ประกันโควิดได้อยูค่ กู่ บั ประเทศไทยเรามาประมาณ
2 ปีแล้ว และพอมาถึงจุดนี้ ทุกคนคงจะเห็นด้วยตรงกันว่า
เรื่องราวเหล่านี้ก�ำลังจะกลายเป็นมหากาพย์เรื่องหนึ่งที่ต้อง
บันทึกในหน้าประวัตศิ าสตร์ของธุรกิจประกันภัย ซึง่ ไม่แพ้กบั
สึนามิลกู ใหญ่สำ� หรับวงการประกันวินาศภัยในประเทศไทย
เลยทีเดียว
โดยสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ จะพาทุกคนย้อนไป
แกะรอยบทวิเคราะห์ต่างๆ ที่ได้ทยอยเขียนขึ้นมาในช่วง 2
ปีที่ผ่านมาผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ Brand Inside รวมถึง The Standard
ที่สะท้อนมุมมองของการพยากรณ์ความเสี่ยงและปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้ เช่น เรือ่ งการกลายพันธุข์ องไวรัส วิวฒ
ั นาการ
ของวัคซีนและยา รวมถึงระยะเวลาในการรับประกันที่มอง
ว่าการคุม้ ครอง 1 ปีนนั้ อาจจะไม่สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของปัจจัยที่สถิติเอามาจับไม่ได้ เป็นต้น
ในส่วนตัวแล้ว ผมยังเชื่อว่าในภาพรวมระบบ
ประกันภัยไทยยังสามารถรับมือกับสถานการณ์การจ่ายเคลม
จากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ไปแล้วได้ ผมอยากสร้างความมัน่ ใจ
กับผูบ้ ริโภคในมุมวิชาการว่า สามารถมัน่ ใจบริษทั ประกันได้
เพราะประกันนั้นต้องการขายความเชื่อมั่นอยู่แล้ว และโดย
ทัว่ ไปบริษทั ประกันจะมีการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษทั

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

รับประกันภัยต่อในกรณีที่รับประกันมามาก ในขณะเดียวกัน
บริษทั ประกันก็คงก�ำลังวางแผนรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาด
ในรอบถัดไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ซึ่งทางผมขอสนับสนุน
และเป็นก�ำลังใจให้กบั ทุกคนในวงการให้รว่ มฝ่าฟันวิกฤตครัง้ นี้
ไปด้วยกันครับ
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม
YouTube Channel ที่ “SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ

แนะน�ำคณะกรรมการสมาคมฯ
ประจ�ำวาระที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2566

004

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
FSA, FSAT
นายกสมาคมฯ

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ
อุปนายก

นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ
FSA, FSAT
อุปนายก

นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม
FCAS, FSAT
เหรัญญิก

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง
เลขาธิการ

นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
FSA, FIA, FRM, FSAT
กรรมการ

รศ. ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์
กรรมการ

นายปาณัท สุทธินนท์
FSA, FSAT
กรรมการ

นาย Jan Hou Chong
FSA, FSAT
กรรมการ

นายนติกร ชุตินธรารักษ์
FCAS, FSAT
กรรมการ

นายกสิณ สุตันติวรคุณ
FCAS, FSAT
กรรมการ

ผศ. ดร.ณัฐกรณ์ ผิวชื่น
กรรมการ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณนิตพิ งษ์ ปรัชญานิมติ นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา โดยมีคณ
ุ รสพร  อัตต
วิริยะนุภาพ อุปนายกสมาคมฯ และประธานจัดงานสัมมนา ได้จัดงานร่วมกับ The Institute & Faculty of Actuaries,
Actuaries Institute Australia และ Society of Actuaries จัดสัมมนา Joint Regional Seminar 2021 (JRS
2021) ในหัวข้อหลัก “The Post-pandemic Actuarial World” ซึ่งรูปแบบงานเป็นสัมมนาออนไลน์ จัดขึ้น 2 วัน คือ
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.45 - 16.30 น. และ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. มี
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา 171 ท่าน
2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำหนดนโยบายมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2564 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
(Microsoft Teams)  
3. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 3/2564 เพือ่ วางแผนการพัฒนาสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  
4. คุณนิตพิ งษ์ ปรัชญานิมติ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานขับเคลือ่ นนโยบายมาตรฐานการท�ำงาน
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ครัง้ ที่ 2/2564 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  
5. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4/2564 เพือ่ วางแผนการพัฒนาสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  
6. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงประกันภัย 2564 (CEO Insurance
Forum 2021) จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ทางโปรแกรมออนไลน์
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา Professional
Skills Forum 2021 ซึง่ รูปแบบงานเป็นสัมมนาออนไลน์ จัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม
2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ซึง่ ทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากร คุณทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ
มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้
ส�ำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา Professional Skills Forum 2021 สามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยสแกน QR Code ด้านข้างนี้
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScumzayeacIYG1pkv3H67VcTvCfq-sZVR4gWaxUBPG77FRYQ/viewform
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“ประกัน เจอ จ่าย จบ”
สึนามิลูกใหญ่ของธุรกิจประกันภัย
• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
ในช่วงทีส่ ถานการณ์โควิดมาพร้อมกับความไม่แน่นอนทัง้ หลายตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 เป็นต้นมานัน้ หลายธุรกิจก็
พยายามปรับตัวกันอยูต่ ลอด ไม่เว้นแม้แต่ธรุ กิจประกันทีพ่ ยายามปรับตัวให้เข้ากับตลาดเหมือนกัน โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ และหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ทถี่ อื เป็นนวัตกรรมทีน่ ำ� ออกมาสูต่ ลาด
ก็คอื “ประกัน เจอ จ่าย จบ” ซึง่ เป็นหนึง่ ในรูปแบบของ “ประกันโควิด” นัน่ เอง
โดยปกติแล้ว ประกันสุขภาพทั่วไปนั้นก็คุ้มครองความเสี่ยงจากโควิดอยู่แล้ว แต่ประกันโควิดจะคุ้มครอง
เฉพาะเจาะลึกลงไปกับเรือ่ งโควิดเท่านัน้ และตัวประกัน เจอ จ่าย จบ เอง ก็เป็นหนึง่ ในลักษณะความคุม้ ครองทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะลงมาอีกที เพื่อท�ำให้ได้ราคาเบี้ยที่สามารถเข้าถึงทุกคน โดยเฉพาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงนัก ด้วยเหตุนี้เอง ประกัน
เจอ จ่าย จบ จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการขาย
และเป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าประกัน
เจอ จ่าย จบ กลายเป็น Talk Of The Town
ที่มีคนพูดถึงกันมากและประสบความส�ำเร็จ
ในการขายอย่างถล่มทลาย เพราะตอบโจทย์ผู้
บริโภคได้อย่างแท้จริง แต่ในมุมกลับกัน ตั้งแต่
ที่ผมเริ่มได้ยินเรื่องประกัน เจอ จ่าย จบ ที่ออก
ขายสู่ท้องตลาด ในใจส่วนหนึ่งก็ชื่นชมบริษัท
ประกันที่ท�ำออกมาเพื่อตอบโจทย์ของสังคม
แต่ในอีกส่วนหนึ่งก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยถึง
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกัน
ภัยอย่างไร้ขีดจ�ำกัด เพราะอาจประมาทเกินไป
กับการก�ำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งก็บังคับกัน
ไม่ได้ว่าแต่ละบริษัทประกันภัยจะก�ำหนดอัตรา
เบี้ยมากน้อยเท่าไร อีกทั้ง แต่ละบริษัทคงมีการ
ท�ำ Profit Test หรือการทดสอบความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรออกมาในแบบฉบับของตัวเองอยู่
แล้ว
ในฐานะของนายกสมาคมนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยใน
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ประกันสุขภาพ

ประกันโควิด
ประกัน
เจอ จ่าย จบ

ตอนนัน้ สิง่ ทีผ่ มท�ำได้จงึ เป็นการพยายามเขียนหลักการในการก�ำหนด
ราคา และแสดงถึงความกังวลจากความเสีย่ งทีป่ ดิ ไม่หมด รวมถึงความ
ผันผวนของสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากสถิติ (แต่เกิดจากพฤติกรรม
ของมนุษย์) เป็นต้น ด้วยทัง้ หมดนี้ ตัวผมเองหวังจะเป็นฟันเฟืองหนึง่
ที่มีส่วนรับผิดชอบให้ธุรกิจประกันภัยมีความยั่งยืนและอยู่บนหลัก

การของการจัดการความเสี่ยงที่แท้จริง
ท�ำให้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ผมเคย
เขียนอยู่บ่อยๆ ว่า การขายประกัน เจอ จ่าย จบ เป็นสิ่งที่
ดีที่จะท�ำให้ผู้บริโภคได้มี Moment of Truth หรือได้เห็น
คุณค่าของการประกันภัย เพียงแต่บริษัทจะต้องประเมิน
ลิมติ ของตัวเองว่าจะรับความเสีย่ งเข้ามาได้มากเท่าไร และ
เผื่อกรณีที่ร้ายแรงที่สุด (Worst Case Scenario) เอาไว้
เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าบริษัทประกันภัยมีความ
มั่นคงและบริการลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
จากประสบการณ์ในการออกแบบประกันทีผ่ า่ นมา
ประกอบกับการทีเ่ คยท�ำการวิเคราะห์เชิงท�ำนาย (Predictive
Analysis) เพือ่ มองภาพความเสีย่ งเชิงปัจจัยทีเ่ ป็นพลวัตร
สะท้อนไปในอนาคตนัน้ ท�ำให้ชชี้ ดั ได้วา่ การทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าโรค
ระบาดแล้ว มันเป็นความเสีย่ งทีไ่ ม่อยูน่ งิ่ และมีจดุ พลิกผัน
อยู่หลายจุดที่ต้องฝังปัจจัยเหล่านั้นลงในการค�ำนวณด้วย
ไม่วา่ จะเป็นมาตรการของภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับดูแล
จ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์
จ�ำนวนเตียง จ�ำนวนคนฉีดวัคซีน วิวัฒนาการของวัคซีน
วิวัฒนาการของไวรัส วิวัฒนาการของยา และที่ขาดไม่ได้

คือ สมการแรงจูงใจในการไปติดโควิด ที่เป็นเรื่องที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องออกแบบประกันตามสถานการณ์เพื่อ
ให้แรงจูงใจเหล่านี้อยู่ในปริมาณที่จ�ำกัดเท่านั้น เป็นต้น
สิ่งที่ได้สื่อออกมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมาจนถึง
ตอนนี้ ผมดีใจทีไ่ ด้เห็นบริษทั ประกันภัยได้นำ� แนวคิดจาก
บทความเหล่านัน้ ไปประเมินสถานการณ์และระมัดระวังใน
การขายประกันโควิดกันมากขึ้น โดยจะเห็นว่าตั้งแต่กลาง
ปีที่แล้วเป็นต้นมา จะมีบางบริษัทที่มีการปรับเบี้ยขึ้น บาง
บริษัทตัดสินใจปรับ เจอ จ่าย จบ ให้น้อยลง เพราะรู้ตัว
ว่ารับความเสี่ยงมากจนเกินไป ท�ำให้จากที่จะต้องขาดทุน
มาก ก็กลายเป็นขาดทุนน้อย
แต่ในมุมกลับกัน ผมก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยกับ
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ประกันภัยบางแห่งทีป่ ระสบกับ
ปัญหาทางด้านการเงินจากการจ่ายเคลมประกันโควิดทีพ่ งุ่
ทวีคูณขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันตั้งตัว แต่ผมเชื่อว่า
เราจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันครับ (จากใจ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนหนึ่ง)
ผมได้รวบรวมบทความประกันโควิดมาให้อา่ น
กันในวารสารสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ครับ
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ขอให้ไม่มีคลื่นลูกที่สอง

และไม่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสไปมากกว่านี้
• อ้างอิงจากสยามรัฐ วันที่ 18 มีนาคม 2563

โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
มีการกล่าวกันว่า ในทุกๆ 100 ปีจะมีการแพร่
ระบาดใหญ่ของไวรัส 1 ครัง้ ทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนทัง้ โลกจดจ�ำ
ไว้ในประวัติศาสตร์โลก
ตามสถิติ การแพร่ระบาดของไวรัสจะเกิดขึ้น
ประมาณ 5 ครั้งในรอบ 100 ปี แล้วก็จะมีอยู่ 1 ครั้งใน
รอบ 100 ปี ที่จะเป็นเหตุการณ์ที่โลกจะต้องจดจ�ำเอาไว้
ในประวัติศาสตร์ อย่างเช่นในปี 1918 นั้น มีคนประมาณ
60 - 80 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องตายด้วยไข้หวัดสเปน 1918
ซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงสัน้ ๆ แค่ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนเท่านัน้
และประวัติศาสตร์ก็มักจะซ�้ำรอยเดิมทุกๆ 100 ปี จึงเป็น
เรื่องที่น่ารู้ไม่น้อย
หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการระบาดของไข้หวัด
สเปน 1918 นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระลอกคลื่น
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โดยแต่ละคลืน่ ใช้ระยะเวลาต่างกันและมีการกลายพันธุไ์ ด้
คลื่นลูกที่หนึ่ง: สามารถติดต่อกันง่ายดายโดย
เฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มกับคนสุขภาพแข็งแรง แต่คนที่ติด
หวัดในระลอกแรกนัน้ จะไม่เป็นอันตรายถึงตาย หรืออัตรา
การตายจะไม่สูง
คลืน่ ลูกทีส่ อง: ความรุนแรงเพิม่ พูนขึน้ จนสามารถ
ท�ำให้คนตายเป็นจ�ำนวนมาก แต่คนทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันจากคลืน่
ลูกแรกนั้นกลับจะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า
คลืน่ ลูกทีส่ าม: สามารถกลายพันธุไ์ ปติดเด็กได้
ง่ายมากขึ้นและท�ำให้คนตายมากขึ้น
ซึ่งก็ขอให้การโจมตีของไวรัส COVID-19 นั้น
ไม่ได้เป็นการโจมตีแบบไข้หวัดสเปน แต่สถิติที่ทุก 100 ปี
จะเกิดโรคระบาดใหญ่ที่รุนแรงก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน

ส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว จะเห็นว่าในสภาวะการระบาดใหญ่ในทุก 100 ปีของไวรัสนั้น กราฟ
ของอัตรามรณะ (Mortality Curve) กลายเป็นรูป W ไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่อายุในวัยกลางคนจะมีอัตราการตายที่
สูงเท่าๆ กับคนสูงอายุและเด็กเล็ก

ส่วนบริษทั ประกันภัยจะออกกรมธรรม์คมุ้ ครอง
COVID-19 เพิ่มเติมให้อย่างไรนั้น ก็สุดแล้วแต่มุมมอง
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัท ซึ่งความ
เสี่ยงทีแ่ ท้จริงนั้นจะอยู่ตอนระลอกคลื่นลูกทีส่ องและสาม
ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทประกันจะกล้าคุ้มครองยาวถึงขนาดนั้น
หรือไม่ และอาจจะสังเกตได้วา่ ส�ำหรับประกัน COVID-19
ที่ออกขายกันอยู่ บางบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองเกิน
ระยะเวลาจ�ำกัดเพียงช่วงหนึ่ง โดยอาจจะหมดอายุไปใน
แค่ 2 - 3 เดือน ทั้งนี้ ต้องอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์กันดีๆ
เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาในการโต้แย้งกันในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม ประกันชีวติ คุม้ ครองการเสียชีวติ

ส�ำหรับเรือ่ งพวกนีใ้ ห้และเตรียมพร้อมรับเมือ่ กับวิกฤตอัตรา
มรณะเช่นนี้อยู่แล้ว
ตอนนี้ได้แต่เป็นสงครามระหว่างวิวัฒนาการ
ทางการแพทย์ทจี่ ะหายารักษาโรคและวัคซีนได้กอ่ นทีไ่ วรัส
จะวิวัฒนาการ ส่วนหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก็ได้แต่เพียงเฝ้าเก็บสถิติ เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขในรูปแบบ
ของการเงินที่ใครได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเอาไว้ก็จะ
อุ่นใจกว่า ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับมุมมองของคนแต่ละคน
ขอให้ไม่มคี ลืน่ ลูกทีส่ อง และไม่มกี ารกลายพันธุ์
ของไวรัสไปมากกว่านี้ครับ

ส่วนบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์คุ้มครอง COVID-19 เพิ่มเติมให้อย่างไรนั้น ก็สุดแล้วแต่มุมมอง
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัท ซึ่งความเสี่ยงที่แท้จริงนั้นจะอยู่ตอนระลอกคลื่นลูกที่สองและสาม ขึ้น
อยู่กับว่าบริษัทประกันจะกล้าคุ้มครองยาวถึงขนาดนั้นหรือไม่ และอาจจะสังเกตได้ว่าส�ำหรับประกัน COVID-19 ที่
ออกขายกันอยู่ บางบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองเกินระยะเวลาจ�ำกัดเพียงช่วงหนึ่ง โดยอาจจะหมดอายุไปในแค่
2 - 3 เดือนนี้ ซึ่งน่าจะเป็นเพียงคลื่นลูกที่หนึ่งอยู่ ทั้งนี้ ต้องอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์กันดีๆ เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาใน
การโต้แย้งกันในภายหลัง
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จุดบอดของประกันโควิด-19
ต้องระวัง! บ.ประกันก็ขาดทุนได้
• อ้างอิงจากสยามรัฐ วันที่ 22 มีนาคม 2563

โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)

• จุดขาดทุนที่ 1

(บทเรียนจากน�้ำท่วม VS นโยบายภาครัฐ)
บทเรียนจากน�ำ้ ท่วมก็เคยพิสจู น์มาแล้วว่า ปัจจัย
จากการบริหารจัดการนัน้ ไม่สามารถใช้สถิตมิ าจับได้ ตัวอย่าง
เช่น หากมีการ Locked Down กันช้าเกินไป หรือมีกลุ่ม
คนต่อต้านการกักตัวเองขึ้นมา ก็จะท�ำให้มีการติดเชื้อกัน
มากเหมือนอิตาลี ดังนั้น โอกาสในการติดเชื้ออาจจะเป็น
ได้ตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 80% ในชั่วข้ามคืนจากนโยบาย
การจัดการ

• จุดขาดทุนที่ 2

(เจอปุ๊ปจ่ายปั๊ป VS ในวันที่โควิด-19 กลายเป็นแค่ไข้
หวัดใหญ่ธรรมดา)
สมมติ ถ้ามีการคิดค้นยาที่รักษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจนมองว่าโควิด-19 เป็นเพียงแค่ไข้
หวัดใหญ่ธรรมดา ไม่มีใครกลัวโควิด-19 อีกต่อไป ถึงจุด
นัน้ คนทีซ่ อื้ ประกันชนิดทีค่ มุ้ ครองแบบทีเ่ จอปุป๊ จ่ายปับ๊ ก็
คงยิ้มกันเป็นแถว จะติดเชื้อไปก็ไม่เป็นไร ก็จะไม่ระวังตัว
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อีกต่อไป สรุปว่าถ้าลูกค้าท�ำหลายๆ กรมธรรม์พร้อมกัน
ประกอบกับความรุนแรงของโควิค-19 มันหายไปเมื่อไร
มันจะเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทประกันจะขาดทุนมากมาย

• จุดขาดทุนที่ 3

(เงินชดเชยต่อวัน VS ค่าจ้างรายวัน)
ประกันโควิด-19 บางแบบจะจ่ายผลประโยชน์
แบบชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาลไปด้วย ซึ่งหลัก
การของการประกันคือ ต้องการให้ลูกค้าได้รับค่าชดเชย
รายได้ที่ขาดหายไปจากการสูญเสียรายได้ในชีวิตประจ�ำ
วัน แต่ลองนึกภาพของวิกฤติเศรษฐกิจที่มีการตกงานกัน
มาก รายได้ประจ�ำวันลดลงจากเดิมไปเยอะ ถ้าเกิดติด
เชื้อขึ้นมาก็คงอยากจะอยู่โรงพยาบาลให้นานที่สุด เพราะ
ค่าชดเชยจากประกันจะมากกว่ารายได้ปกติ

• จุดขาดทุนที่ 4

(เบี้ยทุกอายุเฉลี่ย VS ต้นทุนที่ไม่ควรเฉลี่ย)
ทุกอายุใช้อัตราเบี้ยเฉลี่ยเท่ากันหมด แต่ความ

จริงแล้วปัจจัยต้นทุนของการเคลมจะดูที่ “อัตราการติดเชื้อ” กับ
“ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการติดเชือ้ ” ซึง่ ทัง้ สองปัจจัยจะแตก
ต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ ดังนั้น บริษัทประกันภัยที่ขายประกัน
โควิค-19 ให้กบั ทุกอายุ โดยคิดเบีย้ ประกันของผูส้ งู อายุเท่ากับอายุ
อื่นๆ อาจจะมีโอกาสขาดทุนได้ เพราะไปตั้งเป็นเบี้ยเฉลี่ยเท่ากัน
หมด ไม่เหมือนประกันสุขภาพทั่วไป

• จุดขาดทุนที่ 5

(สถิติเสียชีวิตจากโรคระบาดใหญ่ในทุก 100 ปี VS
วิวัฒนาการของไวรัส)
ในทุก 100 ปี จะมีการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส 1
ครั้ง โดยไวรัสจะมีการวิวัฒนาการและแบ่งออกเป็นระลอกคลื่น
เช่น คลื่นลูกที่หนึ่ง สามารถติดต่อกันง่ายดาย อัตราการตายจะ
ไม่สงู แต่พอเปลีย่ นเป็นคลืน่ ลูกทีส่ อง ความรุนแรงเพิม่ พูนขึน้ จน
สามารถท�ำให้คนตายเป็นจ�ำนวนมาก แต่คนทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันจากคลืน่
ลูกแรกนั้นกลับจะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า และสุดท้ายก็เข้าสู่
คลื่นลูกที่สาม ที่ไวรัสสามารถกลายพันธุ์ไปติดเด็กได้ง่ายมากขึ้น
และท�ำให้คนตายมากขึ้นไปอีก

ผมมองว่าการที่บริษัทประกันกล้าออก
มารับประกันโควิด-19 นัน้ เป็นเรือ่ งน่าภูมใิ จส�ำหรับ
คนไทย ที่วงการประกันภัยยินดีออกมาแบกรับ
ความเสี่ยงให้ แต่การขายประกันโควิด-19 ของ
บริษัทประกันภัยครั้งนี้ อาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้นะ
ครับ เพราะยังมีจุดบอดของสถิติและความเสี่ยงที่
ควบคุมไม่ได้ตามที่อธิบายมา ไม่ว่าจะเป็นแผลซ�้ำ
รอยเดิมแบบน�ำ้ ท่วม วิวฒ
ั นาการของยา การกักตุน
หลายๆ กรมธรรม์ หรือแม้กระทั่งการวิวัฒนาการ
ของไวรัสเป็นระลอกคลื่นที่เราไม่อาจรู้ได้ ทั้งหมด
นี้ ผู้ที่ได้ซื้อประกันภัยไปแล้ว สามารถสบายใจได้
ว่าจะได้รบั ความคุม้ ครองและได้รบั เงินตามทีบ่ ริษทั
ประกันเขียนไว้ในสัญญา แต่ในอีกมุมก็อดเป็นห่วง
บริษัทประกันไม่ได้ครับ ถ้าเร่งขายกันจนเยอะเกิน
ไปและไม่พิจารณาถึงความเสี่ยงในระยะยาวให้ดี
พอก็มีโอกาสขาดทุนมหาศาลได้ ผมก็ได้แต่ขอให้
ประเทศไทยและทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีครับ

ผมมองว่าการทีบ่ ริษทั ประกันกล้าออกมารับประกันโควิด-19 นัน้ เป็นเรือ่ งน่าภูมใิ จส�ำหรับคนไทย ทีว่ งการ
ประกันภัยยินดีออกมาแบกรับความเสี่ยงให้ แต่การขายประกันโควิด-19 ของบริษัทประกันภัยครั้งนี้ อาจจะได้ไม่คุ้ม
เสียก็ได้นะครับ เพราะยังมีจดุ บอดของสถิตแิ ละความเสีย่ งทีค่ วบคุมไม่ได้ตามทีอ่ ธิบายมา ไม่วา่ จะเป็นแผลซ�ำ้ รอยเดิม
แบบน�ำ้ ท่วม วิวฒ
ั นาการของยา การกักตุนหลายๆ กรมธรรม์ หรือแม้กระทัง่ การวิวฒ
ั นาการของไวรัสเป็นระลอกคลืน่
ทีเ่ ราไม่อาจรู้ได้ ทัง้ หมดนี้ ผูท้ ี่ได้ซื้อประกันภัยไปแล้ว สามารถสบายใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองและได้รับเงินตาม
ที่บริษัทประกันเขียนไว้ในสัญญา แต่ในอีกมุมก็อดเป็นห่วงบริษัทประกันไม่ได้ครับ ถ้าเร่งขายกันจนเยอะเกินไปและ
ไม่พิจารณาถึงความเสี่ยงในระยะยาวให้ดีพอก็มีโอกาสขาดทุนมหาศาลได้ ผมก็ได้แต่ขอให้ประเทศไทยและทุกอย่าง
ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
“สุดท้ายแล้ว ไม่ได้หมายความว่าบริษทั ประกันภัยจะขายประกันโควิดแล้วขาดทุน เพราะมันขึน้ กับว่าบริษทั
ประกันได้มองค่าเผื่อของความเสี่ยงเหล่านี้ไว้อย่างไร และได้สะท้อนลงไปในเบี้ยประกันภัยได้เพียงพอหรือไม่ ผู้ซื้อ
เท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าประกันของค่ายไหน คุ้มหรือไม่คุ้ม แต่ความเสี่ยงที่ผมท�ำนายไว้นั้นมันมีอยู่แน่นอน
และต้องมองเกมส์ให้ขาดครับ”
อ้างอิงจากบทความ ‘บ.ประกันก็ขาดทุนได้ กูรูชี้ 5 จุดบอดประกันโควิคต้องระวัง!’
เว็บไซต์เส้นทางนักขาย วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
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ทางออกของธุรกิจประกันหลังโควิด
• อ้างอิงจากฐานเศรษฐกิจ วันที่ 25 เมษายน 2563
บทสัมภาษณ์อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน หรืออาจารย์ทอมมี่
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภาพรวมธุรกิจประกันภัย
ขณะนีข้ นึ้ กับบริษทั จะจับจังหวะบวกได้แค่ไหน และสามารถ
ป้องกันปัจจัยลบได้เพียงไร
ปีนโี้ ควิดเป็นปัจจัยเสริมทัง้ ด้านบวกและลบ ใน
เชิงบวกคือความตื่นตัวของลูกค้าซื้อประกัน แต่เชิงลบก็มี
เพราะธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่รับเบี้ยเข้ามาก่อน จึงมี
ความเสีย่ งโดยตรงหลายมิติ เพราะโรคระบาดไม่ได้ใช้สถิติ
จ�ำลองอนาคตอีกต่อไป แต่เกีย่ วข้องกับปัจจัยภายนอกมาก  
ปัจจัยเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องเตรียมเงิน
หน้าตักและประเมินกรณีเลวร้ายที่สุด เพื่อบริหารจัดการ
การจ่ายเคลม ซึ่งต้องวางแผน Stop Loss ให้ได้ แถมยัง
มีผลกระทบทั้งจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลด
เป็นขาลงอีกด้วย ขณะเดียวกันธุรกิจวินาศภัยปีนี้ มีแนว
โน้มเติบโตจากเบี้ยประกันโควิด และยังได้ปัจจัยบวกจาก
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการหยุดท�ำงานทีบ่ า้ น
เพราะยอดเคลมสินไหมรถยนต์น้อย
ส�ำหรับปัจจัยลบอันดับแรกคือเงินลงทุน เพราะ
ทัง้ ธุรกิจวินาศภัยและประกันชีวติ รับเงินมาก่อนแล้วให้เงิน
ท�ำงาน โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวติ ต้องส�ำรองเงินเพือ่ จ่าย
คืนผูบ้ ริโภคในอนาคต ซึง่ ส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตร หรือ
หุ้นกู้ รวมเงินหมุนเวียนลงทุนราว 2.5 ล้านล้านบาท แต่
ทุกวันนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงอย่างมาก
เหลือแค่ 1.1-1.2% ซึ่งหากย้อนไป 20 ปี 10 ปี 5 ปีและ

3 ปีจะอยู่ที่ 10% 5% และ 3% ตามล�ำดับ
“เงินหมุนเวียน 2.5 ล้านล้านบาท ลงทุนใน
พันธบัตรหรือหุ้นกู้ 80-90% ท�ำให้ต้องจับคู่ระหว่างเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์และหนี้สิน จึงเป็นทิศทางของประกัน
สะสมทรัพย์ให้เข้าสู่การท�ำตลาดประกันควบการลงทุน
หรือยูนิตลิงค์”
อย่างไรก็ตาม โจทย์หลักของนักคณิตศาสตร์
ต่อมุมมองโควิดคือ การสื่อสารกับบริษัทประกันเตรียม
ความพร้อมเงินกองทุนและเงินส�ำหรับจ่ายคืนลูกค้า ขณะ
เดียวกันต้องคิดเผื่อปัจจัยวิวัฒนาการทั้งการระบาดของ
โควิด วิวฒ
ั นาการด้านยา หรือทางการแพทย์ ทัง้ หมดนีต้ อ้ ง
ท�ำโมเดลแตกต่างจากแบบจ�ำลองทั่วไป ถึงวันนี้ลูกค้ายัง     
ไม่มีการเคลมมากนัก แต่หากต่อไปเกิดข้อพิพาทจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ต้องเชื่อมโยงเงื่อนไขเป็น
ตัวเลข
“หน้ า ที่ ข องนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย คื อ
ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งคุ้มครองความเสี่ยงและเคลมง่าย
เวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน และต้องป้องกันการหาประโยชน์
เก็งก�ำไรจากกรมธรรม์ เวลาออกแบบประกันต้องป้องกัน
คนที่จะเข้ามาทุจริตเคลม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์
เต็มๆ เพราะหากปล่อยให้คนไม่ควรจะเคลมเข้ามาเคลม
สินไหม จะท�ำให้คา่ เบีย้ เฉลีย่ โดยรวมแพงขึน้ ซึง่ การดีไซน์
แบบประกันและกระบวนการต้องไม่เอือ้ ต่อการทุจริตเคลม
เช่น ประกันเจอปุบ๊ จ่ายปับ๊ ต้องตีเงือ่ นไขเป็นตัวเลข ในทาง
ปฏิบัติต้องมองภาพและป้องกันการทุจริตเคลม”

โจทย์หลักของนักคณิตศาสตร์ต่อมุมมองโควิด คือ การสื่อสารกับบริษัทประกันเตรียมความพร้อมเงิน
กองทุนและเงินส�ำหรับจ่ายคืนลูกค้า ขณะเดียวกันต้องคิดเผื่อปัจจัยวิวัฒนาการทั้งการระบาดของโควิด วิวัฒนาการ
ด้านยา หรือทางการแพทย์ ทั้งหมดนี้ต้องท�ำโมเดลแตกต่างจากแบบจ�ำลองทั่วไป ถึงวันนี้ลูกค้ายังไม่มีการเคลมมาก
นัก แต่หากต่อไปเกิดข้อพิพาทจะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ต้องเชื่อมโยงเงื่อนไขเป็นตัวเลข
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จะติดโควิดกันไปถึงไหน?

กับแบบจ�ำลองทาง “คณิตศาสตร์ประกันภัย”
• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 4 มกราคม 2564
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
ส่วนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการพยากรณ์ของผม คือ การน�ำภาพรวมของสถิตจิ ากบริษทั ประกันหลายแห่ง และจาก
หลายประเทศ น�ำมาใช้คดิ เบีย้ ประกันโควิดขึน้ มา ท�ำให้เห็นมุมมองภาพรวมของการคาดการณ์อนาคตอีกแบบหนึง่ จาก
การน�ำสถิตมิ าจ�ำลองอนาคตเพือ่ ตีความออกมาให้เป็นตัวเลข
โดยยอดผู้ติดเชื้อของคนไทยจะทะลุตัวเลข
เท่าไรนัน้ ก็ขนึ้ กับทัศนคติของภาครัฐทีม่ ตี อ่ มุมมองของโรค
ระบาดนี้ เพราะในอีกมุมหนึง่ ทางภาครัฐก็จะต้องพิจารณา
ถึงผลกระทบกับเศรษฐกิจไปด้วย ในการพยากรณ์ของผม
จึงต้องน�ำมุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาและอุปทาน
หมูข่ องคนไทย รวมถึงมุมมองของภาครัฐทีม่ ตี อ่ โรคระบาด
และเศรษฐกิจ เข้ามาประกอบด้วย จึงจะเคาะภาพของการ
พยากรณ์ออกมาอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ด้วยความทีต่ อ้ งประเมินสถิตอิ อกมา
เป็นตัวเลขทางการเงิน ท�ำให้นกั คณิตศาสตร์ประกันภัยจะ
มองไปถึงตัวแปรเพิ่มเติมเหล่านี้ เช่น
1. โอกาสในการติดเชือ้ จะมีมากแค่ไหน เชือ้ ระลอกนีม้ า
จากสายพันธุ์อะไร และจะแพร่กระจายอย่างไร โดย

ผ่านทางช่องทางไหนบ้าง จะกระจายตัวเป็นภูมิภาค
หรือโซนไหนจะกลายเป็นสีแดงบ้าง
2. โอกาสทีภ่ าครัฐจะออกมาตรการมาเป็นระยะ ซึง่ ตัวแปร
นี้เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการพยากรณ์มาก ขึ้นกับมุม
มองของคนออกมาตรการทีค่ ดิ ว่าโควิดกระจอกหรือ
ไม่กระจอก เอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ เป็นต้น มาตรการ
3 อย่าง ที่ปกติภาครัฐจะใช้กันคือ การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) การค้นหาผูต้ ดิ เชือ้
ทีแ่ ท้จริงให้ได้มากทีส่ ดุ รวมถึงการแยกผูป้ ว่ ยติดเชือ้
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. โอกาสที่จ�ำนวนเตียงหรือบุคคลากรทางการแพทย์
จะมีไม่เพียงพอ เพราะเมื่อยอดของผู้ติดเชื้อทะลุ
ขึ้นไปถึงจุดๆ หนึ่ง จะท�ำให้เส้นความชันของสมการ
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การติดเชือ้ วิง่ สูงขึน้ อย่างทวีคณ
ู โดยคนติดเชือ้ ได้รบั
การรักษาช้าลง การตรวจก็ทำ� ได้ชา้ ลง มิหน�ำซ�ำ ้ จะมี
คนติดเชื้อที่เพ่นพ่านข้างนอกมากขึ้น ท�ำให้เชื้อแพร่
กระจายมากยิ่งขึ้น
4. โอกาสของความรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น ถ้าติด
เชือ้ แล้ว จะเข้าโรงพยาบาลนานแค่ไหน หรือมีโอกาส
การตายมากเพียงใด และอายุเท่าไรทีจ่ ะมีความเสีย่ ง
จากความรุนแรงของเชื้อสูง เป็นต้น
5. โอกาสในการกลายพันธุ์ของไวรัส และการเข้ามาระ
ลอกใหม่จากสายพันธุ์อื่น
ในแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น
จะมองรวมไปถึงสถานการณ์ทเี่ ป็นไปได้จากมาตรการของ
ภาครัฐประกอบเข้าไปด้วย เพราะถ้ามีมาตรการตอบโต้จาก
ภาครัฐเข้ามาช่วย มันก็จะเป็นเหมือนชักเย่อ ที่คอยคุมไม่
ให้แพร่กระจายเร็วเกินไป
ส�ำหรับจุดส�ำคัญที่จะบอกว่ายอดของผู้ติดเชื้อ
จะทะลุเกินแสนหรือไม่นั้น ผมขออธิบายโดยยกตัวอย่าง
อ้างอิงจาก ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติร่วมกับกรมควบคุมโรค เช่น ผลของการใช้มาตรการ
Social Distancing นาน 1 สัปดาห์ ในช่วงแรก หลังการ
ใช้มาตรการ Social Distancing ได้ 5 วัน พบว่ามาตรการ

ดังกล่าว สามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลงได้ (จาก 2.0
เหลือ 1.5) แต่ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะลดให้อยูใ่ นระดับทีค่ วบคุม
ได้
ทีม่ า: สวทช - แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ เพือ่
รับมือการระบาดของโควิด-19
ซึ่งถ้าต้องการจะให้ควบคุมได้ ต้องเพิ่มความ
เข้มข้นของมาตรการ Social Distancing และเพิ่มความ
ครอบคลุมของการตรวจวินิจฉัยและแยกโรค เน้นการ
ควบคุมการระบาดภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่แพทย์
สามารถรับมือได้โดยส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ถ้ามีการใช้มาตรการ Social
Distancing มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์อย่างจริงจัง จะพบว่า
มาตรการดังกล่าวยังสามารถลดอัตราการระบาด (Rt) ลง
ได้ (จาก 2.0 เหลือ 0.77) ซึ่งนี่เป็นผลมาจากสถิติของการ
ระบาดในระลอกแรก
ส่ ว นหนึ่ ง ของการพยากรณ์ นี้ จึ ง เป็ น เพี ย ง
กระบวนการขั้นตอนหนึ่งในการออกแบบประกันโควิดให้
ส่งถึงตลาดของผูบ้ ริโภคได้ ซึง่ ก็ไม่ได้แปลว่าในมุมมองของ
บริษทั ประกันจะถูกเสมอไป เพราะบริษทั ประกันก็สามารถ
เดาผิดและขาดทุนได้ แต่การขาดทุนนัน้ จะต้องมีทมี่ าทีไ่ ป
และสมเหตุสมผล ซึง่ คงต้องคอยดูกนั ต่อไปครับ

การพยากรณ์นจี้ งึ เป็นเพียงกระบวนการขัน้ ตอนหนึง่ ในการออกแบบประกันโควิดให้สง่ ถึงตลาดของผูบ้ ริโภค
ได้ ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าในมุมมองของบริษัทประกันจะถูกเสมอไป เพราะบริษัทประกันก็สามารถเดาผิดและขาดทุนได้
แต่การขาดทุนนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปและสมเหตุสมผล ซึ่งคงต้องคอยดูกันต่อไปครับ
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ผ่าแบบประกันโควิด
(ซื้อแล้วจะคุ้มหรือไม่)

• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 19 มกราคม 2564
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคือคนทีอ่ อกแบบประกันโควิดพร้อมกับตัง้ ราคาจากสถิตทิ ม่ี อี ยูใ่ นมือ พร้อมกับท�ำ
แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ตา่ งๆ เพือ่ พยากรณ์ความเป็นไปได้ของอนาคตเกีย่ วกับโควิด โดยจุดทีจ่ ะมองว่าคุม้ หรือไม่
ให้ลองดูจดุ พลิกผันดังต่อไปนี้

จุดพลิกผันที่ 1

(มาตรการของภาครัฐ)
มาตรการ 3 อย่าง ที่ปกติภาครัฐจะใช้กันคือ
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การ
ค้นหาผู้ติดเชื้อที่แท้จริงให้ได้มากที่สุด
รวมถึ ง การแยกผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ ออกมาอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ จะเป็นหนึ่งในส่วนที่จะชี้เป็นชี้ตายว่า
ประเทศไทยจะไปหรือว่าจะรอดได้ และก็เป็นจุดบ่งชี้ที่จะ
บอกว่าซื้อประกันโควิดไปแล้วนั้นคุ้มหรือไม่คุ้ม เพราะยิ่ง
มีคนติดเชื้อกันมากเท่าไร คนที่ซื้อประกันโควิดเอาไว้ก็จะ
รู้สึกอุ่นใจกว่า แต่ถ้าภาครัฐมีมาตรการที่คุมเข้มขึ้นมา ตัว
ประกันโควิดทีซ่ อื้ มาก็จะไม่ได้มคี วามหมายอะไรมาก เฉก
เช่นเดียวกับประกันน�้ำท่วมในสมัยนั้น
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จุดพลิกผันที่ 2

(จ�ำนวนเตียงและบุคลากรการแพทย์)
ถ้าเกิดไม่เพียงพอเมื่อใด คนที่ติดเชื้อโควิดจะ
ไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ ท�ำให้อตั ราการตายจากคน
ติดเชือ้ จะสูงขึน้ อย่างก้าวกระโดดทันที และกลับไปทวีคณ
ู
ให้มีโอกาสไปแพร่เชื้อกับคนอื่นมากยิ่งขึ้น

จุดพลิกผันที่ 3

(แสงสว่างของการมีวัคซีนและยารักษา)
ทางด้านจิตวิทยานั้น จะเห็นว่าการมีตัวตนของ
วัคซีนท�ำให้หลายคนคลายความกังวลใจเรือ่ งโควิดไปมาก
พอสมควร แต่หลายคนยังไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว กว่าวัคซีน
จะเริ่มแจกจ่ายกันไปจนครบก็คงจะประมาณสิ้นปี 2564

นี้ ซึ่งก็ต้องขึ้นกับว่าเชื้อไวรัสจะแพร่ระบาดไปมากแค่ไหน
ก่อนที่ทุกคนจะได้วัคซีนครบ
และถ้ า มี ก ารคิ ด ค้ น ยาที่ รั ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จนมองว่าโควิดเป็นเพียงแค่ไข้หวัด
ใหญ่ธรรมดา และไม่มีใครกลัวโควิดอีกต่อไป ถึงจุดนั้น
คนทั่วไปอาจจะมองว่าการติดเชื้อไปก็คงไม่เป็นไร โดย
เฉพาะคนที่กักตุนซื้อประกันโควิดเอาไว้ ถึงจะไม่จงใจให้
ไปติด แต่ก็จะไม่ระวังตัวอีกต่อไป
จะคุ้มหรือไม่คุ้มในตอนนั้นก็สุดแล้วแต่จะคิด
ครับ

จุดพลิกผันที่ 4

(วิวัฒนาการของไวรัส)
ถ้าเราเชือ่ ว่าโรคระบาดครัง้ นี้ เป็นการแพร่ระบาด
ใหญ่ของไวรัสในทุก 100 ปีแล้ว สถิติบ่งบอกว่า ไวรัสจะ
มีการวิวัฒนาการและแบ่งออกเป็นระลอกคลื่น คือ คลื่น
ลูกที่หนึ่ง สามารถติดต่อกันง่ายดาย คนที่ติดในระลอก
แรกนัน้ อัตราการตายจะไม่สงู แต่พอเปลีย่ นเป็นคลืน่ ลูกที่
สอง ความรุนแรงเพิ่มพูนขึ้นจนสามารถท�ำให้คนตายเป็น
จ�ำนวนมาก แต่คนที่มีภูมิคุ้มกันจากคลื่นลูกแรกนั้นกลับ
จะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า และสุดท้ายก็เข้าสู่คลื่นลูก
ที่สาม ที่ไวรัสสามารถกลายพันธุ์ไปติดเด็กได้ง่ายมากขึ้น
และท�ำให้คนตายมากขึ้นไปอีก

สรุปแล้ว ประกันโควิด กลายเป็นเรื่องของการ
ซือ้ ความสบายใจจากความเสีย่ งเรือ่ งมาตรการภาครัฐ เรือ่ ง
จ�ำนวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ เรือ่ งคนทีช่ ะล่าใจ
กับการจะมีวคั ซีนและยา รวมถึงเรือ่ งวิวฒ
ั นาการของไวรัส
นั่นเอง

สรุปแล้ว ประกันโควิด กลายเป็นเรื่องของการซื้อความสบายใจจากความเสี่ยงเรื่องมาตรการภาครัฐ เรื่อง
จ�ำนวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ เรื่องคนที่ชะล่าใจกับการจะมีวัคซีนและยา รวมถึงเรื่องวิวัฒนาการของไวรัส
นั่นเอง
ทางด้านจิตวิทยานั้น จะเห็นว่าการมีตัวตนของวัคซีนท�ำให้หลายคนคลายความกังวลใจเรื่องโควิดไปมาก
พอสมควร แต่หลายคนยังไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว ถ้ามีการคิดค้นยาที่รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนมองว่าโควิด
เป็นเพียงแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาและไม่มีใครกลัวโควิดอีกต่อไป ถึงจุดนั้น คนทั่วไปอาจจะมองว่าการติดเชื้อไปก็คง
ไม่เป็นไร โดยเฉพาะคนที่กักตุนซื้อประกันโควิดเอาไว้ ถึงจะไม่จงใจให้ไปติด แต่ก็จะไม่ระวังตัวอีกต่อไป
อ้างอิงจากเฟซบุ๊ค Tommy Pichet วันที่ 27 มิถุนายน 2564
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
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บทเรียนจากสถิติ

ของโรคระบาดในอดีต สู่ COVID-19
• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)

• มุมมองของบริษัทประกัน

การที่บริษัทประกันภัยจะออกแบบกรมธรรม์
คุ้มครอง COVID-19 อย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่มุมมอง
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัทว่า จะกล้า
คุ้มครองยาวถึงขนาดไหน เนื่องจากความเสี่ยงที่แท้จริง
นั้นจะอยู่ตอนระลอกคลื่นถัดๆ ไป
ตอนนีค้ งเป็นเพียงการแข่งกันระหว่างวิวฒั นาการ
ทางการแพทย์ทจี่ ะหายารักษาโรคและวัคซีนให้ได้ และการ
วิวฒ
ั นาการของไวรัส ส่วนหน้าทีข่ องนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยก็ได้แต่เพียงเฝ้าเก็บสถิติ เพื่อให้สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ครอบคลุมสถานการณ์ที่จะเกิด
ขึ้นได้อย่างเหมาะสม

• และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ทิศทางการแพร่ระบาดในอนาคตนั้นเป็นไปได้
หลายแบบและกว้างขวางมาก ท�ำให้บริษทั ประกันทีเ่ ปิดรับ
ประกัน COVID-19 นี้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ การเคลม
จะเกิดได้มากน้อยเพียงใด จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการค�ำนวณ
เผือ่ ค่าความสูญเสียเอาไว้ โดยพิจารณาเหตุการณ์ทรี่ า้ ยแรง
ที่สุด (Worse Case) คือ ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อกันหมด
และบริษัทรับประกันภัยต้องจ่ายทุกคนและทุกกรณี
ฉะนัน้ ต้องมาดูวา่ บริษทั ประกันจะรับความสูญ
เสียนี้ไหวหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ บริษัทประกันควร
ตระหนักถึงการจ�ำกัดความเสี่ยง (Stop Loss) มากกว่า
การเก็งก�ำไรจากการขายประกัน COVID-19 เพราะหาก

คลื่นลูกถัดๆ ไป ของไวรัสมาแบบรุนแรงมากขึ้น บริษัท
ประกันก็จะไม่สามารถท�ำก�ำไรได้อกี ต่อไป ทัง้ นี้ จะต้องหา
วิธีการเพื่อให้เกิดการขาดทุนน้อยที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้น บางบริษัทอาจจะถือว่าการขาย
ประกัน COVID-19 เป็นการท�ำเพื่อ CSR หรือความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร (Corporate
Social Responsibility) อย่างหนึง่ ด้วย และโจทย์ทสี่ ำ� คัญ
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกข้อหนึ่งต่อมุมมองของ
COVID-19 คือ การเตรียมความพร้อมด้านเงินกองทุน
และเงินส�ำหรับจ่ายคืนลูกค้า โดยต้องคิดเผื่อปัจจัยที่ได้
กล่าวมาข้างต้น
ทัง้ หมดนีต้ อ้ งท�ำแบบจ�ำลองทีแ่ ตกต่างจากแบบ
จ�ำลองการออกแบบประกันทัว่ ไป ซึง่ นักออกแบบอย่างนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
บริษัทประกันเอาไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้
มากที่สุด

จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการค�ำนวณเผื่อค่าความสูญเสียเอาไว้ โดยพิจารณาเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด (Worse
Case) คือ ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อกันหมด และบริษัทรับประกันภัยต้องจ่ายทุกคนและทุกกรณี

020

โควิด-อย่าเชื่อแต่เพียงสถิติ
• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
แม้วา่ โดยปกติแล้วเราจะใช้หลักสถิตเิ ป็นเครือ่ ง
มือส�ำหรับคาดการณ์อนาคตเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ แต่
ก็ไม่ใช่วา่ ทุกสถานการณ์จะแค่นำ� สถิตทิ ผี่ า่ นมาใช้อย่างเดียว
ก็จบ โดยเฉพาะกับเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เป็นต้น
การเก็บเพียงแต่ตัวเลขทางสถิติของคนที่ติด
เชือ้ โควิดทีผ่ า่ นมา โดยไม่พจิ ารณาถึงปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับ
การประมาณการความเสี่ยงว่าในบางสถานการณ์นั้นก็ไม่
สามารถเชื่อสถิติที่เกิดขึ้นในอดีตเพียงอย่างเดียวได้
โดยเฉพาะในบางประเด็นทีป่ จั จัยความเสีย่ งนัน้
ไม่ได้เป็นความเสี่ยงแบบสุ่ม (Random Number) ตาม
ในทฤษฎี แต่เป็นความเสีย่ งทีไ่ ม่เป็นอิสระต่อกัน หรือก็คอื
โอกาสของการติดเชือ้ นัน้ ไม่ได้มคี า่ คงที่ แต่จะมีเปลีย่ นแปลง
อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ท�ำให้การจัดการความเสีย่ งนัน้ ไม่เหมือน
กับสลากกินแบ่งรัฐบาลทีส่ ามารถค�ำนวณหาโอกาสความน่า
จะเป็นในการถูกรางวัลได้โดยมีทฤษฎีรองรับอย่างแม่นย�ำ
ส�ำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้นเป็น
เหตุการณ์ที่สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ ตามสถานการณ์
ดังนัน้ ถึงแม้วา่ จะใช้สมการคณิตศาสตร์ทซี่ บั ซ้อนมากเพียง
ใด แต่ด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้การ
ประเมินอนาคตนั้นท�ำได้เพียงแค่การประเมินแบบคร่าวๆ
เท่านั้น ว่าสถิติมีโอกาสไปในทิศทางไหนได้บ้าง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้อาจท�ำให้ผู้ที่ก�ำหนดนโยบายหรือผู้ที่ต้อง
ประเมินความเสีย่ งนัน้ ติดกับดักทางสถิตแิ ละเกิดการตัดสิน
ใจที่ผิดพลาดได้ง่าย
โดยสถิตทิ ผี่ า่ นมานัน้ จะไม่สามารถน�ำมาจ�ำลอง
อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด เพราะการจ�ำลองอนาคต
ส�ำหรับความเสียหายนั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย
เช่น โอกาสและอัตราการติดเชื้อว่าจะแพร่กระจายได้เร็ว
แค่ไหน (Loss Frequency) และความรุนแรงหลังจาก
การติดเชื้อมากน้อยเพียงใด (Loss Severity) ซึ่งนับเป็น
ปัจจัยที่ไม่คงที่กันทั้งคู่

ดั ง จะเห็ น ได้ ใ นหลายประเทศ และไม่ พ ้ น
ประเทศไทย ซึง่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คงต้องท�ำงาน
หนักขึน้ อย่างมาก เพราะสิง่ ทีเ่ คยได้วเิ คราะห์ไปเกิดสิง่ ทีไ่ ม่
คาดคิดขึ้นจนข้อมูลที่น�ำมาใช้วิเคราะห์เปลี่ยนไปอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม การ
จะก�ำหนดนโยบายหรือตัดสินใจทิศทางของธุรกิจนั้นจะ
ใช้ทฤษฎีทางสถิติเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ
ในวงการคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงมีประโยคที่
ใช้กนั ในตอนออกแบบเบีย้ ประกันโควิดว่า “Law of large
numbers is not working for COVID-19.” เพราะไม่ใช่
แค่นำ� หลักสถิตมิ าใช้กจ็ บ แต่เราต้องน�ำหลักเศรษฐศาสตร์
หลักการเงิน และหลักการคาดการณ์อนาคตพิจารณาร่วม
ด้วย จึงจะสามารถพยากรณ์อนาคตได้อย่างถูกหลักการ
ที่แท้จริง การจะประเมินความเสี่ยงและหามาตรการมา
รองรับในอนาคต
ส�ำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้น
เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ ตาม
สถานการณ์ ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะใช้สมการคณิตศาสตร์
ทีซ่ บั ซ้อนมากเพียงใด แต่ดว้ ยข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ท�ำให้การประเมินอนาคตนัน้ ท�ำได้เพียงแค่
การประเมินแบบคร่าวๆ เท่านั้น ว่าสถิตมิ โี อกาสไปใน
ทิศทางไหนได้บ้าง ซึ่งการเปลีย่ นแปลงนี้อาจท�ำให้ผ้ทู ี่
ก�ำหนดนโยบายหรือผูท้ ตี่ อ้ งประเมินความเสีย่ งนัน้ ติด
กับดักทางสถิตแิ ละเกิดการตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดได้งา่ ย
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กูรชู ปี้ ระกันโควิดมีจดุ บอด

เสีย่ งท�ำบริษทั ขาดทุน แต่เชือ่ ภาพรวมบริษทั
ประกันไทยยังแกร่งรับมือได้

• อ้างอิงจาก The Standard วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
บทสัมภาษณ์อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
พิ เ ชฐ เจี ย รมณี ท วี สิ น วิ เ คราะห์ ใ ห้ THE
STANDARD WEALTH ฟังถึงกรณีการแจ้งบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิดแบบ ‘เจอ จ่าย จบ’
ของบริษัทประกันแห่งหนึ่งว่า น่าจะเกิดจากการมองเห็น
โอกาสขาดทุนหรือความเสี่ยงที่ปิดไม่หมด เนื่องจากโดย
ทั่วไปบริษัทประกันภัยจะใช้หลักสถิติในอดีตเป็นเครื่อง
มือส�ำหรับคาดการณ์อนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการออกประกัน
พิเชฐมองว่า สถานการณ์โควิดมีจุดบอดที่อาจ
ท�ำให้บริษัทประกันเสี่ยงขาดทุนอยู่หลายจุด อาทิ ต้นทุน
การเคลมของแบบประกันตัวนี้ ผูกติดกับประสิทธิภาพการ
จัดการของรัฐบาล ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าทีป่ ระกัน
โควิดยังคุม้ ครองอยู่ ซึง่ มีโอกาสพลิกผันสูง วิวฒ
ั นาการของ
ไวรัส จ�ำนวนเตียงและบุคลากรการแพทย์ การคิดค้นยาที่

รักษาโควิด และการ Over Insure ของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม พิเชฐยังเชื่อว่าในภาพรวมระบบ
ประกันภัยไทยยังสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิดได้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีส�ำรอง
กรมธรรม์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรองไว้อยู่ และยังมีเงินกองทุนด�ำรงขั้นต�่ำตามที่ คปภ.
ก�ำหนด และปราการขั้นสุดท้ายคือ มีกองทุนคุ้มครองผู้
บริโภคในกรณีที่บริษัทประกันล้มละลายไป
“ผมอยากจะย�ำ้ ให้ความมัน่ ใจกับผูบ้ ริโภคในมุม
วิชาการว่า ให้มั่นใจบริษัทประกันได้ เพราะประกันนั้นคือ
การขายความเชื่อมั่นอยู่แล้ว และโดยทั่วไปบริษัทประกัน
จะมีการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ
ในกรณีที่รับประกันมามาก จึงเชื่อว่าบริษัทประกันจะยัง
ให้ความคุ้มครองกับคนไทยได้” พิเชฐกล่าว

สถานการณ์โควิดมีจุดบอดที่อาจท�ำให้บริษัทประกันเสี่ยงขาดทุนอยู่หลายจุด อาทิ ต้นทุนการเคลมของ
แบบประกันตัวนี้ ผูกติดกับประสิทธิภาพการจัดการของรัฐบาล ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าที่ประกันโควิดยัง
คุ้มครองอยู่ ซึ่งมีโอกาสพลิกผันสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีส�ำรองกรมธรรม์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยรับรองไว้อยู่ และยังมีเงินกองทุนด�ำรงขั้นต�่ำตามที่ คปภ. ก�ำหนด และปราการขั้นสุดท้ายคือ มีกองทุนคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกรณีที่บริษัทประกันล้มละลายไป
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คุยกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย:
โรคระบาดใช้สถิติจับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง
มีหลายปัจจัยต้องคิด
• อ้างอิงจาก Brand Inside วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
บทสัมภาษณ์อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)

อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ พูดถึงเรือ่ งการค�ำนวณความเสีย่ งว่า แบบประกันแต่ละแบบต้องค�ำนวณ
ความเสีย่ งในอนาคตว่าจะจ่ายเท่าไร จ่ายเมือ่ ไร ทีผ่ า่ นมาเราจะต้องอาศัยหลักทางสถิติ ซึง่ เป็นสถิตทิ จี่ ำ� ลองอนาคตได้
เช่น โรคมะเร็ง ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั บริษทั ว่ามองตัวแปรครบแค่ไหน ในการมองว่าอนาคตเกิดอะไรขึน้ ได้บา้ ง ปัจจัยเสีย่ ง รับ
เงินเท่าไร จ่ายเงินประมาณเท่าไร รับความเสีย่ งได้แค่ไหนทีจ่ ะไม่ให้ลม้ ละลาย
บริ ษั ท ประกั น แต่ ล ะบริ ษั ท เวลาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ถ้าเราขายทุนประกันแบบหนึ่ง ต้องคิดว่ากลุ่ม
ลูกค้าเป็นแบบไหน ลูกค้ามีพฤติกรรมทุกรูปแบบ มีตงั้ แต่
ระดับแค่เลินเล่อ ประมาท เจาะจง จนกระทัง่ จงใจ หรือโกง
ในส่วนของการจัดการของรัฐ เช่น เรื่องล็อค
ดาวน์ เป็นปกติส�ำหรับทุกประเทศอยู่แล้วที่ประสิทธิผล
ของการล็อคดาวน์จะลดลง เมื่อมีการสั่งล็อคดาวน์บ่อย
ครั้งขึ้น ครั้งแรกจะได้รับความร่วมมือ แต่ความร่วมมือ
ลดลงเรื่อยๆ ในการล็อคดาวน์แต่ละครั้งมีการดื้อยาทาง
พฤติกรรมเกิดขึ้น

อาจารย์ทอมมีม่ องว่า การให้ความเยียวยาคือหนึง่
ในทางออก ในประเทศอื่นมีการท�ำ UBI หรือ Universal
Basic Income คือการแจกเงินให้ได้เท่ากับค่าครองชีพ
ในการใช้ชีวิต ปรากฏว่าเศรษฐกิจดีขึ้น สิ่งเหล่านี้มันช่วย
ได้ ถ้ายกตัวอย่างสิ่งที่ดีในอดีตก็คือ เบี้ยผู้สูงอายุที่ให้ทุก
คน ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ช่วยในส่วนของสวัสดิการ
คนไทยได้
นอกจากนี้ อาจารย์ทอมมีม่ องว่าเกิดพฤติกรรม
ทางอ้อม ท�ำไมพักหลังมีคลัสเตอร์เยอะขึ้น พอรู้ว่าจะมี
วัคซีนมา คนก็เริ่มประมาท อีกปัจจัยที่น่าสนใจก็คือจุด
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บ่งชีถ้ งึ อันตรายถึงแนวโน้มคนติดโควิดมากขึน้ โดยให้ดไู ด้
จาก Hit Rate เช่น ดูคนตรวจ 100 คน จะมีเปอร์เซ็นต์
คนติดไปกีค่ น ถ้าตัวเลขนี้มคี า่ สูงขึน้ แปลว่า ยังมีคนทีต่ ิด
แต่เครือ่ งมือตรวจไม่เพียงพออีกเยอะและวันทีภ่ าครัฐปลด
ล็อคให้การตรวจเข้าถึงทุกคนได้ แปลว่าตัวเลขคนติดเชื้อ
จะทวีคูณขึ้นมาอย่างทันที ยกตัวอย่างเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น พม่าตอนนี้มีตรวจ 100 คน เจอคนติดจะ
50 คนอยูแ่ ล้ว ซึง่ เป็นจุดชีช้ ดั ว่าตัวเลขจริงนัน้ มีคนติดเยอะ
กว่านีแ้ น่นอน บริษทั ประกันจึงไม่ได้ดทู จี่ ำ� นวนคนติดเพียง
อย่างเดียว แต่อาศัยตัวแปรพวกนี้มาประเมินสถานการณ์
ในอนาคตไปด้วย
จ� ำ นวนเตี ยง เครื่อ งมือ ทางการแพทย์ กับ
บุคลากรทางการแพทย์ คือถ้ามันเลยจุดที่จ�ำนวนเตียงกับ
บุคลากรทางการแพทย์รบั ไม่ไหวแล้ว จ�ำนวนคนติดเชือ้ จะ
วิง่ พุง่ กระฉูดหลายเท่าตัวจากจุดทีม่ เี ตียง เครือ่ งมือทางการ
แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ
ปัจจัยในการบริหารความเสี่ยง ไม่ควรเอาสถิติ
มาใช้ในความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ควรใช้วิธีแบบจ�ำลอง
แบบ Stop Loss ตอนวางแผนการขาย แต่ไม่ได้หมายถึง
ยกเลิก แต่หมายถึงต้องหยุดขายหรือเพิม่ เบีย้ เมือ่ ไร บริษทั
ประกันก็เหมือนกับที่สถาบันการเงินต้องมีการประเมิน
ทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพื่อ Stop Loss คือ
การหยุดเพือ่ ป้องกันไม่ให้กำ� ไรลดลงกว่าทีเ่ ป็นหรือน�ำไปสู่
การขาดทุนมากยิ่งขึ้น
มีเทคนิคคณิตศาสตร์ประกันภัยทีต่ อ้ งออกแบบ
จ�ำลองการสูญเสีย เช่น ต้องใส่ตวั แปรเข้าไป เพือ่ จ�ำลองดูวา่
ประเมินแล้วสูญเสียเท่าไร ประเมินข้างหน้า เบีย้ รับมาเท่าไร
การเคลมจ่ายเงินสด เคลมยื่นเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจ
ว่าเบิกได้จริงไหม หรือมีการเคลมแบบไม่ยนื่ เรือ่ งเข้ามาแต่

เห็นแล้วละว่าติดเชื้อพุ่งขึ้นเท่าไร เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาพยากรณ์ (Predictive Analysis) ต้องประเมินก่อน
หยุดขายหรือชะลอการขาย
ธุรกิจประกันคือธุรกิจทีข่ ายความน่าเชือ่ ถือและ
ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นเรื่อง
การสื่อสารที่ไม่ลงตัว ในจุดหนึ่ง การท�ำประกันโควิดใน
มุมหนึ่งมีความเสี่ยงอยู่เยอะอยู่แล้ว บางบริษัทมองว่า
เป็นการท�ำ  CSR ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง กลัวผู้คน
เข้าถึงประกันไม่ไหว จึงมีประกันให้ซอื้ ได้คอื มีเจตนารมณ์
ที่ดี แต่ส�ำหรับในต่างประเทศ เขาไม่ขายประกันโควิดกัน
จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรกๆ ก่อนที่องค์การอนามัย
โลกจะประกาศยกระดับให้มนั เป็นโรคระบาดเมือ่ กลางปีที่
แล้ว หลังจากนั้น บริษัทประกันทั่วโลกจะไม่กล้าขายกัน
เพราะมองว่าเสีย่ งเกินไป ไม่สามารถเอาสถิตมิ าคาดการณ์
อนาคตได้ เนือ่ งจากเป็นภาวะโรคระบาดทัว่ โลกและตัวแปร
มันมีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว
การคาดการณ์โรคระบาดต้องออกแบบมากกว่า
ประกันทั่วไป เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคาด
การณ์ได้ แต่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ เวลาเราใส่สูตร
ค�ำนวณความเสีย่ งแล้ว ระดับไหนไม่ให้ความเสีย่ งแล้ว มัน
จะมีแบบจ�ำลองที่ต้องจ�ำลองว่าจะขายไว้เท่าไร เกินต้นทุน
หรือเอาต้นทุนแบบนี้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถปิดจุดบอด
ได้ จุดบอดมันมีอยู่เสมอในแบบประกัน ซึ่งการออกแบบ
ประกันภัยส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนัน้ คือการปิด
จุดบอด ถ้าเปรียบนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็เหมือน
กับต้นหนเรือ ทีค่ อยบอกว่าทางข้างหน้าจะมีโอกาสเจอพายุ
กระแสน�้ำ  หรือหินโสโครกอย่างไร เพื่อให้กัปตันเรือได้
ตัดสินใจจากการวิเคราะห์พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ข้างหน้า
ด้วยข้อมูลที่เหมาะสม

ธุรกิจประกัน คือ ธุรกิจที่ขายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นเรื่อง
การสือ่ สารทีไ่ ม่ลงตัว ในจุดหนึง่ การท�ำประกันโควิดในมุมหนึง่ มีความเสีย่ งอยูเ่ ยอะอยูแ่ ล้ว บางบริษทั มองว่าเป็นการ
ท�ำ  CSR ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง กลัวผู้คนเข้าถึงประกันไม่ไหว จึงมีประกันให้ซื้อได้ คือมีเจตนารมที่ดี แต่
ส�ำหรับในต่างประเทศ เขาไม่ขายประกันโควิดกัน จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรกๆ ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะ
ประกาศยกระดับให้มันเป็นโรคระบาดเมื่อกลางปีที่แล้ว หลังจากนั้น บริษัทประกันทั่วโลกจะไม่กล้าขายกัน เพราะ
มองว่าเสี่ยงเกินไป ไม่สามารถเอาสถิติมาคาดการณ์อนาคตได้ เนื่องจากเป็นภาวะโรคระบาดทั่วโลกและตัวแปรมัน
มีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว
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ยอดเคลมโควิดพุง่

หวั่นประกันวินาศภัยขาดทุนครึ่งปีหลัง
• อ้างอิงจากฐานเศรษฐกิจ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

บทสัมภาษณ์อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน กล่าวกับ “ฐาน
เศรษฐกิจ” ว่า การจ่ายสินไหมหรือเคลมประกันปี 2564 มี
แนวโน้มจะวิง่ สูงและทวีคณ
ู มากขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยปัจจัยรอบ
ด้านทีไ่ ม่มลี มิ ติ ขณะทีป่ ระกันโควิดนัน้ ไม่สามารถค�ำนวณ
ต้นทุนทีแ่ ท้จริงได้ เพราะน�ำสถิตทิ มี่ มี าใช้ไม่ได้ และตัวแปร
ในอนาคตผันผวนเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากคน
ส�ำหรับเบี้ยประกันโควิด ตั้งแต่ที่เริ่มขายมี
ประมาณ 1 หมืน่ ล้านบาท แต่สว่ นตัวเห็นว่า บริษทั ประกัน
ไม่ได้มีก�ำไรอย่างที่คิด เพราะปี 2563 ดูเหมือนจะมีก�ำไร
แต่เป็นปีทสี่ ง่ เบีย้ ประกันภัยต่อออกไปมากและรับเองค่อน
ข้างน้อย เช่น เบีย้ รับ 100 บาทจะส่งไปให้บริษทั ประกันภัย

ต่อ 80 บาท โดยรับไว้เอง 20 บาทขึ้นกับข้อตกลงระหว่าง
บริษัทประกันกับบริษัทประกันภัยต่อ
ประกอบกับปี 2563 WHO ยังไม่ประกาศว่า
โควิดเป็นโรคระบาดระดับโลก จึงยังมีบริษทั ประกันภัยต่อ
รับอยู่ แต่เมื่อ WHO ยกระดับภัยเสี่ยงขึ้น บริษัทประกัน
ภัยต่อหลายแห่งทั่วโลกหยุดรับประกันภัยต่อ ดังนั้น เบี้ย
ประกันภัยโควิดในปี 2564 ส่วนใหญ่จึงเป็นการรับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัยเต็มๆ และน่าจะเป็นปีที่ขาดทุน
กลับแบกความเสี่ยงไว้เองเป็นส่วนใหญ่

การจ่ายสินไหมหรือเคลมประกันปี 2564 มีแนวโน้มจะวิง่ สูงและทวีคณ
ู มากขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยปัจจัยรอบด้าน
ทีไ่ ม่มลี มิ ติ ขณะทีป่ ระกันโควิดนัน้ ไม่สามารถค�ำนวณต้นทุนทีแ่ ท้จริงได้ เพราะน�ำสถิตทิ มี่ มี าใช้ไม่ได้ และตัวแปรใน
อนาคตผันผวนเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากคน ปี 2563 WHO ยังไม่ประกาศว่า โควิดเป็นโรคระบาดระดับ
โลก จึงยังมีบริษัทประกันภัยต่อรับอยู่ แต่เมื่อ WHO ยกระดับภัยเสี่ยงขึ้น บริษัทประกันภัยต่อหลายแห่งทั่วโลก
หยุดรับประกันภัยต่อ ดังนั้น เบี้ยประกันภัยโควิดในปี 2564 ส่วนใหญ่จึงเป็นการรับความเสี่ยงของบริษัทประกัน
ภัยเต็มๆ และน่าจะเป็นปีที่ขาดทุนกลับแบกความเสี่ยงไว้เองเป็นส่วนใหญ่
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แบบจ�ำลองของการแพร่เชื้อ
ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
• อ้างอิงจากเฟซบุ๊ค Tommy Pichet วันที่ 9 สิงหาคม 2564

โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
ทุกคนเข้าใจกันแล้วว่าคนทีฉ่ ดี วัคซีนแล้วจะลด
อัตราการตายลงอย่างมากและจะลดอัตราการติดไปด้วย
แต่จากข้อสังเกตของผมก็คือ มันไม่ได้ท�ำให้ลดอัตราการ
แพร่เชื้อลงเลยครับ
ผมสังเกตเห็นว่า อัตราการแพร่เชือ้ ของประเทศ
ที่ฉีดวัคซีนไปสักระยะแล้วจะเพิ่มสูงขึ้น นั่นคงเป็นเพราะ
สายพันธุ์เดลตานั้นไม่แสดงอาการอยู่แล้ว
คนทีฉ่ ดี วัคซีนเข้าไปแล้วและยิง่ เจอกับสายพันธุ์
เดลตาเข้าไปด้วย เราจะเห็นจากสถิตติ อนนีก้ ค็ อื 80% ของ
คนทีต่ ดิ เชือ้ นัน้ จะไม่แสดงอาการเลย และจะเหมือนคนปกติ
ทุกอย่าง ไม่ไอ ดมกลิ่นได้ปกติ อาจจะมีรู้สึกเจ็บคอบ้าง

026

เหมือนคนปกติทวั่ ไป แต่คนกลุม่ นีก้ ย็ งั มีโอกาสไปแพร่ตอ่
ให้คนอื่นต่อไปได้อีก ซึ่งถ้าไปแพร่โดนคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
ก็กลายเป็นการกระจายเชื้อต่อไป แต่ถ้าแพร่ไปยังคนที่ไม่
ได้ฉดี วัคซีนก็จะท�ำให้คนกลุม่ หลังเกิดอาการรุนแรงได้ ซึง่
ทุกคนก็รู้กันดี
ประเด็นน่าจะอยูท่ คี่ วามเข้าใจของคนทีย่ งั ไม่ได้
ฉีดวัคซีน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั คิดว่าคนทีฉ่ ดี วัคซีนแล้วปลอดภัย
เข้าใกล้ได้ หายห่วง และยิง่ ถ้าคนกลุม่ นัน้ ไม่ได้แสดงอาการ
อะไรจากการติดเชื้อเพราะฉีดวัคซีนมาแล้วด้วย จึงท�ำให้
วางใจและต่างคนต่างประมาท ท�ำให้ติดเชื้อจากกลุ่มคน
พวกนี้ได้ง่าย โดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยกันเอง

ก็จะติดกันเอง (แบบที่ไม่แสดงอาการ) ได้ง่ายขึ้น
ในอเมริกาและอังกฤษก็จะเห็นว่าการแพร่เชื้อ
ก็ยังคงมีให้เห็นตลอด ยิ่งฉีดวัคซีนมากขึ้นเท่าไร คนที่ฉีด
วัคซีนแล้ว (โดยเฉพาะยังไม่ครบ 2 โดส + 1 เดือนรอภูมิ
ขึ้น) ก็จะยิ่งมีโอกาสในการแพร่เชื้อกันมากขึ้น
ผมนึกถึงเรือ่ งทีเ่ คยเขียนเกีย่ วกับประเด็นนี้ เมือ่
เม.ย. 63 และ ม.ค. 64 ว่าให้ลองนึกตามกันดูครับว่า มัน
จะเป็นอย่างไร ถ้าผ่านไปอีก 1 - 2 ปี ที่เชื้อโควิดแพร่กัน
ไปกันมาจนเกือบครบหมดทุกคน และปรากฏการณ์ทคี่ วาม
รุนแรงของเชื้อมันจะเจือจางลงเหมือนแค่ไข้หวัดธรรมดา
ผมเคยเขียนสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนี้ไว้ว่ามันเป็นสมมติฐานที่
เป็นไปได้มาก เพราะไข้หวัดใหญ่วันนี้มันก็เกิดจากการ  
กลายพันธุ์มาเรื่อยๆ เหมือนกัน ดังนั้น ประกันแบบ เจอ
จ่าย จบ นั้นคงจะท�ำให้บริษัทประกันจบแบบจ่ายกันหนัก
พอสมควรไปเรื่อยๆ อีกระยะหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรวจเชิงรุกของคนทีไ่ ม่
แสดงอาการนัน้ สามารถท�ำได้โดยการซือ้ ชุดตรวจมาตรวจ
เอง ก่อนที่จะไปตรวจละเอียดจริงในภายหลัง
และยิ่งคนที่ฉีดวัคซีนเริ่มมีมากขึ้นในประเทศ
เท่าไร คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะมีความเสี่ยงจากการติด
เชือ้ มากทวีคณ
ู ขึน้ เท่านัน้ เพราะตอบยากว่าคนรอบข้างใกล้
ตัวนั้นติดโควิดมาหรือไม่
โดยเฉพาะคนทีฉ่ ดี วัคซีนไปแล้ว เท่าทีเ่ ห็นก็จะมี
ออกเดินทางไปท�ำงานหรือไปประชุมทีอ่ อฟฟิตบ้างสัปดาห์
ละครั้ง หรือเห็นออกไปจ่ายตลาดก็มี
จากข้อสันนิษฐานส่วนตัวในแบบจ�ำลองของผมก็
คือ คนทีฉ่ ดี วัคซีนแล้วก็เหมือนมีเกราะป้องกันตัวไว้ระดับ
หนึ่ง (กันตายได้มาก กันติดได้นิดหน่อย) แต่สุดท้ายแล้ว
คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว (โดยเฉพาะเพียงแค่ 1 เข็ม) ก็เป็น
เหมือนที่พักให้กับเชื้อไวรัสให้มาสิงรอไว้อยู่ดี และเมื่อไป
เจอกับคนอืน่ ไม่วา่ จะเป็นในทีท่ ำ� งานหรือกับคนในบ้านแล้ว
เชือ้ ไวรัสก็มโี อกาสจะแพร่ไปสูค่ นรอบข้างได้ และการแพร่
เชือ้ ระหว่างคนทีฉ่ ดี วัคซีนไปแล้วด้วยกันเองจะเกิดได้งา่ ย

ขึ้นกว่ามาก ถ้าโชคไม่ดีเมื่อไร คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะ
โดนแพร่เชื้อเข้ามาโดยไม่รู้ตัว
มันก็คงเป็นปรากฏการณ์เดียวกับตอนที่มีการ
แพร่กระจายของไวรัสตับอับเสบบี ที่คนที่เป็นไวรัสตับ
อักเสบบีแบบชนิดที่เป็นพาหะ (คือ ไม่แสดงอาการ) แต่
สามารถติดต่อผ่านไปที่คนอื่นต่อได้
ดังนั้น ตัวเลขการแพร่เชื้อที่ผ่านมาจึงเป็นการ
แพร่เชื้อกันแบบเงียบๆ หลังจากที่มีคนทยอยได้รับวัคซีน
กันแล้ว ยิ่งประเทศไหนที่ “ยืดเวลาในการทยอยการฉีด
วัคซีน” นานมากขึ้นเท่าไร ประเทศนั้นยิ่งจะมีตัวเลขอัตรา
การแพร่เชื้อที่วิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น และคนที่ยังไม่ได้รับ
วัคซีนก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเมื่อสัดส่วนของคนที่ฉีด
วัคซีนเริ่มมีสูงขึ้น
จากกรอบความคิดแบบนี้ จะเห็นว่าในมุมมอง
ของแบบจ�ำลองอัตราการติดเชือ้ นี้ ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆ ก็คอื
การทีต่ อ้ งฉีดวัคซีนกันตูมเดียวไปเลย การทีย่ ดื เยือ้ ทยอย
ฉีดนัน้ จะท�ำให้คนทีฉ่ ดี วัคซีนไปแล้ว สามารถมีโอกาสแพร่
เชื้อต่อไปให้กับคนอื่นได้ โดยเฉพาะการที่ไม่แสดงอาการ
ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท�ำให้ระมัดระวังได้ยากมากในการไปจ�ำกัด
การแพร่เชื้อในวงกว้าง
ผมเป็นห่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อในตอน
นี้ ซึ่งถ้าคนที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเห็นด้วยกับแนวคิดของ
กรอบความคิดแบบนี้นั้น น่ากลัวว่ายอดการติดเชื้อต่อวัน
(ประกาศอย่างเป็นทางการกัน) คงต้องพุ่งขึ้นถึง 3 หมื่น
คนต่อวันเป็นแน่ และตัวเลขจริงคงจะสูงกว่านั้น
เพราะฉะนั้น คนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาส
สามารถแพร่เชื้อต่อให้ผู้อื่นได้อีก คนที่ฉีดวัคซีนแล้วจึง
ต้องยิ่งระมัดระวังตัวมากกว่าคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเสีย
ด้วยซ�้ำ  เพราะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแทบจะไม่แสดงอาการ
อะไรเมื่อติดเชื้อเลย ท�ำให้คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมีโอกาส
แพร่เชื้อให้กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวมากกว่าคนที่ยังไม่
ได้ฉีดวัคซีนครับ

ตัวเลขการแพร่เชือ้ ทีผ่ า่ นมาจึงเป็นการแพร่เชือ้ กันแบบเงียบๆ หลังจากทีม่ คี นทยอยได้รบั วัคซีนกันแล้ว ยิง่
ประเทศไหนที่ “ยืดเวลาในการทยอยการฉีดวัคซีน” นานมากขึ้นเท่าไร ประเทศนั้นยิ่งจะมีตัวเลขอัตราการแพร่เชื้อที่
วิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น และคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเมื่อสัดส่วนของคนที่ฉีดวัคซีนเริ่มมีสูงขึ้น
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ส.ประกันวินาศภัยไทย

คาดยอดเคลมโควิดอาจทะลุ ‘หมืน่ ล้าน’
หลังผูต้ ดิ เชือ้ รายวันยังพุง่ นักคณิตศาสตร์ฯ
เชือ่ บริษทั ประกัน ‘จบแบบจ่ายหนัก’
• อ้างอิงจาก The Standard วันที่ 10 สิงหาคม 2564

บทสัมภาษณ์อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
จากการท�ำแบบจ�ำลองการแพร่เชื้อโควิดพบว่า
แม้การฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการตายลงได้อย่างมาก
และลดอัตราการติดได้ในระดับหนึ่ง แต่ในแง่ของอัตรา
การแพร่เชื้อจะไม่ลดลง
สังเกตได้วา่ อัตราการแพร่เชือ้ ของประเทศทีฉ่ ดี
วัคซีนได้ดเี มือ่ ผ่านไปสักระยะแล้วจะเพิม่ สูงขึน้ นัน่ คงเป็น
เพราะสายพันธุ์เดลตานั้นไม่แสดงอาการอยู่แล้ว คนที่ฉีด
วัคซีนเข้าไปแล้วและยิ่งเจอกับสายพันธุ์เดลตาเข้าไปด้วย
เราจะเห็นจากสถิติตอนนี้ก็คือ 80% ของคนที่ติดเชื้อนั้น

จะไม่แสดงอาการเลย แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสไปแพร่
ต่อให้คนอื่นต่อไปได้อีก
ภายใต้กรอบความคิดทีว่ า่ ยิง่ คนทีฉ่ ดี วัคซีนเริม่
มีมากขึ้นในประเทศเท่าไร คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะมี
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อมากทวีคูณขึ้นเท่านั้น เพราะ
ตอบยากว่าคนรอบข้างใกล้ตัวนั้นติดโควิดมาหรือไม่ ผม
เป็นห่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อในตอนนี้ว่ายอดการติด
เชื้อต่อวัน คงต้องพุ่งขึ้นถึง 30,000 คนต่อวันเป็นแน่และ
ตัวเลขจริงคงจะสูงกว่านั้น

แม้การฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการตายลงได้อย่างมาก และลดอัตราการติดได้ในระดับหนึ่ง แต่ในแง่
ของอัตราการแพร่เชื้อจะไม่ลดลง สังเกตได้ว่าอัตราการแพร่เชื้อของประเทศที่ฉีดวัคซีนได้ดีเมื่อผ่านไปสักระยะแล้ว
จะเพิ่มสูงขึ้น นั่นคงเป็นเพราะสายพันธุ์เดลตานั้นไม่แสดงอาการอยู่แล้ว คนที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วและยิ่งเจอกับสาย
พันธุ์เดลตาเข้าไปด้วย เราจะเห็นจากสถิติตอนนี้ก็คือ 80% ของคนที่ติดเชื้อนั้นจะไม่แสดงอาการเลย แต่คนกลุ่มนี้
ก็ยังมีโอกาสไปแพร่ต่อให้คนอื่นต่อไปได้อีก
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ถอดบทเรียน 15 ประการ
กับประกัน ‘เจอ จ่าย จบ’
• อ้างอิงจาก The Standard วันที่ 8 ตุลาคม 2564

โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
หลักการของการประกันภัย คือ การชดเชยความ
สูญเสียทางด้านการเงิน (Financial Loss) ให้กับ
ผู้ที่ซื้อประกัน

เงิน’ (Financial Loss) แล้ว เมื่อนั้นก็จะเกิดแรงจูงใจที่
แปรผันโดยตรงกับการน�ำตัวเองไปเสีย่ งภัย ท�ำให้ผดิ เจตนา
ของการรับประกันภัยไป

หลั ก การประกั น ภั ย อี ก ข้ อ คื อ ผู ้ ซื้ อ กรมธรรม์
ไม่สามารถคาดหวังก�ำไรจากการซื้อประกันได้
หมายความว่า ถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นมา ความเสียหาย 1 แสน
บาท แต่ถ้าได้เงินคืน 3 แสนบาท ก็หมายถึงจะได้ก�ำไร 2
แสน ซึ่งถ้ามีกรมธรรม์แบบนี้จะท�ำให้ขัดต่อหลักการของ
การประกันภัย

แบบประกันที่ออกมาทุกชนิด ท�ำขึ้นมาเพื่อตอบ
โจทย์ข้อ 4 ให้ได้ ซึ่งแม้แต่ประกัน เจอ จ่าย จบ
ก็น่าจะถูกออกแบบมาให้เป็นเช่นนี้เหมือนกัน

แม้แต่ความคุม้ ครองชดเชยรายวัน ทางฝ่ายพิจารณา
การรับประกันภัยก็ต้องดูรายได้ของคนที่มาซื้อ
ประกันประกอบไปด้วย ไม่ใช่วา่ รายได้วนั ละ 300 บาท แต่
เวลานอนโรงพยาบาลชดเชยรายวันได้วนั ละ 1,500 บาท ซึง่
ก็จะขัดกับหลักการประกันตามที่กล่าวมาในข้อ 1 และ 2
ดั ง นั้ น เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ‘ทุ น ประกั น ภั ย ’ (Sum
Assured) มีคา่ มากกว่า ‘ความสูญเสียทางด้านการ

ส�ำหรับ เจอ จ่าย จบ ใครที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
แล้ว แปลว่าความสูญเสียทางด้านการเงินทีว่ า่ นีจ้ ะ
น้อยลงไปมาก เพราะส่วนใหญ่จะติดแบบไม่แสดงอาการ
เป็นเรื่องปกติของโรคระบาดที่ไวรัสจะกลายพันธุ์
และเมื่อกลายพันธุ์แล้วอาจจะมีโอกาสติดเชื้อกัน
ง่ายขึ้น (บทความ ‘บทเรียน 100 ปี จากโรคระบาด’ ที่เคย
เขียนในเดือนมีนาคม 2563) โดยเฉพาะถ้าติดเชื้อโดยไม่
แสดงอาการ ก็จะแปลว่า ความสูญเสียทางด้านการเงินนัน้
แทบจะไม่มีเลยเช่นกัน
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จนถึงตอนนี้ อัตราของคนที่ติดโควิดแบบสถานะ
‘สีเขียว’ นั้น มีมากกว่า 80% ซึ่งบางคนในกลุ่ม
‘สีเขียว’ นี้อาจจะไม่แสดงอาการ หรืออาจจะยังพอท�ำงาน
ได้อยู่ ซึ่งความสูญเสียทางด้านการเงินนั้นจะมีไม่มากนัก
ถ้าความสูญเสียทางด้านการเงินจากการที่เกิดภัย
ร้ายกับตัวเอง มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ก็แปล
ว่าสินค้าประกันภัย เจอ จ่าย จบ อาจจะไม่เข้าหลักการ
ประกันภัยอีกต่อไป (กลับไปที่ข้อ 1 และ 2)
สมการของแรงจูงใจในการเจาะจงไปติดโควิด
คือ [เงินทีจ่ ะได้รบั จากบริษทั ประกัน - ความ
เสียหายที่จะได้รับถ้าติดโควิด] x สภาพเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่
ซึง่ ก็แปลว่า ถ้าความเสียหายจากการติดโควิดน้อยลง (เช่น
ติดโควิดไปส่วนน้อยเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นอันตรายร้ายแรง) ผนวก
กับไม่มอี นั จะกินเลย ท�ำให้เกิดแรงจูงใจให้พฤติกรรมไปทาง
นี้ เพราะจะท�ำให้คนคิดว่า ‘ติดโควิดดีกว่าอดตาย’
ประกัน เจอ จ่าย จบ เป็นเรื่องที่ดี แต่ ‘สมการ
แรงจูงใจไปติดโควิด’ ตามข้อ 10 จะมีมากขึน้ เมือ่
เวลาผ่านไป เพราะภาวะเศรษฐกิจทีท่ ำ� ให้หลายคนขาดรายได้
ประกัน เจอ จ่าย จบ ส่วนใหญ่จะมีคา่ ชดเชย
รายวันไปด้วย ซึ่งสถานการณ์โควิดท�ำให้คน
ตกงานไปเป็นจ�ำนวนมาก ถ้าเราย้อนกลับไปที่ข้อ 3 เรื่อง
ค่าชดเชยรายวัน ก็จะเห็นว่ามันยิ่งท�ำให้ ‘สมการแรงจูงใจ
ไปติดโควิด’ นั้นเด่นชัดขึ้น
มาตรการผ่อนปรนให้เคลมได้ง่ายขึ้น เช่น
การนอน Hospitel 14 วัน ส�ำหรับผู้ป่วย
ที่ไม่มีอาการ หรือการเอาแค่ผล Lab โควิดโดยที่ไม่ต้อง

ใช้ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีและมี
เจตนาดีต่อผู้บริโภค แต่ในมุมกลับกัน ก็จะท�ำให้เกิดแรง
จูงใจในการทุจริตเคลมส�ำหรับคนบางกลุม่ ได้มากขึน้ เช่นกัน
การก�ำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินสินไหม
15 วันเป็นเรื่องที่ดีมาก และท�ำให้ผู้บริโภค
มั่นใจในธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ส่ง
ผลให้บริษัทประกันที่มีระบบหรือบุคลากรไม่พอไปตรวจ
สอบเอกสารได้ทัน ท�ำให้คาดการณ์การมีทุจริตการเคลม
ปนเข้ามาเยอะมากกว่าสถานการณ์ปกติไปหลายเท่าตัว โดย
อ้างอิงจาก ‘สมการแรงจูงใจไปติดโควิด’ เป็นต้น
ประกันก็คอื กระดาษทีใ่ ส่เงือ่ นไขบวกกับความ
น่าเชือ่ ถือ ซึง่ ถ้าจ่ายเคลมให้ตามเงือ่ นไขไม่ได้
ก็จะท�ำให้ความน่าเชือ่ ถือนัน้ หมดไป กรมธรรม์ประกันก็จะ
กลายเป็นเพียงกระดาษธรรมดาไป แต่ตัวแบบประกันภัย
ต้องเกิดประโยชน์และต้องไม่จงู ใจให้ผบู้ ริโภคไปเสีย่ งภัย อีก
ทัง้ ต้องป้องกันการขบวนการทุจริตเคลมประกันภัย เพราะ
การทุจริตเคลมแต่ละครัง้ จะส่งผลเสียต่อผูบ้ ริโภคทางอ้อม
โดยไม่รตู้ วั เพราะหลักการประกันคือการเฉลีย่ ทุกข์เฉลีย่ สุข
ทีม่ ตี วั กลางคือบริษทั ประกันคอยจัดการบริหารความเสีย่ ง

สมการของแรงจูงใจในการเจาะจงไปติดโควิด คือ [เงินที่จะได้รับจากบริษัทประกัน - ความเสียหายที่จะ
ได้รับถ้าติดโควิด] x สภาพเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ ซึ่งก็แปลว่า ถ้าความเสียหายจากการติดโควิดน้อยลง (เช่น ติดโควิด
ไปส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเป็นอันตรายร้ายแรง) ผนวกกับไม่มีอันจะกินเลย ท�ำให้เกิดแรงจูงใจให้พฤติกรรมไปทางนี้
เพราะจะท�ำให้คนคิดว่า ‘ติดโควิดดีกว่าอดตาย’... ถ้าความสูญเสียทางด้านการเงินจากการที่เกิดภัยร้ายกับตัวเอง
มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ก็แปลว่าสินค้าประกันภัย เจอ จ่าย จบ อาจจะไม่เข้าหลักการประกันภัยอีกต่อไป
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