อยูร่อดและให้ธรุกจิ
ประกนัภัยมีความสะดวกต่อลกูค้ามากขึน้	โดยการใช้
นวตักรรมในด้านต่าง	ๆ 	หรอื	การใช้ช่องทางออนไลน์	
ให้มากขึ้น

4. แนวโน้มของช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
	 ลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบผลประโยชน์และความ
คุ้มครองกรมธรรม์	 และมีการพิจารณาตัดสินใจก่อนที่จะซื้อ
กรมธรรม์มากขึ้น	ไม่ได้ซื้อเพียงเพราะความสัมพันธ์ของบุคคล
หรอืซ้ือเพราะความเกรงใจอกีต่อไป	การระบาดของไวรสัโคโรนา	
2019	ท�าให้ผู้คนทั่วไปเริ่มตระหนักถึงการท�าประกันภัยมากยิ่ง
ขึ้น	 เนื่องจากได้เห็นถึงความส�าคัญของการท�าประกันภัยที่แท้
จรงิอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้	ผูท่ี้ไม่เคยได้ท�าประกันภยัไว้	เมือ่
เกดิภยัขึน้กอ็าจจะแบกรบัความเสยีหายทีม่ากเกนิไม่ไหว	ท�าให้
คนเหล่านั้นเริ่มสนใจและเริ่มศึกษาหาความรู้ในด้านประกันภัย
มากขึ้น

5. แนวโน้มของประกันสุขภาพ 
	 จากสถิติของไทยนั้น	ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	
8%	ต่อปี	หมายความว่า	ในอีก	10	ปี	ข้างหน้า	ค่ารักษาพยาบาล
จะแพงข้ึนเป็นเท่าตัวอย่างแน่นอน	 จนควักเงินจ่ายเองไม่ไหว	
เช่น	 ถ้าเป็นไข้หวัด	 1	 ครั้ง	 สมมติค่าต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
คือ	1,500	บาทในตอนนี้	แต่อีก	10	ปีข้างหน้า	ต้นทุนค่ารักษา
พยาบาลจะเพิ่มเป็น	3,000	บาท	เมื่อถึงตอนนั้นแล้ว	การเข้าถึง
โรงพยาบาลจะกลายเป็นเรื่องที่ยากในทันที
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เท่าน้ันว่ามีสทิธิไ์ปในทศิทางไหนได้บ้าง	ซึง่อาจท�าให้บรษิทั
ประกันคิดเบี้ยที่ผิดพลาดได้ง่าย	
	 สรปุได้ว่า	สถติทิีเ่กดิขึน้มาเพยีงไม่กีเ่ดอืนนัน้	จะ
ไม่สามารถจ�าลองอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้	โดยปัจจัยต้นทุน
การจ่ายเคลมมาจากอตัราการตดิเชือ้	(Loss	Frequency)	
และความรุนแรงหลังจากการติดเชื้อ	(Loss	Severity)	ซึ่ง
เป็นตัวแปรที่ไม่คงที่	การจะก�าหนดราคาเบี้ยให้เหมาะสม
นั้นจึงใช้ทฤษฎีทางสถิติเพียงอย่างเดียวไม่ได้

2. จ�าลองอนาคต 
	 การออกแบบประกนัคอืการคาดการณ์อนาคต	ซึง่
การติดเชื้อเหล่านี้มีโอกาสจะสูงขึ้นเป็นหลายเท่าตัว	ความ
เส่ียงอยู่ที่ว่าบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองกี่เดือนหรือนาน
เท่าไร	 ผลประโยชน์ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดตอนนั้นคือ
ระยะเวลา	12	เดอืน	ซึง่ในความเหน็ส่วนตวัของผมในฐานะ
นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัมองว่าเป็นการคุม้ครองทีน่านไป	
และประเมนิสถานการณ์ได้ยาก	เพราะมนัเป็นความเสีย่งที่
ขึ้นกับพฤติกรรมของมนุษย์	นโยบายของรัฐบาล	ทิศทาง
ขององค์กรอนามัยโลก	การวิจัยยารักษาโรค	รวมไปถึงตัว
ววิฒันาการของไวรสัเองด้วย	ซึง่ส่ิงต่อไปนีน้�าสถติใินอดตี
มาจ�าลองอนาคตได้ยากมาก	(แต่ถ้ามองในอกีมมุมองหนึง่	
แน่นอนว่าถ้าเรามองในมุมมองของนักการตลาด	 ก็คงจะ
ต้องการให้คุ้มครองนานเต็มปี	จึงจะขายได้ง่าย)
	 ในการระบาดครั้งนี้ได้มีปัจจัยเรื่องของการ
วิวัฒนาการของไวรัส	 และการวิวัฒนาการทางการแพทย์
เข้ามาเกี่ยวข้อง	 เนื่องจากไวรัสโคโรนา	2019	 เป็นไวรัสที่
เกดิขึน้มาใหม่	ท�าให้มคีวามน่าจะเป็นทีต่วัไวรสัจะสามารถ
วิวัฒนาการต่อได้	 ซึ่งถ้าเกิดมีการวิวัฒนาการไปเป็นไวรัส
ที่มีความรุนแรงมากข้ึนก็จะท�าให้ข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยใช้ในการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน	
ในท�านองเดียวกัน	 ด้านการแพทย์ยังคงมีการพัฒนาวิธี
การรักษาผู้ป่วยจากไวรัส	 โคโรนา	 2019	 อยู่เรื่อย	 ๆ	 ถ้า
เมื่อไรที่วงการแพทย์สามารถหาวิธีรักษาโรคจากไวรัสนี้
ได้	นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยักต้็องปรบัข้อมลูทีใ่ช้ในการ
วิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมตามกันไป	

โจทย์ของนักคณิตศาสตร์ต่อมุมมองการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 เป็น	 นักธุรกิจมือ
อาชีพ	 ที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์	 เพื่อ
ประเมิน	วิเคราะห์	และคาดการณ์	ผลกระทบทางด้านการ
เงนิของความเสีย่งและความไม่แน่นอนต่าง	ๆ 	ในธรุกิจ	ซึง่
เมื่อเกิดการระบาดของไวรัส
	 โคโรนา	2019	ครั้งนี้	ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
อย่างยิง่ส�าหรบันกัคณติศาสตร์ประกนัภัยทีจ่ะหาวธิรีบัมือ
และวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตเพ่ือทีจ่ะสามารถก้าวข้าม
ผ่านวกิฤตโรคระบาดในคร้ังน้ีให้จนได้	โจทย์หลักท่ีเหล่านัก
คณติศาสตร์ประกนัจะต้องเจอและปรบัตวัเพือ่น�ามาใช้ใน
การท�างานกค็อื	การค�านวณเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์
ทีใ่ห้ความคุม้ครองโควดิ-19	ซึง่ต้องน�าปัจจยัอืน่ต่าง	ๆ 	มา
ใช้ในการคิดเบี้ยประกันภัยด้วยไม่ได้เหมือนการคิดเบี้ย
ประกันแบบปกติทั่วไป	 โดยหลักการค�านวณเบี้ยประกัน
โควิด-19	ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมมีดังนี้

1. อย่าเชื่อแต่สถิติ “Law of large numbers 
is not working for COVID-19”
	 “นกัคณติศาสตร์ประกันภยัไม่ใช่แค่นกัสถิติ	แต่
ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์	 นักการเงิน	 และนักคาดการณ์
อนาคตไปในตัว”
	 ห้ามเก็บแต่ตัวเลขทางสถิติของคนที่ติดเชื้อโค
วิด-19	ตอนนี้	โดยลืมพื้นฐานของปัจจัยการก�าหนดราคา
เบี้ย	 (Pricing)	 ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยไปว่า	 ในบาง
สถานการณ์ก็ห้ามเชื่อสถิติในอดีตเพียงอย่างเดียว	 โดย
เฉพาะในบางประเด็นที่ปัจจัยความเสี่ยงไม่ได้เป็นความ
เสีย่งแบบสุม่	(Random	Number)	แบบในทฤษฎ	ีแต่เป็น
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน	หมายถึง	ความน่าจะเป็น
ของการตดิเชือ้ต่อคนนัน้ไม่อยูก่บัที	่โดยจะขยบัขึน้เรือ่ยๆ	
ไม่เหมอืนสลากกนิแบ่งรฐับาลทีค่�านวณหาโอกาสความน่า
จะเป็นในการถูกรางวัลได้	ซึ่งแบบประกันโควิด-19	ที่เอา
ออกกันมาขายอยูต่อนนี	้เป็นตวัอย่างหนึง่ของเหตกุารณ์ที่
สามารถเปลี่ยนไปเรื่อยๆ	ตามสถานการณ์	ถึงแม้ว่าจะใช้
สมการคณติศาสตร์ทีซ่บัซ้อนแค่ไหน	แต่ด้วยข้อมลูท่ีน้อย
นิดและเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือน	จะประเมินได้เพียงคร่าวๆ
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	 นอกจากปัจจยัเรือ่งของการวิวัฒนาการของไวรสั	
และการววิฒันาการทางการแพทย์	แล้ว	ยงัมปัีจจยัในด้าน
ของจิตส�านึกและด้านวินัยของผู้คน	ที่เป็นพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย	ไวรัสโคโรนา	2019	
มกีารตดิต่อทีค่่อนข้างง่ายและตดิต่อได้อย่างรวดเรว็	ท�าให้
การใช้ชีวิตประจ�าวันของผูค้นเปลีย่นแปลงไป	ยกตวัอย่าง
เช่น	ต้องใส่หน้ากากอนามยัก่อนออกไปพบปะผูค้น,	มีการ
เว้นระยะห่างทางสังคม	หรือ	Social	Distancing,	สถาน
ที่ต่าง	 ๆ	 มีการจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปใน
สถานที่และมีการจัดตั้งเจลล้างมือไว้บริการผู้คนที่เข้าไป
ใช้บริการ	จนอาจจะเรียนกสิ่งเหล่านี้ว่า	วิถีชีวิตใหม่	หรือ	
New	Normal	นั่นเอง	ถ้าผู้คนมีวินัยและจิตส�านึกปฏิบัติ
ตามแนวทางเหล่าน้ี	กจ็ะท�าให้ความเส่ียงในการติดเชือ้ไวรสั
ลดลง	ซึง่จะส่งผลต่อการวเิคราะห์ข้อมลูของนกัคณติศาสตร์
ประกันภัย	 แต่ถ้ามีผู้คนที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
การป้องกัน	 ก็จะท�าให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสเพิ่ม
ขึ้น	 กรณีที่แย่ที่สุดก็อาจท�าให้เกิดการระบายครั้งใหญ่จน
ท�าให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสเป็นจ�านวนมากก็เป็นได้	 ซึ่งถ้าเกิด
เหตุการณ์แบบนี้จริง	นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คงต้อง
ท�างานหนักขึ้นอย่างมากเพราะสิ่งที่เคยได้วิเคราะห์ไปเกิด
สิง่ทีไ่ม่คาดคดิขึน้จนข้อมลูทีน่�ามาใช้วเิคราะห์เปลีย่นไปอกี
ด้วย

3. นโยบายการจัดการไม่เกี่ยวกับสถิติ
	 บริษัทประกันมีหน้าที่ประเมินต้นทุนเฉลี่ยเพื่อ
ก�าหนดราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม	 แต่ถ้าต้นทุนเกิด
ขึน้เหมอืนกบัสถานการณ์ตอนน�า้ท่วมทีข่ึน้อยูก่บัการบรหิาร
จดัการของมนษุย์ในช่วงนัน้	การคาดคะเนทางสถติจิะเป็น
ไปได้ยาก
	 อย่างที่ได้กล่าวไปว่า	 ข้อมูลทางด้านสถิติ
ไม่ได้แสดงให้เห็นอนาคตแล้ว	 เรื่องของการจัดการ	
(Management)	 จึงเข้ามามีบทบาทที่มากข้ึน	 ปกติแล้ว
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลที่ตัวเอง
มีในการจ�าลองอนาคตที่อาจจะเกิดข้ึนเพื่อประเมินความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ	แต่ก็อาจจะยังไม่ได้มองไปถึงเรื่องของ
การจัดการจนท�าให้เกิดความผิดพลาดในสิ่งที่ตัวเองคิด
และก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้	

4. จากสถิติสู่ประวัติศาสตร์ 
	 เนื่องจากไวรัสโคโรนา	 2019	 เป็นไวรัสชนิด
ใหม่และเกิดการระบายที่ยังไม่ยาวนานนัก	ท�าให้เหล่านัก
คณติศาสตร์ประกนัภัยหาข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ไวรัสได้
ค่อนข้างยาก	สิง่ทีพ่อท�าได้กค็อืการไปหาข้อมลูของการเกดิ
โรคระบาดในอดตี	เช่น	MERS	หรอื	SARS	แล้วลองศกึษา
ข้อมูลจากการระบาดของเชื้อเหล่านี้เพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์
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การระบาดของไวรัสโคโรน่า	2019	ในครั้งนี้	นอกจากนี้
อาจจะศึกษาวัฏจักรโรคระบาดที่เกิดขึ้นทุก	100	ปี	อีก
ทางด้วยก็ได้	โดยมีการกล่าวกนัว่าในทุก	100	ปีจะมกีาร
แพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส	 1	ครั้ง	 แบบที่คร่าชีวิตผู้คน
มากมายและท�าให้ทกุคนทัง้โลกจดจ�าไว้ในประวตัศิาสตร์
ย้อนรอยไข้หวัดสเปน	เมื่อ	100	ปีที่แล้ว	ตามสถิติแล้ว
การแพร่ระบาดของไวรัสจะเกิดขึ้นประมาณ	 5	 ครั้งใน
รอบ	100	ปี	แล้วกจ็ะมอียู	่1	คร้ังในรอบ	100	ปี	ท่ีจะเป็น
เหตุการณ์ที่โลกจะต้องจดจ�ามันเอาไว้ในประวัติศาสตร์
โลก	 อย่างเช่นในปี	 1918	 นั้นมีคนประมาณ	 60	 -	 80	
ล้านคนทัว่โลกทีต้่องตายด้วยไข้หวดัสเปน	1918	ซึง่เกดิ
ขึ้นในช่วงสั้นๆ	 แค่ระยะเวลาประมาณ	 3	 เดือนเท่านั้น	
และประวัติศาสตร์ก็มักจะซ�้ารอยเดิมทุกๆ	 100	 ปี	 จึง
เป็นเรื่องที่น่ารู้ไม่น้อยที่ควรจะท�าความรู้จักกับไข้หวัด
สเปน	1918	กันบ้าง	
	 หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการระบาดของไข้หวัด
สเปนเมื่อ	100	ปีที่แล้ว	นั้นสามารถแบ่งออกเป็น	3	ช่วง
ระลอกคลื่น	 โดยแต่ละคลื่นใช้ระยะเวลาต่างกันและมี
การกลายพันธุ์ได้	 ซึ่งการออกแบบประกันคุ้มครองโรค
ระบาดโดยเฉพาะแบบนี้	จะต้องเผื่อระลอกคลื่นเหล่านี้
ด้วย	ถ้าคุ้มครองกันแค่	2	-	3	เดือน	ก็ยังพอค�านวณได้	
แต่ถ้าเกิน	 3	 เดือนเป็นต้นไป	 จะคาดคะเนเผื่อระลอก
คลื่นนี้ได้ยาก

คลื่นลูกที่หนึ่ง: 

 
คลื่นลูกที่สอง: 

 

คลื่นลูกที่สาม: 
 

	 สถานการณ์ตอนนีอ้าจจะเป็นเพยีงแค่คลืน่ลกูทีห่นึง่	
และไวรสัก�าลงัซุม่เงยีบเพือ่แอบกลายพนัธุอ์ยู	่พร้อมรอทีจ่ะ
เป็นคลืน่ลกูทีส่องในปลายปี	2020	ส่วนคนทีต่ดิ	COVID-19	
ตอนนีอ้าจจะมภีมูต้ิานทานส�าหรบัเชือ้ทีจ่ะกลายพนัธุจ์ูโ่จมแบบ
ไข้หวัดสเปนในตอนนั้นก็ได้	ส�าหรับนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภยัแล้ว	จะเหน็ว่าในสภาวะการระบาดใหญ่ในทกุ	100	ปีของ
ไวรัสนั้น	กราฟของอัตรามรณะ	(Mortality	curve)	กลาย
เป็นรูป	W	ไป	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่อายุในวัยกลางคนจะ
มีอัตราการตายที่สูงเท่าๆกับคนสูงอายุและเด็กเล็ก

สามารถติดต่อกันง่ายดายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนหนุ่มกับคนสุขภาพแข็งแรง	
แต่คนที่ติดหวัดในระลอกแรกนั้นจะไม่
เป็นอันตรายถึงตาย	 หรืออัตราการตาย
จะไม่สูง.

ความรุนแรงเพิ่มพูนข้ึนจนสามารถ
ท�าให้คนตายเป็นจ�านวนมาก	แต่คนที่มี
ภูมิคุ้มกันจากคลื่นลูกแรกนั้นกลับจะมี
โอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า

สามารถกลายพันธุ์ไปติดเดก็ไดง่้ายมาก
ขึ้นและท�าให้คนตายมากขึ้น
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	 ส่วนบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์
คุ้มครอง	COVID-19	 เพิ่มเติมให้อย่างไรนั้น	ก็สุด
แล้วแต่มุมมองของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัในแต่ละ
บริษัท	 ซึ่งความเสี่ยงที่แท้จริงนั้นจะอยู่ตอนระลอก
คลื่นลูกที่สองและสาม	 ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทประกัน
จะกล้าคุ้มครองยาวถึงขนาดนั้นหรือไม่	 และอาจจะ
สังเกตได้ว่าส�าหรับประกัน	COVID-19	ที่ออกขาย
กนัอยู	่บางบรษิทัประกนัภยัจะไม่คุม้ครองเกนิระยะ
เวลาจ�ากดัเพยีงช่วงหนึง่	โดยอาจจะหมดอายไุปในแค่	
2	-	3	เดอืน	ซึง่น่าจะเป็นเพยีงคลืน่ลกูทีห่นึง่อยู	่ทัง้นี	้
ต้องอ่านเง่ือนไขกรมธรรม์กนัอย่างถีถ้่วน	เพือ่ทีจ่ะไม่
เกดิปัญหาในการโต้แย้งกนัในภายหลงั	อย่างไรกต็าม	
ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตส�าหรับเรื่องพวกนี้
ให้และเตรยีมพร้อมรบัเมือ่กบัวกิฤตอตัรามรณะเช่น
นี้อยู่แล้ว
	 ตอนน้ีคงได้แต่เป็นสงครามของววิฒันาการ
การแพทย์ทีจ่ะหายารักษาโรคและวคัซนีให้ได้ก่อนที่
ไวรัสจะวิวัฒนาการ	ส่วนหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยักไ็ด้แต่เพยีงเฝ้าเกบ็สถติ	ิเฉลีย่ทกุข์เฉลีย่
สขุในรูปแบบของการเงินทีใ่ครได้ซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชวีติเอาไว้กจ็ะอุน่ใจกว่า	ซึง่อนันีก้ข็ึน้กบัมมุมองของ
คนแต่ละคน

5. จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป 
	 ทิศทางในตอนนี้เป็นไปได้หลายแบบและกว้างขวาง
มาก	บริษัทประกันที่เข้าไปรับประกัน	COVID-19	เหล่านี้	จะไม่
สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ว่าจะเกดิเคลมได้มากน้อยเพยีง
ใด	 ซึ่งจะต้องอาศัยการค�านวณเผ่ือค่าความสูญเสียเอาไว้	 โดย
เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด	 (Worse	Case)	คือ	ผู้เอาประกันภัย
ติดเชื้อกันหมด	และบริษัทรับประกันภัยต้องจ่ายทุกคนและทุก
กรณี	 ฉะนั้นต้องมาดูว่าบริษัทประกันจะรับความสูญเสียนี้ไหว
หรือไม่	อกีนยัหนึง่คอื	บรษิทัประกนัควรกงัวลในเรือ่งของ	Stop	
Loss	มากกว่าการเก็งก�าไรจากการขายประกันโควิด-19	เพราะ
ถ้าคลื่นลูกที่สองของไวรัสมาจริงๆ	 บริษัทจะไม่สามารถท�าก�าไร
ได้อีกต่อไปแต่จะต้องหาวิธีการเพื่อให้เกิดการขาดทุนน้อยที่สุด	
	 มากไปกว่านั้น	การขายประกันโควิด-19	 เป็นการท�า
เพื่อ	CSR	หรือ	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร	 (Corporate	Social	Responsibility)	อย่างหนึ่งด้วย	
และโจทย์ทีส่�าคญัของนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัอกีข้อหนึง่ต่อมมุ
มองโควดิ-19	คือ	การเตรียมความพร้อมด้านเงนิกองทนุและเงนิ
ส�าหรับจ่ายคืนลูกค้า	โดยต้องคิดเผื่อปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น	
ทั้งหมดนี้ต้องท�าโมเดลแตกต่างจากแบบจ�าลองทั่วไป	 ถึงแม้ว่า	
ณ	วันนี้	ประกันภัยโควิด-19	จะยังไม่เกิดเคลมมากนัก	แต่หาก
ต่อไปเกิดข้อเรียกร้อง	จะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคอีก
ด้วย

มุมมองความเสี่ยงและโอกาสต่อภาคธุรกิจ
	 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 นอกจากจะสร้างความเสี่ยงหรือสร้างปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในด้านลบแล้ว	ยังมีโอกาสหรือปัจจัยในด้านบวกต่อภาคธุรกิจอีกด้วย	ถ้าบริษัทประกันภัย
สามารถมองเห็นโอกาสที่ปรากฏในช่วงนี้ได้ก็จะสามารถสร้างข้อได้เปรียบให้กับบริษัทของตัวเองได้เช่นกัน	

• มุมมองความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงวิกฤตนี้

1. การลดลงของเคลมประกันรถยนต์
	 ในช่วงที่เกิดการระบาดในประเทศอย่าง
หนัก	 ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงการเดินทางไปพบปะ
ผู้คนและจะอยู่แต่ในบริเวณบ้าน	 นอกจากนี้ยังมี
มาตรการเคอร์ฟิวให้ประชาชนต้องอยู่ในบ้านตาม
เวลาทีก่�าหนดเพือ่ป้องกันการระบาดของไวรสัอกี	ซึง่
ส่งผลให้เคลมของประกนัรถยนต์ลดลง	การประกาศ
ใช้เคอร์ฟิวและการรณรงค์ให้ประชาชนอยูบ้่านนัน้	ส่ง

ผลท�าให้การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคู่กรณีในเดือนเมษายนลด
ลงประมาณ	30%	คดิเป็นสดัส่วนของการเกดิอบุตัเิหตทุีม่คีูก่รณ	ี
เพียง	1	ใน	3	ของเคลมทั้งหมด

2. การเพิ่มขึ้นของการรับประกันสุขภาพ
	 ในช่วงก่อนเกดิการแพร่ระบาด	ผูค้นส่วนใหญ่อาจจะ
ยงัไม่เหน็ถงึความจ�าเป็นของการท�าประกนัภยัมากนกั	เนือ่งจาก
ยงัไม่ได้เกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิหรอืไม่ดขีึน้จนต้องพึง่พาการท�า
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ประกนัภยั	แต่ในช่วงวกิฤตการแพร่ระบาดของไวรสันี้	
ซึง่เป็นเรือ่งใกล้ตวัทกุคนมาก	ผูค้นจงึมคีวามตระหนกั
ถงึความส�าคญัของการประกนัภยัมากขึน้	อกีทัง้เป็น
เคร่ืองมอืทางการเงนิทีส่ามารถช่วยจัดการและบริหาร
ความเสี่ยงได้	และยังสามารถสร้างความสบายใจให้
กับผู้คนที่ท�าประกันได้อีกด้วย	เพราะเมื่อเกิดวิกฤต
ขึน้แล้วแต่เรามกีรมธรรม์ทีใ่ห้ความคุม้ครองอยูก่จ็ะ
ท�าให้เกดิความสบายใจและไม่เกดิความเครยีดจนเกนิ
ไป	ถงึแม้จะได้รบัผลกระทบกย็งัมกีรมธรรม์ประกนั
ภัยนี้มาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเราอยู่

3. การเปล่ียนแปลงในด้านการลงทนุของบรษิทัประกนัภยั
	 ยิ่งไปกว่านั้น	 สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนอีกอย่าง	 คือการ
เปลีย่นแปลงในด้านการลงทนุของบริษทัประกนัภัย	พันธบตัรจะ
ไม่ใช่เคร่ืองมอืทางการเงนิทีบ่ริษัทประกนัจะน�ามาลงทนุเพียงช่อง
ทางเดยีว	แต่ต้องมองหาแนวทางอืน่ในการลงทนุเพือ่สร้างความ
มั่นคงที่มากขึ้นแก่บริษัท	 เช่น	 เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบควบการลงทุน	 (Unit-Linked)	ซึ่งคือกรมธรรม์ที่ผู้เอา
ประกันสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้เองผ่านกองทุนรวม
ที่บริษัทประกันคัดสรรมาให้	หรือ	เน้นผูกกับเครื่องมือทางการ
เงินที่มีความเสี่ยงมากขึ้น	

5 จุดบอดของประกันโควิด-19 ที่บริษัทประกันต้องพิจารณา
อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับบริษัทที่ได้คว้าโอกาสเหล่านี้ไว้เพื่อสร้างกรมธรรม์แบบต่างๆ	 ก็ใช้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด	 โดยมี	 5	
จุดบอดของประกันโควิด-19	 ที่บริษัทประกันต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาในภาย
หลังจากแบบกรมธรรม์เหล่านี้	

จดุบอดที ่1 (บทเรยีนจากน�า้ท่วม vs นโยบาย
ภาครัฐ)
	 บทเรยีนจากน�า้ท่วม	กเ็คยพสิจูน์มาแล้วให้รู้
ว่าปัจจยัภายนอกจากการบรหิารจดัการนัน้	ไม่สามารถ
ใช้สถติมิาจบัได้	ตวัอย่างสมมตสิ�าหรบัสถานการณ์โค
วดิ-19	เลย	เช่น	มกีารปิดเมอืง	(Locked	Down)	กนั

ช้าเกนิไป	หรอื	มกีลุม่คนต่อต้านการกกัตวัเองขึน้มา	ท�าให้มกีาร
ตดิเชือ้กันมากเหมอืนประเทศอติาล	ีเป็นต้น	โดยสถานการณ์ต่างๆ	
อาจท�าให้โอกาสในการตดิเชือ้นัน้	เป็นได้ตัง้แต่	1%	ไปจนถึง	80%	
ในชัว่ข้าวคนื	จากนโยบายการจดัการได้ทกุเมือ่	ดงันัน้ต้นทนุการ
เคลมของแบบประกนัตวันีจ้งึไปผกูตดิกบัประสทิธภิาพการจดัการ
ของรัฐบาลเสียมากกว่า
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จุดบอดที่ 2 (เจอปุ๊ปจ่ายปั๊ป vs ในวันที่โควิด-19 
กลายเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา)  
	 ถ้ามีการคดิค้นยาทีร่กัษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้จนมองว่าโควิด-19	เป็นเพยีงแค่ไข้หวดัใหญ่ธรรมดา	
และไม่มีใครกลัวโควิด-19	 อีกต่อไป	 ถึงจุดนั้น	 คนที่ซื้อ
ประกันชนิดที่คุ้มครองแบบที่เจอปุ๊ปจ่ายปั๊บ	 ก็คงยิ้มกัน
เป็นแถว	 จะติดเชื้อไปก็ไม่เป็นไร	 โดยเฉพาะคนที่กักตุน
ซือ้หลายๆ	กรมธรรม์เอาไว้	ถึงจะไม่จงใจให้ไปตดิ	แต่กจ็ะ
ไม่ระวงัตวัอกีต่อไป	จดุนีท้ีบ่รษิทัประกนัอาจลมืคดิถงึการ
เอาประกนัภยัทีส่งูกว่ามลูค่าทรัพย์สนิ	(Over	Insurance)	
ของลกูค้าไปตัง้แต่ตอนพจิารณารบัประกนัภยั	และมองว่า
ถึงอย่างไรลกูค้ากค็งจะระวงัตวัเองไม่ให้ตดิเชือ้อยูแ่ล้ว	สรปุ
ว่าถ้าลกูค้าท�าหลายกรมธรรม์พร้อมกนั	ประกอบกบัความ
รนุแรงของโควคิ-19ทีค่่อยๆลดลงไป	มนัจะเป็นเหตกุารณ์
ที่บริษัทประกันจะขาดทุนมากมาย

จุดบอดที่ 3 (เงินชดเชยต่อวันได้เงินมากกว่าค่า
จ้างรายวัน) 
	 ประกันโควิด-19	บางแบบจะจ่ายผลประโยชน์
แบบชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยายาลไปด้วย	 ซึ่งหลัก
การของการประกันคือ	 ต้องการให้ลูกค้าได้รับค่าชดเชย
รายได้ที่ขาดหายไปจากการสูญเสียรายได้ในชีวิตประจ�า
วันไป	 แต่ลองนึกภาพของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีการตกงาน
กันมาก	 รายได้ประจ�าวันลดลงจากเดิมไปเยอะ	 ถ้าเกิด
ติดเชื้อขึ้นมา	การเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้ง	ก็คงอยากจะ
อยู่ให้นานที่สุด	จากที่ปกติอยู่แค่	10	วัน	ก็อาจจะยืดขึ้น
ไปเป็น	15	วัน	เพราะค่าชดเชยจากประกันจะมากกว่าราย
ได้ปกต	ิโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกจิแบบนี	้จดุนีเ้ป็นจดุที่
บริษทัประกนัอาจจะลมืมองไป	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบับรษิทั
ประกันที่ก�าหนดจ�านวนเงินเอาประกันภัยสูงไป	และ/หรือ	
ลกูค้าทีท่�าหลายกรมธรรม์พร้อมกนั	ซึง่จะส่งผลท�าให้ผูเ้อา
ประกนัภยัได้รบัค่าชดเชยรายได้ต่อวันทีส่งูมาก	จนบางคน
แทบไม่อยากไปท�างานเลย	เหตุการณ์ขาดทุนอย่างนีเ้กดิได้
บ่อยถ้าบริษัทประกันรีบขายจนเกินไป	และไม่ได้พิจารณา
การรับประกันภัยให้ดีเสียก่อน	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	ลูกค้าที่ท�าหลายกรมธรรม์พร้อม
กนั	อาจมกีลุม่คนทีห่วัใสหวงัรวยทางลดัยอมเสีย่งชวีติตดิ
โควดิเพือ่แลกกบัเงนิประกนั	ซึง่ในกรณีนีไ้ม่ต่างกบัการวิง่ไป
ให้รถชนเพือ่เอาเงนิค่าเสยีหาย	โดยบรษิทัมสีทิธิป์ฎเิสธการ
คุ้มครอง	หรือ	ให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ	หากพบว่า
ผูเ้อาประกนัภยัมภีาวะภยัทางอปุนสิยั	(Morale	Hazard)* 
และ/หรือ	ภาวะภัยทางศีลธรรม	(Moral	Hazard)**	โดย
การซือ้ประกนัภัยผิดวัตถปุระสงค์	อย่างไรกต็ามการพิสจูน์
ว่าผูเ้อาประกนัภยัมภีาวะภยัดงักล่าวเป็นการกระท�าทีย่าก
และท้าทายส�าหรบับรษัิทประกัน	เป็นเหตใุห้โดยปกตเิวลา
ผู้คนทั่วไปซื้อประกันในแต่ละแห่ง	บริษัทประกันจะต้องมี
การสอบถามมาก่อนว่าเคยซือ้ผลติภณัฑ์กบับริษทัประกนั
อืน่มาก่อนหรอืไม่	และเคยซือ้ทีว่งเงินเท่าไรมาก่อน	จะได้ไม่
ซือ้เยอะจนเกินไป	ยกตัวอย่างเช่น	ประกันรถยนต์ท่ีปกติคน
มักซือ้กัน	จะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนซื้อกรมธรรม์
พร้อมกัน	 10	 แห่ง	 แล้วเวลาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ครั้งหนึ่งจะได้เงิน	 10	 เท่าเกินราคาค่ารถ	 ซ่ึงเหตุการณ์
แบบนี้จะป้องกันตั้งแต่บริษัทประกันพิจารณารับลูกค้าไว้
ตั้งแต่ต้นไม่ให้วงเงินเกินไป	(เรียกว่า	บริษัทประกันภัยจะ
ไม่ยอมให้จ�านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สิน	
(Over	Insurance)	เพราะจะไปผิดหลักประกันภัย)
	 สรปุได้ว่า	หากบรษิทัประกนัสามารถตรวจสอบ
และพบว่าลูกค้าซ้ือประกันจากหลายแห่งจนเกินไป	 หรือ
พิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมเจาะจงเอาตัวไปอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อหวังเงินประกันท�าก�าไร	ในบางบริษัทประกันอาจ
จะบอกล้างสัญญาได้	 เพราะสามารถอ้างว่าสัญญานั้นผิด
หลักการของการประกันภัยไป	 แต่ในทางปฏิบัติแล้วถ้า
บริษัทประกันไม่ถามค�าถามในใบสมัครว่าได้ท�าประกันที่
อื่นไว้แล้วหรือไม่	บริษัทประกันจะปฏิเสธได้ยาก
	 เหนือสิ่งอื่นใด	การซื้อประกันโควิดถือเป็นการ
วางแผนชวีติเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้แต่ควรศกึษา
ข้อมลูให้ดก่ีอนตดัสนิใจซือ้และไม่ท�าให้ตวัเองหรอืคนรอบ
ข้างมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้เพยีงเพราะคณุระมดัระวงัตวั
น้อยลงหลังจากท�าประกันแล้ว

*	ภาวะภัยทางอุปนิสัย	(Morale	Hazard)	หมายถึง	ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการเสี่ยงภัยสูงขึ้น	อันเนื่องมาจากการกระท�าตามอุปนิสัย	มิใช่การกระ

ท�าโดยเจตนาทุจริต	เช่น	การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

**	ภาวะภัยทางศีลธรรม	 (Moral	Hazard)	หมายถึง	ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการเสี่ยงภัยสูงขึ้น	 อันเนื่องมาจากการกระท�าอันไม่สุจริตเพื่อหวังผล

ประโยชน์จากการเอาประกันภัย	เช่น	ผู้เอาประกันโควิด-19	เจตนาติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	เพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทน
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จดุขาดทนุที ่4 (เบีย้ทกุอายเุฉลีย่ แต่ต้นทนุไม่เฉลีย่)  
	 ทกุอายใุช้อตัราเบีย้ประกนัภยัเฉลีย่เท่ากนัหมด	
แต่ความจรงิแล้วปัจจยัต้นทนุของค่าเสยีหาย	(Loss	cost)	
จะดูที่	“อัตราการติดเชื้อ	(Loss	frequency)”	กับ	“ความ
รนุแรงท่ีเกดิข้ึนหลงัจากการตดิเชือ้	(Loss	severity)”	ซึง่ทัง้
สองปัจจัยจะแตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ	ดังนั้น	บริษัท
ประกนัภัยทีคุ้่มครองผูสู้งอายทุีส่งูกว่า	70	ปี	โดยทีค่ดิเบีย้
ประกันเท่ากันทุกช่วงอายุนั้น	 จะถือว่าเสี่ยงกว่าบริษัทอื่น
มาก	โดยเฉพาะบางแห่งที่ขายประกันโควิค-19	ให้กับทุก
อายุแต่คดิเบีย้ประกนัของผูส้งูอายเุท่ากบัอายอุืน่ๆ	โดยตัง้
สมมตฐิานว่าทกุอายุจะเข้ามาซือ้ประกนัในสดัส่วนพอๆ	กนั	
แต่สดุท้ายแล้วคนทีซ่ือ้ประกนัโควิด-19	ส่วนมากคอืคนสงู
อาย	ุและเมือ่ต้นทนุของผูส้งูอายุเยอะกว่า	ก็จะท�าให้บรษัิท
ประกันมีโอกาสขาดทุนได้	 ยกตัวอย่างสมมติ	 เช่น	 เรามี
สินค้า	3	ชิ้น	ต้นทุนชิ้นแรก	5	บาท	ชิ้นที่สอง	10	บาท	ชิ้น
ทีส่าม	15	บาท	ถา้เราคดิว่าจะขายจ�านวนชิน้ไดเ้ท่าๆ	กนั	ก็
หมายถึงต้นทุนต่อชิ้นเฉลี่ยตรงกลางเท่ากับ	10	บาท	(5	+	
10	+	15	หารด้วย	3)	เลยตั้งราคาขายไว้ที่	12	บาท	(เพื่อ
ได้ก�าไร	 2	บาท)	แต่ตอนขายจริงๆ	กลับมีแต่สินค้าชิ้นที่

สามที่ขายออก	ต้นทุน	15	บาท	ราคาขาย	12	บาท	(แปล
ว่าขาดทุน	3	บาท)	ซึ่งบริษัทประกันอาจจะเจอกับปัญหานี้
อยู่	เพราะไปตั้งเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเท่ากันหมดทุกอายุ

จุดขาดทุนที่ 5 (สถิติเสียชีวิตจากโรคระบาดใหญ่
ในทุก 100 ปี กับวิวัฒนาการของไวรัส)  
	 จากสถิติที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ในอดีต	 ในทุก	
100	ปี	จะมกีารแพร่ระบาดใหญ่ของไวรสั	1	ครัง้	ทีจ่ะท�าให้
ทกุคนทัง้โลกจดจ�าไว้ในประวัตศิาสตร์โลก	ซ่ึงคร้ังล่าสุดคือ	
ไข้หวัดสเปน	ปี	ค.ศ.	1918	(เกิดขึ้นเมื่อประมาณ	100	ปี
ที่แล้ว)	โดยในตอนนั้นมีคนเสียชีวิตประมาณ	50	ล้านคน	
ไวรัสได้มีการวิวัฒนาการและแบ่งออกเป็นระลอกคลื่น	
คือ	คลื่นลูกที่หนึ่ง	สามารถติดต่อกันง่ายดาย	คนที่ติดใน
ระลอกแรกนั้นจะไม่เป็นอันตรายถึงตาย	 หรืออัตราการ
ตายจะไม่สงู	แต่พอเปลีย่นเป็นคลืน่ลกูทีส่อง	ความรนุแรง
เพิม่พนูขึน้จนสามารถท�าให้คนตายเป็นจ�านวนมาก	แต่คน
ทีม่ภีมูคิุม้กนัจากคลืน่ลกูแรกนัน้กลบัจะมโีอกาสตดิเชือ้ได้
น้อยกว่า	และสุดท้ายก็เข้าสู่คลื่นลูกที่สาม	ที่ไวรัสสามารถ
กลายพนัธุไ์ปตดิเดก็ได้ง่ายมากขึน้และท�าให้คนตายมากขึน้
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ไปอกี	ซ่ึงตอนน้ีเราอาจจะอยูก่นัเพยีงแค่คลืน่ลกูทีห่นึง่เอง
กไ็ด้	และไวรสัก�าลังซุม่เงียบเพือ่แอบกลายพนัธุอ์ยู	่พร้อม
รอที่จะเป็นคลื่นลูกที่สองและสามในไม่ช้า	

	 ผมมองว่าการที่บริษัทประกันกล้าออกมารับ
ประกันโควิด-19	 นั้นเป็นเรื่องน่าภูมิใจส�าหรับคนไทย	 ที่
วงการประกันภัยยินดีออกมาแบกรับความเสี่ยงให้	 แต่
การขายประกันโควิค-19	ของบริษัทประกันภัยครั้งนี้	มัน
เหมือนกับการโยนหัวก้อยครับ	 ถ้าผลออกมาว่ามีการ
ควบคุมพฤติกรรมหรือปัจจัยต่างๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้นได้

รดักุมก็จะท�าให้ผลประกอบการของบริษัทประกันภยัออก
มาดีครับ	แต่ถ้าผลออกมาเป็นอีกมุมนึง	บริษัทประกันภัย
กอ็าจจะได้ไม่คุม้เสยีกไ็ด้ครบั	บรษิทัประกนัทีย่ดึคอนเซป
ของการประกนัภยันัน้	จะต้องสามารถรูล่้วงหน้าโดยอาศยั
สถติทิีม่แีละบอกว่าแบบประกนัทีข่ายอยูน่ีจ้ะไม่ขาดทนุ	แต่
แบบประกันโควดินียั้งมจีดุบอดของสถิตแิละความเสีย่งที่
ควบคมุไม่ได้ตามทีอ่ธิบายมา	ไม่ว่าจะเป็นแผลซ�า้รอยเดิม
แบบน�า้ท่วม	ววิฒันาการของยา	การกกัตนุหลายกรมธรรม์	
หรือแม้กระท่ังการววิฒันาการของไวรัสเป็นระลอกคลืน่ท่ีเรา
ไม่อาจรู้ได้	ทั้งหมดนี้	ผู้ที่ได้ซื้อประกันภัยไปแล้ว	สามารถ
สบายใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองและได้รับเงินตามที่
บริษัทประกันเขียนไว้ในสัญญา	
	 ในมุมของนักคณติศาสตร์ประกนัภัยน้ัน	การตัง้
เงนิส�ารองกรมธรรม์ประกนัภยัส�าหรบัประกนัโควดินีไ้ม่ใช่
เรื่องง่ายครับ	เช่น	สมมติเก็บเงินมา	100	บาท	ถ้าออกหัว	
จะจ่ายเคลม	150	บาท	ออกก้อย	จะจ่ายเคลม	20	บาท	ถ้า
ตั้งส�ารองไว้ตรงกลาง	ก็หมายถึง	(	150	+	20	)	/	2	=	85	
บาท	 และเนื่องจากผลลัพธ์มันสุดโต่งอย่างนี้	 ถ้าต้องจ่าย	
150	บาทจริง	ก็แปลว่าตั้งส�ารองไม่พอไป	65	บาท	ท�าให้
บรษิทัเข้าใจว่านกัคณติศาสตร์ประกนัภยัท�าหน้าท่ีบกพร่อง

อนึง่ จดุบอดทีน่่ากลวัทีส่ดุของประกนัโควดิ-19 คอื
การตัง้อยูบ่นสมมตฐิานทีว่่าจ�านวนบุคคลากรการ
แพทย์และเตยีงผูป่้วยจะเพยีงพอต่อการรกัษา แต่
ความเป็นจรงิแล้ว ถ้าเกิดไม่เพยีงพอเมือ่ใด คนที่
ตดิเชือ้โควดิ-19 จะไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ 
ท�าให้อตัราการตายจากคนตดิเชือ้จะสงูขึน้อย่างก้าว
กระโดดทนัท ีและกลบัไปทวคูีณให้โอกาสไปแพร่เชือ้

กบัคนอืน่มมีากยิง่ขึน้ไปอกี
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ที่ตั้งส�ารองต�่าไป	แต่ถ้าต้องจ่าย	20	บาทจริง	ก็แปลว่าตั้ง
ส�ารองเกนิไป	65	บาท	ท�าให้บริษทัเข้าใจว่านกัคณติศาสตร์
ประกันภัยตั้งส�ารองสูงเกินไปท�าไม	เป็นต้น	
	 สุดท้ายนี	้สงครามยงัไม่จบ	อย่าเพิง่นบัศพทหาร	
กอ็ดเป็นห่วงบรษิทัประกนัภยัไม่ได้ครบั	ย่ิงถ้าเร่งขายกันจน
เยอะเกนิไปและไม่พจิารณาถงึความเสีย่งในระยะยาวให้ดี
พอ	และถ้าโชคไม่ดีเกิดเหตุการณ์พลิกโผ	อาจจะต้องจ่าย
เคลมมหาศาลแบบเมื่อสมัยที่น�้าท่วมในตอนนั้นก็เป็นได้	
แต่ถ้าโชคดี	 อันนี้ก็ถือเป็นก�าไรของบริษัทประกันภัยที่ได้

ขายครับ	แต่ไม่ควรขายเยอะจนเกินไป	เพราะถ้าขายโดย
ไม่ได้มสีถติทิีแ่ท้จรงิรองรบั	มนัเป็นความเสีย่งทีค่วบคมุไม่
ได้จากทฤษฎทีางสถติ	ิทัง้นี	้ในมมุมองของผูบ้รหิารนัน้	อาจ
จะมองว่าถ้าเกดิขาดทนุหรอืตัง้ราคาเบีย้ทีไ่ม่เพยีงพอ	กไ็ด้
แต่ต้องท�าใจ	ถือว่าเป็นค่า	marketing	cost	หรือ	ค่าใช้
จ่ายทางการตลาดไป	แบบจ�าลองส�าหรับการก�าหนดราคา
และการค�านวณส�ารองเงินประกันภัยนั้นจึงต้องมองแบบ
วิธี	stop	loss	กันมากกว่า	ซึ่งเป็นวิธีที่พิเศษและแตกต่าง
จากแบบประกันทั่วไป

บทบาทของสมาคมประกันวินาศภัยไทยในช่วงโควิด
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยได้เข้ามามบีทบาทกบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ในหลายด้าน	ยกตัวอย่างเช่นสมาคมประกันวินาศภัยได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	มา
โดยตลอด	และได้มีการประชุมหารือร่วมกับส�านักงาน	คปภ.	อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก�าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอา
ประกันภัย	โดยขณะนี้ได้มีการก�าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรถยนต์แล้ว	ดังต่อไปนี้

ผูเ้อาประกนัภยัทีเ่ป็นผูป้ระกอบธรุกจิท่องเทีย่ว	ผู้
ประกอบการขนส่ง	รวมถงึเจ้าของรถยนต์ทีไ่ม่ได้ใช้
งานในช่วงการระบาดนี	้สามารถแจ้งบรษิทัประกนั
ภัยเพื่อหยุดการใช้รถได้	 โดยบริษัทประกันภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้ในช่วงระยะเวลาที่แจ้งหยุด
การใช้รถ	 หรือผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกให้

บริษัทประกันภัยขยายระยะเวลาคุ้มครองออกไป
ตามระยะเวลาที่หยุดการใช้รถได้เช่นกัน

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลอืกท�าประกนัภยัแบบระยะ
สั้นได้	ทั้งแบบรายวัน	รายเดือน	หรือรายไตรมาส	
เพื่อลดภาระในการช�าระเบี้ยประกันภัย
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1. 2.

บริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตจากส�านักงาน	
คปภ.	 ให้ลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ต�่ากว่า
อตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	โดยลดสงูสดุได้ถงึ
ร้อยละ	30	ตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทประกันภัยก�าหนดให้ผู้เอาประกันภัย
สามารถผ่อนช�าระเบี้ยประกันภัยได้สูงสุด
ถึง	180	วัน

	 อีกทั้งได้ร่วมมือกับค�าสั่งจากส�านักงาน	 คปภ.	 ใน
เรื่องการขยายระยะเวลาผ่อนผันเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย	
โดยก�าหนดไว้ว่า	กรมธรรม์ประกนัภยัสขุภาพทีห่รอืกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกันที่ครบก�าหนดระยะเวลา
ผ่อนผันการช�าระเบี้ยประกันภัย	ในระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	บริษัทอาจขยาย
ระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก	60	วันนับแต่วันระยะเวลาผ่อน
ผันเดิม

3.

4.

บทบาทของสมาคมประกันชีวิตไทยในช่วงโควิด
	 สมาคมประกันชีวิตไทยได้เข้ามามีบทบาทกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
เช่นเดียวกัน	ดังเช่น	สมาคมประกันชีวิตไทยโดยความร่วมมือของบริษัทสมาชิกได้จัดสรรเงินจ�านวน	1.5	ล้านบาท	ผ่าน
ส�านกังาน	คปภ.	เพือ่จดัซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	ให้แก่บคุลากรทางการ
แพทย์ที่ท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด	ทั้งนี้	ความคุ้มครองที่บุคลากรทางการแพทย์
จะได้รับคือหากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19	จะได้รับความคุ้มครองทันทีเป็นจ�านวนเงิน	50,000	บาทต่อคน	อีกทั้งได้ร่วม
มอืกบัค�าสัง่จากส�านกังาน	คปภ.	ในเรือ่งการขยายระยะเวลาผ่อนผนัเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัชวีติ	โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ในกรณีท่ีครบก�าหนดระยะเวลาผ่อนผนัการช�าระ
เบีย้ประกนัภยั	ในระหว่างวนัที	่1	กรกฎาคม	พ.ศ.	
2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	บริษัท
อาจขยายเวลาผ่อนผนัออกไปอกี	60	วนันบัตัง้แต่
วันครบระยะเวลาผ่อนผัน

ในกรณทีีก่รมธรรม์ประกนัชวีติสิน้ผลบงัคบั	ในระหว่างวนั
ที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	
2563	 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกัน
ชวีติ	หรอืกลบัคนืสูส่ถานะเดมิของกรมธรรม์ประกนัชวีติ
ภายในหกเดอืน	บรษิทัอาจยกเว้นดอกเบีย้ในระหว่างนัน้
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ในกรณีที่มีการน�ามูลค่าเวนคืนมาช�าระเบี้ยประกัน
ภัยโดยอัตโนมัติ	 หรือมีการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์	
ในระหว่างวันที่	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2563	 ถึงวันที่	
31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	บริษัทอาจยกเว้นหรือปรับ
ลดดอกเบีย้ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นเวลาไม่เกนิหก
เดือนด้วยก็ได้

	 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจทั้งประกัน
ชีวิตและวินาศภัยให้ความส�าคัญและมีความเป็นห่วงเป็น
ใยประชาชนและบคุลากรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโควดิ-19	เป็นอย่าง
ยิ่ง	
	 เป้าหมายในการด�าเนินงานที่ควรค�านึงถึงและ
ส�าคญัอย่างย่ิงของสมาคมประกนัชวีติและวนิาศภยัไทยใน
ปี	2563	คอื	ให้ผูค้นทัว่ไปได้รบัรูถ้งึหน้าทีแ่ละความส�าคญั
ของ	นกัคณติศาสตร์ประกนั	และให้รบัรูว่้านกัคณติศาสตร์
สามารถท�าได้มากกว่าการค�านวณแค่ตวัเลขทัว่ไป	แต่ยงัมี
ความรูร้อบด้าน	รูเ้รือ่งธรุกจิหลากหลายมมุมองและสามารถ
สื่อสารเป็นกับผู้คนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	
การทีม่กีารตัง้เป้าหมายในรปูแบบนีน้อกจากจะเป็นการให้
ผูค้นรบัรูถ้งึความส�าคญัของอาชพีนีแ้ล้ว	ยังเป็นการกระตุน้
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้มีการพัฒนาความสามารถ
ของตัวเองอีกด้วย	 เนื่องจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนใหญ่อาจมีความสามารถเพียงแค่ในด้านการค�านวณ

อย่างเดียว	ซึ่งไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ	ได้	
ส่วนในด้านของการสือ่สาร	นกัคณิตศาสตร์ประกันภยัส่วน
ใหญ่สามารถสือ่สารกบัคนท่ีประกอบในสายอาชพีเดยีวกนั
ได้โดยใช้ภาษาวิชาการ	 แต่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
สามารถสื่อสารกับคนที่ไม่ได้อยู่ภายในสายอาชีพนี้หรือ
คนทั่วไปได้นั้นยังมีน้อยอยู่มาก	ซึ่งการที่นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะสามารถเติบโตในสายอาชีพนี้ได้ในอนาคตก็
ควรที่จะเร่งฝึกฝนความสามารถที่กล่าวมานี้เพื่อให้ตัวเอง
มคีวามโดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ	ในปัจจุบนั	ฉะน้ันหน่ึงบทบาท
ของสมาคมประกนัไทยกค็อื	การขอความร่วมมอืกบั	คปภ.	
เพ่ือจัดท�ามาตรฐานการพัฒนานักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ให้มคีวามสามารถทีเ่หมาะสมกบัการท�างานในสายอาชพีนี	้
อีกนัยหนึ่ง	คือ	การขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อ
สร้างประโยชน์ในการท�างานมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการขอ
ความร่วมมือกับคปภ.,	สภาธุรกิจประกันภัย,	สภาวิชาชีพ
บัญชี	หรือ	สมาคมฟินเทคไทย
	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีาจส่งผลกระทบต่อ
อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกัน	ทางสมาคม
ประกันวินาศภัยก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้มีความตระหนัก
ถึงเทคโนโลยีที่จะมาท�างานแทนบุคคลในสายอาชีพนี้เช่น	
ระบบ	Artificial	Intelligence	หรือ	AI	ที่สามารถท�างาน
ที่เป็นรูปแบบ	Routine	แทนมนุษย์ได้แล้ว	ซึ่งสิ่งนี้ท�าให้
นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัต้องตืน่ตวัและเร่งพฒันาความ
สามารถของตน	ให้เหนือกว่างานที่	AI	สามารถท�าแทนได้

 

3.
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สุดท้ายนี้ผมก็มีความรู้ส�าหรับการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ในช่วงนี้ให้ได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครอง

สูงที่สุดและไม่ต้องไปเสี่ยงกับประกันที่อาจจะไม่ให้ความคุ้มครองตามที่ได้บอกไว้ โดยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหลาย ๆ คนที่ก�าลังจะเลือกซื้อประกันโควิดในช่วงนี้   

	 จากเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุป
ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 ครั้งนี้มีผลเสียต่อภาพรวมมากมาย	 แต่ใน
วิกฤตย่อมมีโอกาสที่เราต้องแสวงหาและคว้าเอาไว้เพื่อ
ให้ธุรกิจสามารถด�ารงอยู่ต่อไปได้	 ทั้งนี้	 ในส่วนทิศทาง
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในช่วงการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ก็เป็นทิศทางที่เหล่า
บรษิทัประกนัจะต้องเจอกบัการเปลีย่นแปลงมากมาย	ไม่ว่า
จะเป็นเรือ่งของ	นโยบายทีภ่าครฐัประกาศใช้กบัประชาชนจน
ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของ
พวกเขา	หรอืจะเป็นเรือ่งของสภาวะเศรษฐกจิทีป่ฏิเสธไม่ได้
ว่าไม่ค่อยสูด้มีากเท่าไร	หรอืจะเป็นในด้านววิฒันาการของ
ไวรัสกบัด้านการแพทย์อกี	โดยสิง่เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงข้อมูลทีนั่กคณติศาสตร์ประกนัภยัจ�าเป็นต้อง
ใช้ในการคดิค�านวณหรอืใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ	

อีกด้วย	นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัต้องให้ความสนใจและ
เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้อย่างมาก
	 ถ้าท�าได้กจ็ะสามารถพาบรษิทัก้าวข้ามผ่านวกิฤต
ทีต้่องเจอในครัง้นีไ้ด้อย่างแน่นอน	และทางสมาคมประกนั
วนิาศภยัไทยกไ็ม่ได้นิง่เฉย	แต่ยงัเหน็ความส�าคญัของธรุกจิ
การประกนัภยัภายใต้วกิฤตการแพร่ระบาดในครัง้นี้	โดยได้
มีการเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ	มากมาย	เช่น	
มกีารตดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	
หรือจะเป็นการประชุมหารือร่วมกับส�านักงาน	คปภ.	เพื่อ
ร่วมกนัก�าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกนัภัย	เป็นต้น	
ถงึแม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19	จะส่งผลกระ
ทบต่อระบบเศรษฐกจิโลกและระบบเศรษฐกจิไทย	แต่ทาง
สมาคมธรุกจิประกนัวนิาศภัยไทยยงัจะคงท�าหน้าทีใ่นการ
เป็นผูบ้รหิารความเสีย่งมอือาชพีให้กบัภาครฐัและเอกชนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ	และพร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอืกบัภาค
รฐัในการช่วยเหลอืผู้เอาประกนัภยัอย่างเตม็ความสามารถ	

สรุป
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ตอบค�าถามในใบสมัครให้ครบและถูกต้องตามจริง
การที่ในใบสมัครการท�าประกันโควิด-19	ไม่ได้ถามว่าเคยท�าประกันกับที่อื่นมาก่อนหรือไม่	แล้วบริษัทประกันได้รับ

ประกนัไป	อาจก่อให้เกดิการเอาประกนัภยัทีส่งูกว่ามลูค่าทรพัย์สนิ	(Over	Insurance)	ของลกูค้าไป	ซึง่ท�าให้ผดิหลกัการ
ประกันภัยและกลายเป็นการเก็งก�าไรไป	ดังจะเห็นมีคนตั้งค�าถามว่า	“หากเราท�าประกันภัยแบบตรวจเจอไวรัสปุ๊บจ่ายปั๊บ
กับหลายๆ	บริษัทประกันพร้อมกัน	พอตรวจเจอเข้าจริงๆ	เราก็จะได้เงินจากทุกบริษัทประกันเลยหรือไม่”	ซึ่งค�าตอบคือ
ได้จริง	 แต่อาจจะไม่ได้ทุกกรณีไป	 ถ้าบริษัทประกันภัยพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าตอบค�าถามไม่ตรงตามจริง	 แล้วมีการซ้ือ
ประกันไปเพื่อเก็งก�าไร

ลักษณะผลประโยชน์ที่เกิดจากโควิด-19 และที่ไม่ได้เกิดจากโควิด-19
แบบประกันโควิด-19	ที่คุ้มครองกันปกติจะมี	4	แบบคือ	แบบเจอปุ๊ปจ่ายเงินก้อนให้ปั๊ป	แบบจ่ายค่ารักษาตาม

จริง	 (ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่เลือกไว้)	 แบบจ่ายค่าชดเชยรายวัน	 (เวลานอนโรงพยาบาล)	 และแบบที่เสียชีวิตหรือใกล้ตาย	
เช่น	เข้าโคม่า	เป็นต้น	แต่จะสังเกตเห็นว่าแบบประกันโควิด-19	บางตัว	จะใส่เรื่องความคุ้มครองอุบัติเหตุเข้าไปด้วย	อัน
นี้ไม่ได้เกี่ยวกับโควิค-19	แต่เป็นการขายพ่วงเป็นแพ็กเกจเข้าไปด้วย	หรือจะถือว่าเป็นการแถมหรือไม่ก็แล้วแต่	อันนี้คง
ต้องลองพิจารณาเรื่องราคากันเอง

ระยะเวลารอคอยปริศนา
เงื่อนไขแบบประกันส่วนใหญ่จะมีระยะเวลารอคอย	14	วันชัดเจน	แต่ถ้ามีแบบไหนที่เขียนว่า	“คุ้มครองได้ทันที

ถ้าไม่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อมาก่อน”	 แบบนั้นต้องอ่านสัญญาให้ดี	 เพราะค�าว่า	 “ไม่สงสัย”	 นั้นนิยามได้ยากมาก	 ต้องไป
พิสูจน์กันอีกเยอะ	เงื่อนไขในสัญญาต้องอ่านให้เคลียร์	เรื่องอาจจะยุ่งยากถ้าต้องมาโต้แย้งกันตอนจ่ายเคลม
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