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

 1. คณุนติพิงษ์	ปรัชญานมิติ	นายกสมาคมฯ	และกรรมการสมาคมฯ	เข้าร่วมงานสมัมนา	โดยมคีณุรสพร		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�าหนดนโยบายมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย	 คร้ังท่ี	 2/2564	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ในวันพฤหัสบดีที่	9	กันยายน	2564	เวลา	14.00	-	17.00	น.	ผ่านระบบออนไลน์	
(Microsoft	Teams)		

 3. คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการสมาคมฯ	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	คร้ังที	่3/2564	เพือ่วางแผนการพฒันาสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนั
ภัยแห่งประเทศไทย	ในวันอังคารที่	14	กันยายน	2564	เวลา	13.00	-	15.00	น.	ผ่านระบบออนไลน์	(Microsoft	Teams)		

 4. คณุนติพิงษ์	ปรัชญานมิติ	นายกสมาคมฯ	เข้าร่วมประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบายมาตรฐานการท�างาน
ของนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	คร้ังที	่2/2564	จัดโดย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนั
ภัย	(คปภ.)	ในวันจันทร์ที่	20	กันยายน	พ.ศ.	2564	เวลา	13.30	-	16.00	น.	ผ่านระบบออนไลน์	(Microsoft	Teams)		

 5. คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการสมาคมฯ	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	คร้ังที	่4/2564	เพือ่วางแผนการพฒันาสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนั
ภยัแห่งประเทศไทย	ในวนัจันทร์ที	่15	พฤศจิกายน	2564	เวลา	14.00	-	16.00	น.	ผ่านระบบออนไลน์	(Microsoft	Teams)		

 6. คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	นายกสมาคมฯ	ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงประกันภัย	2564	(CEO	Insurance	
Forum	 2021)	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)ในวันท่ี	 19	
พฤศจิกายน	2564	เวลา	08.30-12.30	น.	ทางโปรแกรมออนไลน์
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

	 สมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	จัดสมัมนา	Professional	
Skills	Forum	2021	ซ่ึงรูปแบบงานเป็นสมัมนาออนไลน์	จัดในวนัพฤหสับดทีี	่9	ธันวาคม	
2564	เวลา	08.30	-	12.00	น.	ซ่ึงทางสมาคมฯ	ได้เชิญวทิยากร	คณุทอมมี	่พเิชฐ	เจียรมณทีวสีนิ	
มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้
	 ส�าหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา	Professional	Skills	Forum	2021	สามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยสแกน	QR	Code	ด้านข้างนี้

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScumzayeacIYG1pkv3H67VcTvCfq-sZVR4gWaxUB-
PG77FRYQ/viewform
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โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)

“ประกัน เจอ จ่าย จบ” 
สึนามิลูกใหญ่ของธุรกิจประกันภัย

	 โดยปกติแล้ว	 ประกันสุขภาพทั่วไปนั้นก็คุ้มครองความเสี่ยงจากโควิดอยู่แล้ว	 แต่ประกันโควิดจะคุ้มครอง
เฉพาะเจาะลกึลงไปกบัเร่ืองโควดิเท่านัน้	และตัวประกนั	เจอ	จ่าย	จบ	เอง	กเ็ป็นหนึง่ในลกัษณะความคุม้ครองทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะลงมาอีกที	เพื่อท�าให้ได้ราคาเบี้ยที่สามารถเข้าถึงทุกคน	โดยเฉพาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงนัก	ด้วยเหตุนี้เอง	ประกัน	
เจอ	จ่าย	จบ	จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการขาย	

 ในช่วงท่ีสถานการณ์โควิดมาพร้อมกับความไม่แน่นอนท้ังหลายต้ังแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมานัน้ หลายธรุกิจก็
พยายามปรับตัวกันอยูต่ลอด ไม่เว้นแม้แต่ธรุกิจประกันท่ีพยายามปรับตัวให้เข้ากับตลาดเหมอืนกัน โดยมกีารพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยท่ีมอียูใ่นขณะนัน้ และหนึง่ในผลติภณัฑ์ท่ีถือเป็นนวตักรรมท่ีน�าออกมาสูต่ลาด
ก็คือ “ประกัน เจอ จ่าย จบ” ซึง่เป็นหนึง่ในรูปแบบของ “ประกันโควิด” นัน่เอง

ประกันสุขภาพ

ประกันโควิด

ประกัน

เจอ จ่าย จบ

	 และเป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าประกัน	
เจอ	จ่าย	จบ	กลายเป็น	Talk	Of	The	Town	
ที่มีคนพูดถึงกันมากและประสบความส�าเร็จ
ในการขายอย่างถล่มทลาย	 เพราะตอบโจทย์ผู้
บริโภคได้อย่างแท้จริง	แต่ในมุมกลับกัน	ตั้งแต่
ที่ผมเริ่มได้ยินเรื่องประกัน	เจอ	จ่าย	จบ	ที่ออก
ขายสู่ท้องตลาด	 ในใจส่วนหนึ่งก็ชื่นชมบริษัท
ประกันที่ท�าออกมาเพื่อตอบโจทย์ของสังคม	
แต่ในอีกส่วนหนึ่งก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยถึง
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกัน
ภัยอย่างไร้ขีดจ�ากัด	 เพราะอาจประมาทเกินไป
กับการก�าหนดราคาที่เหมาะสม	 ซ่ึงก็บังคับกัน
ไม่ได้ว่าแต่ละบริษัทประกันภัยจะก�าหนดอัตรา
เบี้ยมากน้อยเท่าไร	อีกทั้ง	แต่ละบริษัทคงมีการ
ท�า	Profit	Test	หรือการทดสอบความสามารถ
ในการท�าก�าไรออกมาในแบบฉบบัของตวัเองอยู่
แล้ว
	 ในฐานะของนายกสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยใน

• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

ตอนนัน้	สิง่ท่ีผมท�าได้จึงเป็นการพยายามเขยีนหลกัการในการก�าหนด
ราคา	และแสดงถงึความกงัวลจากความเสีย่งทีปิ่ดไม่หมด	รวมถงึความ
ผันผวนของสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากสถิติ	(แต่เกิดจากพฤติกรรม
ของมนษุย์)	เป็นต้น	ด้วยทัง้หมดนี	้ตวัผมเองหวังจะเป็นฟันเฟืองหนึง่
ที่มีส่วนรับผิดชอบให้ธุรกิจประกันภัยมีความยั่งยืนและอยู่บนหลัก
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การของการจัดการความเสี่ยงที่แท้จริง
	 ท�าให้ตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	2563	ที่ผ่านมา	ผมเคย
เขียนอยู่บ่อยๆ	ว่า	การขายประกัน	เจอ	จ่าย	จบ	เป็นสิ่งที่
ดีที่จะท�าให้ผู้บริโภคได้มี	Moment	of	Truth	หรือได้เห็น
คุณค่าของการประกันภัย	เพียงแต่บริษัทจะต้องประเมิน
ลมิติของตัวเองว่าจะรับความเสีย่งเข้ามาได้มากเท่าไร	และ
เผื่อกรณีที่ร้ายแรงที่สุด	(Worst	Case	Scenario)	เอาไว้
เสมอ	 เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าบริษัทประกันภัยมีความ
มั่นคงและบริการลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
	 จากประสบการณ์ในการออกแบบประกนัทีผ่่านมา	
ประกอบกบัการท่ีเคยท�าการวเิคราะห์เชงิท�านาย	(Predictive	
Analysis)	เพ่ือมองภาพความเสีย่งเชงิปัจจัยท่ีเป็นพลวตัร
สะท้อนไปในอนาคตนัน้	ท�าให้ชีช้ดัได้ว่า	การทีข่ึน้ชือ่ว่าโรค
ระบาดแล้ว	มนัเป็นความเสีย่งท่ีไม่อยูน่ิง่	และมจีดุพลกิผัน
อยู่หลายจุดที่ต้องฝังปัจจัยเหล่านั้นลงในการค�านวณด้วย	
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการของภาครัฐและหน่วยงานก�ากบัดแูล	
จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์	 เคร่ืองมือทางการแพทย	์
จ�านวนเตียง	 จ�านวนคนฉีดวัคซีน	 วิวัฒนาการของวัคซีน	
วิวัฒนาการของไวรัส	วิวัฒนาการของยา	และที่ขาดไม่ได้

คือ	 สมการแรงจูงใจในการไปติดโควิด	 ที่เป็นเรื่องที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้	 แต่ต้องออกแบบประกันตามสถานการณ์เพื่อ
ให้แรงจูงใจเหล่านี้อยู่ในปริมาณที่จ�ากัดเท่านั้น	เป็นต้น
	 สิ่งที่ได้สื่อออกมาต้ังแต่ต้นปีที่แล้วมาจนถึง
ตอนนี	้ผมดใีจท่ีได้เห็นบริษัทประกนัภยัได้น�าแนวคดิจาก
บทความเหล่านัน้ไปประเมนิสถานการณ์และระมดัระวงัใน
การขายประกันโควิดกันมากขึ้น	โดยจะเห็นว่าตั้งแต่กลาง
ปีที่แล้วเป็นต้นมา	จะมีบางบริษัทที่มีการปรับเบี้ยขึ้น	บาง
บริษัทตัดสินใจปรับ	เจอ	จ่าย	จบ	ให้น้อยลง	เพราะรู้ตัว
ว่ารับความเสี่ยงมากจนเกินไป	ท�าให้จากที่จะต้องขาดทุน
มาก	ก็กลายเป็นขาดทุนน้อย
	 แต่ในมุมกลับกัน	 ผมก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยกับ
เร่ืองราวทีเ่กดิขึน้กบับริษัทประกนัภยับางแห่งทีป่ระสบกบั
ปัญหาทางด้านการเงินจากการจ่ายเคลมประกนัโควดิทีพุ่ง่
ทวีคูณขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันตั้งตัว	แต่ผมเชื่อว่า
เราจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันครับ	 (จากใจ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนหนึ่ง)
	 ผมไดร้วบรวมบทความประกนัโควดิมาให้อา่น
กันในวารสารสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ครับ
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	 มีการกล่าวกันว่า	ในทุกๆ	100	ปีจะมีการแพร่
ระบาดใหญ่ของไวรสั	1	ครัง้	ทีจ่ะท�าให้ทกุคนทัง้โลกจดจ�า
ไว้ในประวัติศาสตร์โลก
	 ตามสถิติ	 การแพร่ระบาดของไวรัสจะเกิดขึ้น
ประมาณ	5	ครั้งในรอบ	100	ปี	แล้วก็จะมีอยู่	1	ครั้งใน
รอบ	 100	 ปี	 ที่จะเป็นเหตุการณ์ที่โลกจะต้องจดจ�าเอาไว้
ในประวัติศาสตร์	อย่างเช่นในปี	1918	นั้น	มีคนประมาณ	
60	-	80	ล้านคนทั่วโลกที่ต้องตายด้วยไข้หวัดสเปน	1918	
ซ่ึงเกดิขึน้ในช่วงสัน้ๆ	แค่ระยะเวลาประมาณ	3	เดอืนเท่านัน้	
และประวัติศาสตร์ก็มักจะซ�้ารอยเดิมทุกๆ	100	ปี	จึงเป็น
เรื่องที่น่ารู้ไม่น้อย
	 หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการระบาดของไข้หวัด
สเปน	1918	นั้นสามารถแบ่งออกเป็น	3	ช่วงระลอกคลื่น	

โดยแต่ละคลืน่ใช้ระยะเวลาต่างกนัและมกีารกลายพันธ์ุได้
	 คลื่นลูกที่หนึ่ง:	สามารถติดต่อกันง่ายดายโดย
เฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มกับคนสุขภาพแข็งแรง	แต่คนที่ติด
หวดัในระลอกแรกนัน้จะไม่เป็นอนัตรายถงึตาย	หรืออตัรา
การตายจะไม่สูง
	 คลืน่ลกูทีส่อง:	ความรุนแรงเพ่ิมพูนข้ึนจนสามารถ
ท�าให้คนตายเป็นจ�านวนมาก	แต่คนท่ีมภีมูคิุม้กนัจากคลืน่
ลูกแรกนั้นกลับจะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า
	 คลืน่ลูกท่ีสาม:	สามารถกลายพนัธ์ุไปติดเดก็ได้
ง่ายมากขึ้นและท�าให้คนตายมากขึ้น
	 ซึ่งก็ขอให้การโจมตีของไวรัส	COVID-19	นั้น
ไม่ได้เป็นการโจมตีแบบไข้หวัดสเปน	แต่สถิติที่ทุก	100	ปี
จะเกิดโรคระบาดใหญ่ที่รุนแรงก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน	

ขอให้ไม่มีคลื่นลูกที่สอง 
และไม่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสไปมากกว่านี้

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

• อ้างอิงจากสยามรัฐ วันที่ 18 มีนาคม 2563
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	 ส่วนบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์คุ้มครอง	COVID-19	เพิ่มเติมให้อย่างไรนั้น	ก็สุดแล้วแต่มุมมอง
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัท	ซึ่งความเสี่ยงที่แท้จริงนั้นจะอยู่ตอนระลอกคลื่นลูกที่สองและสาม	ขึ้น
อยู่กับว่าบริษัทประกันจะกล้าคุ้มครองยาวถึงขนาดนั้นหรือไม่	และอาจจะสังเกตได้ว่าส�าหรับประกัน	COVID-19	ที่
ออกขายกันอยู่	 บางบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองเกินระยะเวลาจ�ากัดเพียงช่วงหนึ่ง	 โดยอาจจะหมดอายุไปในแค	่
2	-	3	 เดือนนี้	ซึ่งน่าจะเป็นเพียงคลื่นลูกที่หนึ่งอยู่	ทั้งนี้	ต้องอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์กันดีๆ	 เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาใน
การโต้แย้งกันในภายหลัง

	 ส่วนบริษัทประกนัภยัจะออกกรมธรรม์คุม้ครอง	
COVID-19	 เพิ่มเติมให้อย่างไรนั้น	 ก็สุดแล้วแต่มุมมอง
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัท	 ซ่ึงความ
เสี่ยงทีแ่ท้จริงนั้นจะอยู่ตอนระลอกคลื่นลูกทีส่องและสาม	
ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทประกันจะกล้าคุ้มครองยาวถึงขนาดนั้น
หรือไม่	และอาจจะสงัเกตได้ว่าส�าหรับประกนั	COVID-19	
ที่ออกขายกันอยู่	บางบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองเกิน
ระยะเวลาจ�ากัดเพียงช่วงหนึ่ง	 โดยอาจจะหมดอายุไปใน
แค่	2	 -	3	 เดือน	ทั้งนี้	ต้องอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์กันดีๆ	
เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาในการโต้แย้งกันในภายหลัง
	 อย่างไรกต็าม	ประกนัชวีติคุม้ครองการเสยีชวีติ

ส�าหรับเร่ืองพวกนีใ้ห้และเตรียมพร้อมรับเมือ่กบัวกิฤตอตัรา
มรณะเช่นนี้อยู่แล้ว
	 ตอนนี้ได้แต่เป็นสงครามระหว่างวิวัฒนาการ
ทางการแพทย์ทีจ่ะหายารักษาโรคและวคัซีนได้ก่อนทีไ่วรัส
จะวิวัฒนาการ	 ส่วนหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก็ได้แต่เพียงเฝ้าเก็บสถิติ	 เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขในรูปแบบ
ของการเงินที่ใครได้ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตเอาไว้ก็จะ
อุ่นใจกว่า	ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับมุมมองของคนแต่ละคน
	 ขอให้ไม่มคีลืน่ลกูท่ีสอง	และไม่มกีารกลายพนัธ์ุ
ของไวรัสไปมากกว่านี้ครับ

	 ส�าหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว	 จะเห็นว่าในสภาวะการระบาดใหญ่ในทุก	 100	 ปีของไวรัสนั้น	 กราฟ
ของอัตรามรณะ	(Mortality	Curve)	กลายเป็นรูป	W	ไป	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่อายุในวัยกลางคนจะมีอัตราการตายที่
สูงเท่าๆ	กับคนสูงอายุและเด็กเล็ก
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• จุดขาดทุนที่ 1
(บทเรียนจากน�้าท่วม VS นโยบายภาครัฐ)
	 บทเรียนจากน�า้ท่วมกเ็คยพสิจูน์มาแล้วว่า	ปัจจัย
จากการบริหารจัดการนัน้ไม่สามารถใช้สถติิมาจับได้	ตวัอย่าง
เช่น	หากมีการ	Locked	Down	กันช้าเกินไป	หรือมีกลุ่ม
คนต่อต้านการกักตัวเองขึ้นมา	 ก็จะท�าให้มีการติดเชื้อกัน
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	คนท่ีซ้ือประกนัชนดิทีคุ่ม้ครองแบบทีเ่จอปุป๊จ่ายป๊ับ	ก็
คงยิ้มกันเป็นแถว	จะติดเชื้อไปก็ไม่เป็นไร	ก็จะไม่ระวังตัว

อีกต่อไป	 สรุปว่าถ้าลูกค้าท�าหลายๆ	 กรมธรรม์พร้อมกัน	
ประกอบกับความรุนแรงของโควิค-19	 มันหายไปเมื่อไร	
มันจะเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทประกันจะขาดทุนมากมาย

• จุดขาดทุนที่ 3 
(เงินชดเชยต่อวัน VS ค่าจ้างรายวัน)
	 ประกันโควิด-19	บางแบบจะจ่ายผลประโยชน์
แบบชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาลไปด้วย	 ซ่ึงหลัก
การของการประกันคือ	 ต้องการให้ลูกค้าได้รับค่าชดเชย
รายได้ที่ขาดหายไปจากการสูญเสียรายได้ในชีวิตประจ�า
วัน	แต่ลองนึกภาพของวิกฤติเศรษฐกิจที่มีการตกงานกัน
มาก	 รายได้ประจ�าวันลดลงจากเดิมไปเยอะ	 ถ้าเกิดติด
เชื้อขึ้นมาก็คงอยากจะอยู่โรงพยาบาลให้นานที่สุด	 เพราะ
ค่าชดเชยจากประกันจะมากกว่ารายได้ปกติ

• จุดขาดทุนที่ 4
(เบี้ยทุกอายุเฉลี่ย VS ต้นทุนที่ไม่ควรเฉลี่ย)
	 ทุกอายุใช้อัตราเบี้ยเฉลี่ยเท่ากันหมด	แต่ความ

• อ้างอิงจากสยามรัฐ วันที่ 22 มีนาคม 2563

จุดบอดของประกนัโควิด-19 
ต้องระวัง! บ.ประกันก็ขาดทนุได้

โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
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จริงแล้วปัจจัยต้นทุนของการเคลมจะดูที่	“อัตราการติดเชื้อ”	กับ	
“ความรุนแรงท่ีเกดิขึน้หลงัจากการติดเชือ้”	ซ่ึงท้ังสองปัจจัยจะแตก
ต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ	ดังนั้น	บริษัทประกันภัยที่ขายประกัน	
โควคิ-19	ให้กบัทุกอาย	ุโดยคดิเบ้ียประกนัของผูส้งูอายเุท่ากบัอายุ
อื่นๆ	อาจจะมีโอกาสขาดทุนได้	เพราะไปตั้งเป็นเบี้ยเฉลี่ยเท่ากัน
หมด	ไม่เหมือนประกันสุขภาพทั่วไป

• จุดขาดทุนที่ 5 
(สถิติเสียชีวิตจากโรคระบาดใหญ่ในทุก 100 ปี VS 
วิวัฒนาการของไวรัส)
	 ในทุก	 100	 ปี	 จะมีการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส	 1	
คร้ัง	 โดยไวรัสจะมีการวิวัฒนาการและแบ่งออกเป็นระลอกคลื่น	
เช่น	คลื่นลูกที่หนึ่ง	สามารถติดต่อกันง่ายดาย	อัตราการตายจะ
ไม่สงู	แต่พอเปลีย่นเป็นคลืน่ลกูท่ีสอง	ความรุนแรงเพิม่พนูข้ึนจน
สามารถท�าให้คนตายเป็นจ�านวนมาก	แต่คนทีม่ภีมูคิุม้กนัจากคลืน่
ลูกแรกนั้นกลับจะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า	และสุดท้ายก็เข้าสู่
คลื่นลูกที่สาม	ที่ไวรัสสามารถกลายพันธุ์ไปติดเด็กได้ง่ายมากขึ้น
และท�าให้คนตายมากขึ้นไปอีก

	 ผมมองว่าการท่ีบริษัทประกันกล้าออก
มารับประกนัโควิด-19	นัน้เป็นเร่ืองน่าภมูใิจส�าหรับ
คนไทย	 ที่วงการประกันภัยยินดีออกมาแบกรับ
ความเสี่ยงให้	 แต่การขายประกันโควิด-19	 ของ
บริษัทประกันภัยครั้งนี้	อาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้นะ
ครับ	 เพราะยังมีจุดบอดของสถิติและความเสี่ยงที่
ควบคุมไม่ได้ตามท่ีอธิบายมา	 ไม่ว่าจะเป็นแผลซ�้า
รอยเดมิแบบน�า้ท่วม	ววิฒันาการของยา	การกกัตุน
หลายๆ	กรมธรรม์	หรือแม้กระทั่งการวิวัฒนาการ
ของไวรัสเป็นระลอกคลื่นที่เราไม่อาจรู้ได้	 ทั้งหมด
นี้	ผู้ที่ได้ซื้อประกันภัยไปแล้ว	สามารถสบายใจได้
ว่าจะได้รับความคุม้ครองและได้รับเงินตามทีบ่ริษัท
ประกนัเขยีนไว้ในสญัญา	แต่ในอกีมมุกอ็ดเป็นห่วง
บริษัทประกันไม่ได้ครับ	ถ้าเร่งขายกันจนเยอะเกิน
ไปและไม่พิจารณาถึงความเสี่ยงในระยะยาวให้ดี
พอก็มีโอกาสขาดทุนมหาศาลได้	 ผมก็ได้แต่ขอให้
ประเทศไทยและทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีครับ

	 “สดุท้ายแล้ว	ไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกนัภยัจะขายประกนัโควดิแล้วขาดทนุ	เพราะมนัขึน้กบัว่าบริษัท
ประกันได้มองค่าเผื่อของความเสี่ยงเหล่านี้ไว้อย่างไร	และได้สะท้อนลงไปในเบี้ยประกันภัยได้เพียงพอหรือไม่	ผู้ซื้อ
เท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าประกันของค่ายไหน	 คุ้มหรือไม่คุ้ม	 แต่ความเสี่ยงท่ีผมท�านายไว้นั้นมันมีอยู่แน่นอน	
และต้องมองเกมส์ให้ขาดครับ”

	 อ้างอิงจากบทความ	‘บ.ประกันก็ขาดทุนได้	กูรูชี้	5	จุดบอดประกันโควิคต้องระวัง!’	
เว็บไซต์เส้นทางนักขาย	วันที่	13	พฤษภาคม	2564

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

	 ผมมองว่าการทีบ่รษิทัประกนักลา้ออกมารบัประกนัโควดิ-19	นัน้เป็นเรือ่งนา่ภมูใิจส�าหรบัคนไทย	ทีว่งการ
ประกันภัยยินดีออกมาแบกรับความเสี่ยงให้	แต่การขายประกันโควิด-19	ของบริษัทประกันภัยครั้งนี้	อาจจะได้ไม่คุ้ม
เสยีกไ็ด้นะครับ	เพราะยงัมจุีดบอดของสถติิและความเสีย่งท่ีควบคมุไม่ได้ตามท่ีอธิบายมา	ไม่ว่าจะเป็นแผลซ�า้รอยเดมิ
แบบน�า้ท่วม	ววิฒันาการของยา	การกกัตนุหลายๆ	กรมธรรม์	หรือแม้กระท่ังการววิฒันาการของไวรัสเป็นระลอกคลืน่
ทีเ่ราไม่อาจรู้ได้	ทัง้หมดนี้	ผูท้ี่ได้ซื้อประกันภัยไปแล้ว	สามารถสบายใจไดว้่าจะได้รับความคุ้มครองและได้รับเงินตาม
ที่บริษัทประกันเขียนไว้ในสัญญา	แต่ในอีกมุมก็อดเป็นห่วงบริษัทประกันไม่ได้ครับ	ถ้าเร่งขายกันจนเยอะเกินไปและ
ไม่พิจารณาถึงความเสี่ยงในระยะยาวให้ดีพอก็มีโอกาสขาดทุนมหาศาลได้	ผมก็ได้แต่ขอให้ประเทศไทยและทุกอย่าง
ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
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	 นายพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	หรืออาจารย์ทอมมี่	
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	
เปิดเผยกับ	“ฐานเศรษฐกิจ”	ว่า	ภาพรวมธุรกิจประกันภัย
ขณะนีข้ึน้กบับริษัทจะจบัจังหวะบวกได้แค่ไหน	และสามารถ
ป้องกันปัจจัยลบได้เพียงไร	
	 ปีนีโ้ควดิเป็นปัจจัยเสริมทัง้ด้านบวกและลบ	ใน
เชิงบวกคือความตื่นตัวของลูกค้าซื้อประกัน	แต่เชิงลบก็มี	
เพราะธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่รับเบี้ยเข้ามาก่อน	จึงมี
ความเสีย่งโดยตรงหลายมติ	ิเพราะโรคระบาดไม่ได้ใช้สถติิ
จ�าลองอนาคตอีกต่อไป	แต่เกีย่วข้องกบัปัจจัยภายนอกมาก		
	 ปัจจัยเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องเตรียมเงิน
หน้าตักและประเมินกรณีเลวร้ายที่สุด	 เพื่อบริหารจัดการ
การจ่ายเคลม	ซึ่งต้องวางแผน	Stop	Loss	ให้ได้	แถมยัง
มีผลกระทบท้ังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลด
เป็นขาลงอีกด้วย	ขณะเดียวกันธุรกิจวินาศภัยปีนี้	มีแนว
โน้มเติบโตจากเบี้ยประกันโควิด	และยังได้ปัจจัยบวกจาก
มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม	หรือการหยดุท�างานทีบ้่าน
เพราะยอดเคลมสินไหมรถยนต์น้อย
	 ส�าหรับปัจจัยลบอนัดบัแรกคอืเงินลงทนุ	เพราะ
ทัง้ธุรกจิวินาศภยัและประกนัชวีติรับเงินมาก่อนแล้วให้เงิน
ท�างาน	โดยเฉพาะธุรกจิประกนัชวิีตต้องส�ารองเงินเพือ่จ่าย
คนืผู้บรโิภคในอนาคต	ซ่ึงส่วนใหญ่ลงทุนในพนัธบตัร	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�าดับ
	 “เงินหมุนเวียน	 2.5	 ล้านล้านบาท	 ลงทุนใน
พันธบัตรหรือหุ้นกู้	 80-90%	 ท�าให้ต้องจับคู่ระหว่างเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์และหนี้สิน	 จึงเป็นทิศทางของประกัน
สะสมทรัพย์ให้เข้าสู่การท�าตลาดประกันควบการลงทุน
หรือยูนิตลิงค์”
	 อย่างไรก็ตาม	 โจทย์หลักของนักคณิตศาสตร์
ต่อมุมมองโควิดคือ	 การสื่อสารกับบริษัทประกันเตรียม
ความพร้อมเงินกองทุนและเงินส�าหรับจ่ายคืนลูกค้า	ขณะ
เดียวกันต้องคิดเผื่อปัจจัยวิวัฒนาการท้ังการระบาดของ	
โควิด	ววิฒันาการด้านยา	หรือทางการแพทย์	ทัง้หมดนีต้้อง
ท�าโมเดลแตกต่างจากแบบจ�าลองท่ัวไป	 ถึงวันนี้ลูกค้ายัง					
ไม่มีการเคลมมากนัก	แต่หากต่อไปเกิดข้อพิพาทจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค	 ต้องเช่ือมโยงเง่ือนไขเป็น
ตัวเลข
	 “หน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 คือ	
ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งคุ้มครองความเสี่ยงและเคลมง่าย
เวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน	และต้องป้องกันการหาประโยชน์
เก็งก�าไรจากกรมธรรม์	เวลาออกแบบประกันต้องป้องกัน
คนที่จะเข้ามาทุจริตเคลม	เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์
เต็มๆ	 เพราะหากปล่อยให้คนไม่ควรจะเคลมเข้ามาเคลม
สนิไหม	จะท�าให้ค่าเบีย้เฉลีย่โดยรวมแพงขึน้	ซ่ึงการดไีซน์
แบบประกนัและกระบวนการต้องไม่เอือ้ต่อการทุจริตเคลม	
เช่น	ประกนัเจอปุบ๊จ่ายป๊ับต้องตีเง่ือนไขเป็นตัวเลข	ในทาง
ปฏิบัติต้องมองภาพและป้องกันการทุจริตเคลม”

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

ทางออกของธรุกิจประกันหลงัโควดิ
• อ้างอิงจากฐานเศรษฐกิจ วันที่ 25 เมษายน 2563

	 โจทย์หลักของนักคณิตศาสตร์ต่อมุมมองโควิด	 คือ	 การสื่อสารกับบริษัทประกันเตรียมความพร้อมเงิน
กองทุนและเงินส�าหรับจ่ายคืนลูกค้า	ขณะเดียวกันต้องคิดเผื่อปัจจัยวิวัฒนาการทั้งการระบาดของโควิด	วิวัฒนาการ
ด้านยา	หรือทางการแพทย์	ทั้งหมดนี้ต้องท�าโมเดลแตกต่างจากแบบจ�าลองทั่วไป	ถึงวันนี้ลูกค้ายังไม่มีการเคลมมาก
นัก	แต่หากต่อไปเกิดข้อพิพาทจะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค	ต้องเชื่อมโยงเงื่อนไขเป็นตัวเลข
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• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 4 มกราคม 2564

จะติดโควิดกันไปถึงไหน? 
กับแบบจ�าลองทาง “คณติศาสตร์ประกันภัย”

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

	 โดยยอดผู้ติดเชื้อของคนไทยจะทะลุตัวเลข
เท่าไรนัน้	กข็ึน้กบัทศันคตขิองภาครัฐทีม่ต่ีอมมุมองของโรค
ระบาดนี	้เพราะในอกีมมุหนึง่ทางภาครัฐกจ็ะต้องพจิารณา
ถงึผลกระทบกบัเศรษฐกจิไปด้วย	ในการพยากรณ์ของผม
จึงต้องน�ามมุมองในเชงิเศรษฐศาสตร์	จิตวทิยาและอุปทาน
หมูข่องคนไทย	รวมถงึมมุมองของภาครัฐทีม่ต่ีอโรคระบาด
และเศรษฐกจิ	เข้ามาประกอบด้วย	จึงจะเคาะภาพของการ
พยากรณ์ออกมาอย่างเป็นทางการ
	 นอกจากนี	้ด้วยความทีต้่องประเมนิสถติอิอกมา
เป็นตวัเลขทางการเงิน	ท�าให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะ
มองไปถึงตัวแปรเพิ่มเติมเหล่านี้	เช่น	

โอกาสในการติดเชือ้จะมมีากแค่ไหน	เชือ้ระลอกนีม้า
จากสายพันธุ์อะไร	และจะแพร่กระจายอย่างไร	โดย

ผ่านทางช่องทางไหนบ้าง	จะกระจายตัวเป็นภูมิภาค
หรือโซนไหนจะกลายเป็นสีแดงบ้าง
โอกาสทีภ่าครัฐจะออกมาตรการมาเป็นระยะ	ซ่ึงตวัแปร
นี้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการพยากรณ์มาก	ขึ้นกับมุม
มองของคนออกมาตรการทีค่ดิว่าโควดิกระจอกหรือ
ไม่กระจอก	เอาอยู่หรือเอาไม่อยู่	เป็นต้น	มาตรการ	
3	อย่าง	ที่ปกติภาครัฐจะใช้กันคือ	การเว้นระยะห่าง
ทางสงัคม	(Social	Distancing)	การค้นหาผู้ตดิเชือ้
ทีแ่ท้จริงให้ได้มากท่ีสดุ	รวมถงึการแยกผู้ป่วยตดิเชือ้
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาสท่ีจ�านวนเตียงหรือบุคคลากรทางการแพทย์
จะมีไม่เพียงพอ	 เพราะเมื่อยอดของผู้ติดเชื้อทะลุ
ขึ้นไปถึงจุดๆ	หนึ่ง	จะท�าให้เส้นความชันของสมการ

 ส่วนท่ีส�าคัญท่ีสดุในการพยากรณ์ของผม คือ การน�าภาพรวมของสถิติจากบริษทัประกันหลายแห่ง และจาก
หลายประเทศ น�ามาใช้คิดเบ้ียประกันโควิดข้ึนมา ท�าให้เห็นมมุมองภาพรวมของการคาดการณ์อนาคตอีกแบบหนึง่ จาก
การน�าสถิติมาจ�าลองอนาคตเพ่ือตีความออกมาให้เป็นตัวเลข

1.

2.

3.
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การตดิเชือ้วิง่สงูขึน้อย่างทวคีณู	โดยคนติดเชือ้ได้รับ
การรักษาช้าลง	การตรวจกท็�าได้ช้าลง	มหิน�าซ�า้	จะมี
คนติดเชื้อที่เพ่นพ่านข้างนอกมากขึ้น	ท�าให้เชื้อแพร่
กระจายมากยิ่งขึ้น
โอกาสของความรุนแรงจากการติดเชื้อ	 เช่น	 ถ้าติด
เชือ้แล้ว	จะเข้าโรงพยาบาลนานแค่ไหน	หรือมโีอกาส
การตายมากเพยีงใด	และอายเุท่าไรทีจ่ะมคีวามเสีย่ง
จากความรุนแรงของเชื้อสูง	เป็นต้น
โอกาสในการกลายพันธุ์ของไวรัส	และการเข้ามาระ
ลอกใหม่จากสายพันธุ์อื่น

	 ในแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น	
จะมองรวมไปถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นไปได้จากมาตรการของ
ภาครัฐประกอบเข้าไปด้วย	เพราะถ้ามมีาตรการตอบโต้จาก
ภาครัฐเข้ามาช่วย	มันก็จะเป็นเหมือนชักเย่อ	ที่คอยคุมไม่
ให้แพร่กระจายเร็วเกินไป
	 ส�าหรับจุดส�าคัญที่จะบอกว่ายอดของผู้ติดเชื้อ
จะทะลุเกินแสนหรือไม่นั้น	 ผมขออธิบายโดยยกตัวอย่าง
อ้างองิจาก	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ชาติร่วมกับกรมควบคุมโรค	เช่น	ผลของการใช้มาตรการ	
Social	Distancing	นาน	1	สัปดาห์	ในช่วงแรก	หลังการ
ใช้มาตรการ	Social	Distancing	ได้	5	วัน	พบว่ามาตรการ

ดังกล่าว	สามารถลดอัตราการระบาด	(Rt)	ลงได้	(จาก	2.0	
เหลอื	1.5)	แต่ยงัไม่เพยีงพอท่ีจะลดให้อยูใ่นระดบัท่ีควบคมุ
ได้

	 ทีม่า:	สวทช	-	แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์	เพือ่
รับมือการระบาดของโควิด-19
	 ซ่ึงถ้าต้องการจะให้ควบคุมได้	 ต้องเพิ่มความ
เข้มข้นของมาตรการ	Social	Distancing	และเพิ่มความ
ครอบคลุมของการตรวจวินิจฉัยและแยกโรค	 เน้นการ
ควบคุมการระบาดภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่แพทย์
สามารถรับมอืได้โดยส่งผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิ
ในระดับท่ียอมรับได้	 แต่ถ้ามีการใช้มาตรการ	 Social	
Distancing	มาเป็นเวลา	3	สัปดาห์อย่างจริงจัง	จะพบว่า	
มาตรการดังกล่าวยังสามารถลดอัตราการระบาด	(Rt)	ลง
ได้	(จาก	2.0	เหลือ	0.77)	ซึ่งนี่เป็นผลมาจากสถิติของการ
ระบาดในระลอกแรก
	 ส่วนหนึ่งของการพยากรณ์นี้ จึงเป ็นเพียง
กระบวนการขั้นตอนหนึ่งในการออกแบบประกันโควิดให้
ส่งถงึตลาดของผูบ้ริโภคได้	ซ่ึงกไ็ม่ได้แปลว่าในมมุมองของ
บริษัทประกนัจะถกูเสมอไป	 เพราะบริษัทประกนักส็ามารถ
เดาผดิและขาดทุนได้	 แต่การขาดทนุนัน้จะต้องมทีีม่าทีไ่ป
และสมเหตสุมผล	ซ่ึงคงต้องคอยดกูนัต่อไปครับ

	 การพยากรณ์นีจ้งึเป็นเพยีงกระบวนการขัน้ตอนหนึง่ในการออกแบบประกนัโควดิให้ส่งถงึตลาดของผูบ้ริโภค
ได้	 ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าในมุมมองของบริษัทประกันจะถูกเสมอไป	 เพราะบริษัทประกันก็สามารถเดาผิดและขาดทุนได้	
แต่การขาดทุนนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปและสมเหตุสมผล	ซึ่งคงต้องคอยดูกันต่อไปครับ

4.

5.
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จุดพลิกผันที่ 1 
(มาตรการของภาครัฐ)
	 มาตรการ	 3	 อย่าง	 ที่ปกติภาครัฐจะใช้กันคือ	
การเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 การ
ค้นหาผู้ติดเชื้อที่แท้จริงให้ได้มากที่สุด
	 รวมถึงการแยกผู ้ป่วยติดเชื้อออกมาอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 จะเป็นหนึ่งในส่วนที่จะชี้เป็นชี้ตายว่า
ประเทศไทยจะไปหรือว่าจะรอดได้	และก็เป็นจุดบ่งชี้ที่จะ
บอกว่าซื้อประกันโควิดไปแล้วนั้นคุ้มหรือไม่คุ้ม	เพราะยิ่ง
มีคนติดเชื้อกันมากเท่าไร	คนที่ซื้อประกันโควิดเอาไว้ก็จะ
รู้สึกอุ่นใจกว่า	แต่ถ้าภาครัฐมีมาตรการที่คุมเข้มขึ้นมา	ตัว
ประกนัโควดิทีซ้ื่อมากจ็ะไม่ได้มคีวามหมายอะไรมาก	เฉก
เช่นเดียวกับประกันน�้าท่วมในสมัยนั้น

จุดพลิกผันที่ 2 
(จ�านวนเตียงและบุคลากรการแพทย์)
	 ถ้าเกิดไม่เพียงพอเมื่อใด	คนที่ติดเชื้อโควิดจะ
ไม่สามารถเข้าถงึโรงพยาบาลได้	ท�าให้อตัราการตายจากคน
ตดิเชือ้จะสงูขึน้อย่างก้าวกระโดดทันที	และกลบัไปทวคีณู
ให้มีโอกาสไปแพร่เชื้อกับคนอื่นมากยิ่งขึ้น

จุดพลิกผันที่ 3 
(แสงสว่างของการมีวัคซีนและยารักษา)
	 ทางด้านจิตวิทยานั้น	จะเห็นว่าการมีตัวตนของ
วคัซีนท�าให้หลายคนคลายความกงัวลใจเรือ่งโควดิไปมาก
พอสมควร	แต่หลายคนยังไม่รู้ว่า	จริงๆ	แล้ว	กว่าวัคซีน
จะเร่ิมแจกจ่ายกันไปจนครบก็คงจะประมาณสิ้นปี	 2564	

ผ่าแบบประกันโควิด
(ซื้อแล้วจะคุ้มหรือไม่)

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

• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 19 มกราคม 2564

 นกัคณติศาสตร์ประกันภยัคือคนท่ีออกแบบประกันโควดิพร้อมกับต้ังราคาจากสถิติท่ีมอียูใ่นมอื พร้อมกับท�า
แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ต่างๆ เพือ่พยากรณ์ความเป็นไปได้ของอนาคตเก่ียวกับโควดิ โดยจดุท่ีจะมองว่าคุ้มหรือไม่ 
ให้ลองดูจดุพลกิผนัดังต่อไปนี้



019

	 ทางด้านจิตวิทยานั้น	 จะเห็นว่าการมีตัวตนของวัคซีนท�าให้หลายคนคลายความกังวลใจเรื่องโควิดไปมาก
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)

	 สรุปแล้ว	ประกันโควิด	กลายเป็นเรื่องของการซื้อความสบายใจจากความเสี่ยงเรื่องมาตรการภาครัฐ	เรื่อง
จ�านวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์	เรื่องคนที่ชะล่าใจกับการจะมีวัคซีนและยา	รวมถึงเรื่องวิวัฒนาการของไวรัส
นั่นเอง

นี้	ซึ่งก็ต้องขึ้นกับว่าเชื้อไวรัสจะแพร่ระบาดไปมากแค่ไหน
ก่อนที่ทุกคนจะได้วัคซีนครบ
	 และถ ้ามีการคิดค ้นยาที่ รักษาได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	จนมองว่าโควิดเป็นเพียงแค่ไข้หวัด
ใหญ่ธรรมดา	 และไม่มีใครกลัวโควิดอีกต่อไป	 ถึงจุดนั้น	
คนทั่วไปอาจจะมองว่าการติดเชื้อไปก็คงไม่เป็นไร	 โดย
เฉพาะคนที่กักตุนซื้อประกันโควิดเอาไว้	 ถึงจะไม่จงใจให้
ไปติด	แต่ก็จะไม่ระวังตัวอีกต่อไป
	 จะคุ้มหรือไม่คุ้มในตอนนั้นก็สุดแล้วแต่จะคิด
ครับ

จุดพลิกผันที่ 4 
(วิวัฒนาการของไวรัส)
	 ถ้าเราเชือ่ว่าโรคระบาดคร้ังนี	้เป็นการแพร่ระบาด
ใหญ่ของไวรัสในทุก	100	ปีแล้ว	สถิติบ่งบอกว่า	ไวรัสจะ
มีการวิวัฒนาการและแบ่งออกเป็นระลอกคลื่น	คือ	คลื่น
ลูกท่ีหนึ่ง	 สามารถติดต่อกันง่ายดาย	 คนที่ติดในระลอก
แรกนัน้อตัราการตายจะไม่สงู	แต่พอเปลีย่นเป็นคลืน่ลูกที่
สอง	ความรุนแรงเพิ่มพูนขึ้นจนสามารถท�าให้คนตายเป็น
จ�านวนมาก	แต่คนที่มีภูมิคุ้มกันจากคลื่นลูกแรกนั้นกลับ
จะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า	 และสุดท้ายก็เข้าสู่คลื่นลูก
ที่สาม	 ที่ไวรัสสามารถกลายพันธุ์ไปติดเด็กได้ง่ายมากขึ้น	
และท�าให้คนตายมากขึ้นไปอีก

	 สรุปแล้ว	ประกันโควิด	กลายเป็นเรื่องของการ
ซ้ือความสบายใจจากความเส่ียงเร่ืองมาตรการภาครัฐ	เรือ่ง
จ�านวนเตียงและบคุลากรทางการแพทย์	เร่ืองคนทีช่ะล่าใจ
กบัการจะมวีคัซีนและยา	รวมถงึเร่ืองววิฒันาการของไวรัส
นั่นเอง



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

บทเรียนจากสถิติ 
ของโรคระบาดในอดีต สู ่COVID-19
• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
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• มุมมองของบริษัทประกัน
	 การที่บริษัทประกันภัยจะออกแบบกรมธรรม์
คุ้มครอง	 COVID-19	 อย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่มุมมอง
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัทว่า	 จะกล้า
คุ้มครองยาวถึงขนาดไหน	 เนื่องจากความเสี่ยงที่แท้จริง
นั้นจะอยู่ตอนระลอกคลื่นถัดๆ	ไป
	 ตอนนีค้งเป็นเพียงการแข่งกนัระหว่างววิฒันาการ
ทางการแพทย์ท่ีจะหายารักษาโรคและวัคซีนให้ได้	และการ
ววิฒันาการของไวรัส	ส่วนหน้าท่ีของนกัคณติศาสตร์ประกนั
ภัยก็ได้แต่เพียงเฝ้าเก็บสถิติ	 เพื่อให้สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ครอบคลุมสถานการณ์ท่ีจะเกิด
ขึ้นได้อย่างเหมาะสม

• และจะเกิดอะไรขึ้นตอ่ไป
	 ทิศทางการแพร่ระบาดในอนาคตนั้นเป็นไปได้
หลายแบบและกว้างขวางมาก	ท�าให้บริษัทประกนัทีเ่ปิดรับ
ประกนั	COVID-19	นี	้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการเคลม
จะเกดิได้มากน้อยเพยีงใด	จึงจ�าเป็นต้องอาศยัการค�านวณ
เผือ่ค่าความสญูเสียเอาไว้	โดยพจิารณาเหตุการณ์ท่ีร้ายแรง
ที่สุด	(Worse	Case)	คือ	ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อกันหมด	
และบริษัทรับประกันภัยต้องจ่ายทุกคนและทุกกรณี
	 ฉะนัน้	ต้องมาดวู่าบริษัทประกนัจะรับความสญู
เสียนี้ไหวหรือไม่	 หรืออีกนัยหนึ่งคือ	 บริษัทประกันควร
ตระหนักถึงการจ�ากัดความเสี่ยง	 (Stop	 Loss)	 มากกว่า
การเก็งก�าไรจากการขายประกัน	 COVID-19	 เพราะหาก

คลื่นลูกถัดๆ	 ไป	 ของไวรัสมาแบบรุนแรงมากขึ้น	 บริษัท
ประกนักจ็ะไม่สามารถท�าก�าไรได้อีกต่อไป	ท้ังนี	้จะต้องหา
วิธีการเพื่อให้เกิดการขาดทุนน้อยที่สุด
	 ยิ่งไปกว่านั้น	 บางบริษัทอาจจะถือว่าการขาย
ประกัน	COVID-19	 เป็นการท�าเพื่อ	CSR	หรือความรับ
ผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร	(Corporate	
Social	Responsibility)	อย่างหนึง่ด้วย	และโจทย์ทีส่�าคญั
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกข้อหนึ่งต่อมุมมองของ	
COVID-19	 คือ	 การเตรียมความพร้อมด้านเงินกองทุน
และเงินส�าหรับจ่ายคืนลูกค้า	 โดยต้องคิดเผ่ือปัจจัยที่ได้
กล่าวมาข้างต้น
	 ท้ังหมดนีต้้องท�าแบบจ�าลองทีแ่ตกต่างจากแบบ
จ�าลองการออกแบบประกนัท่ัวไป	ซ่ึงนกัออกแบบอย่างนกั
คณิตศาสตร์ประกันภัยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
บริษัทประกันเอาไว้	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้
มากที่สุด

	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการค�านวณเผื่อค่าความสูญเสียเอาไว้	โดยพิจารณาเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด	(Worse	
Case)	คือ	ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อกันหมด	และบริษัทรับประกันภัยต้องจ่ายทุกคนและทุกกรณี



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

• อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คุยฟุ้งเรื่องการเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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	 แม้ว่าโดยปกตแิล้วเราจะใช้หลกัสถติเิป็นเคร่ือง
มอืส�าหรับคาดการณ์อนาคตเพือ่ประกอบการตัดสนิใจ	แต่
กไ็ม่ใช่ว่าทกุสถานการณ์จะแค่น�าสถติิทีผ่่านมาใช้อย่างเดยีว
กจ็บ	โดยเฉพาะกบัเหตกุารณ์ไม่ปกต	ิเช่น	การแพร่ระบาด
ของโควิด-19	เป็นต้น
	 การเก็บเพียงแต่ตัวเลขทางสถิติของคนที่ติด
เชือ้โควดิทีผ่่านมา	โดยไม่พจิารณาถงึปัจจัยพืน้ฐานส�าหรับ
การประมาณการความเสี่ยงว่าในบางสถานการณ์นั้นก็ไม่
สามารถเชื่อสถิติที่เกิดขึ้นในอดีตเพียงอย่างเดียวได้
	 โดยเฉพาะในบางประเดน็ทีปั่จจัยความเสีย่งนัน้
ไม่ได้เป็นความเสี่ยงแบบสุ่ม	 (Random	Number)	ตาม
ในทฤษฎ	ีแต่เป็นความเสีย่งทีไ่ม่เป็นอสิระต่อกนั	หรือกค็อื
โอกาสของการตดิเชือ้นัน้ไม่ได้มค่ีาคงที	่แต่จะมเีปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา	ซ่ึงท�าให้การจัดการความเสีย่งนัน้ไม่เหมอืน
กบัสลากกนิแบ่งรัฐบาลทีส่ามารถค�านวณหาโอกาสความน่า
จะเป็นในการถกูรางวลัได้โดยมทีฤษฎรีองรับอย่างแม่นย�า
	 ส�าหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้นเป็น
เหตุการณ์ที่สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ	 ตามสถานการณ์	
ดงันัน้	ถงึแม้ว่าจะใช้สมการคณติศาสตร์ท่ีซับซ้อนมากเพียง
ใด	แต่ด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้การ
ประเมินอนาคตนั้นท�าได้เพียงแค่การประเมินแบบคร่าวๆ	
เท่านั้น	 ว่าสถิติมีโอกาสไปในทิศทางไหนได้บ้าง	 ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงนี้อาจท�าให้ผู้ที่ก�าหนดนโยบายหรือผู้ที่ต้อง
ประเมนิความเสีย่งนัน้ติดกบัดกัทางสถติแิละเกดิการตัดสนิ
ใจที่ผิดพลาดได้ง่าย
	 โดยสถติทิีผ่่านมานัน้จะไม่สามารถน�ามาจ�าลอง
อนาคตท่ีจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด	 เพราะการจ�าลองอนาคต
ส�าหรับความเสียหายนั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย	
เช่น	 โอกาสและอัตราการติดเชื้อว่าจะแพร่กระจายได้เร็ว
แค่ไหน	 (Loss	 Frequency)	 และความรุนแรงหลังจาก
การติดเชื้อมากน้อยเพียงใด	(Loss	Severity)	ซึ่งนับเป็น
ปัจจัยที่ไม่คงที่กันทั้งคู่

	 ดังจะเห็นได้ในหลายประเทศ	 และไม่พ้น
ประเทศไทย	ซ่ึงนกัคณติศาสตร์ประกนัภยักค็งต้องท�างาน
หนกัขึน้อย่างมาก	เพราะสิง่ทีเ่คยได้วิเคราะห์ไปเกดิสิง่ทีไ่ม่
คาดคิดขึ้นจนข้อมูลที่น�ามาใช้วิเคราะห์เปลี่ยนไปอีกด้วย
	 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม	 การ
จะก�าหนดนโยบายหรือตัดสินใจทิศทางของธุรกิจนั้นจะ
ใช้ทฤษฎีทางสถิติเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ
	 ในวงการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจึงมปีระโยคที่
ใช้กนัในตอนออกแบบเบ้ียประกนัโควดิว่า	“Law	of	large	
numbers	is	not	working	for	COVID-19.”	เพราะไม่ใช่
แค่น�าหลกัสถติิมาใช้กจ็บ	แต่เราต้องน�าหลกัเศรษฐศาสตร์	
หลักการเงิน	และหลักการคาดการณ์อนาคตพิจารณาร่วม
ด้วย	 จึงจะสามารถพยากรณ์อนาคตได้อย่างถูกหลักการ
ที่แท้จริง	การจะประเมินความเสี่ยงและหามาตรการมา
รองรับในอนาคต

โควิด-อย่าเชื่อแต่เพียงสถิติ

	 ส�าหรับการแพร่ระบาดของเช้ือโควิดนั้น
เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเปลี่ยนไปได้เร่ือยๆ	 ตาม
สถานการณ์	ดังนั้น	ถึงแม้ว่าจะใช้สมการคณิตศาสตร์
ทีซั่บซ้อนมากเพียงใด	แต่ด้วยข้อมลูทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา	ท�าให้การประเมนิอนาคตนัน้ท�าได้เพยีงแค่
การประเมินแบบคร่าวๆ	เท่านั้น	ว่าสถิตมิโีอกาสไปใน
ทศิทางไหนไดบ้้าง	ซึ่งการเปลีย่นแปลงนี้อาจท�าให้ผู้ที่
ก�าหนดนโยบายหรือผูท้ีต้่องประเมนิความเสีย่งนัน้ตดิ
กบัดกัทางสถติแิละเกดิการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดได้ง่าย
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	 พิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 วิเคราะห์ให้	 THE	
STANDARD	WEALTH	 ฟังถึงกรณีการแจ้งบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิดแบบ	‘เจอ	จ่าย	จบ’	
ของบริษัทประกันแห่งหนึ่งว่า	 น่าจะเกิดจากการมองเห็น
โอกาสขาดทุนหรือความเสี่ยงที่ปิดไม่หมด	 เนื่องจากโดย
ทั่วไปบริษัทประกันภัยจะใช้หลักสถิติในอดีตเป็นเคร่ือง
มือส�าหรับคาดการณ์อนาคต	 เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการออกประกัน
	 พิเชฐมองว่า	สถานการณ์โควิดมีจุดบอดที่อาจ
ท�าให้บริษัทประกันเสี่ยงขาดทุนอยู่หลายจุด	อาทิ	ต้นทุน
การเคลมของแบบประกนัตวันี	้ผกูติดกบัประสทิธิภาพการ
จัดการของรัฐบาล	ในระยะเวลา	12	เดอืนข้างหน้าท่ีประกนั
โควดิยงัคุม้ครองอยู	่ซ่ึงมโีอกาสพลกิผนัสงู	ววิฒันาการของ
ไวรัส	จ�านวนเตียงและบุคลากรการแพทย์	การคิดค้นยาที่

รักษาโควิด	และการ	Over	Insure	ของลูกค้า
	 อย่างไรก็ตาม	พิเชฐยังเชื่อว่าในภาพรวมระบบ
ประกันภัยไทยยังสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิดได้	 เนื่องจากแต่ละบริษัทมีส�ารอง
กรมธรรม์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรองไว้อยู่	และยังมีเงินกองทุนด�ารงขั้นต�่าตามที่	คปภ.	
ก�าหนด	 และปราการข้ันสุดท้ายคือ	 มีกองทุนคุ้มครองผู้
บริโภคในกรณีที่บริษัทประกันล้มละลายไป
	 “ผมอยากจะย�า้ให้ความมัน่ใจกบัผูบ้ริโภคในมมุ
วิชาการว่า	ให้มั่นใจบริษัทประกันได้	เพราะประกันนั้นคือ
การขายความเชื่อมั่นอยู่แล้ว	และโดยทั่วไปบริษัทประกัน
จะมีการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ
ในกรณีที่รับประกันมามาก	 จึงเช่ือว่าบริษัทประกันจะยัง
ให้ความคุ้มครองกับคนไทยได้”	พิเชฐกล่าว

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

• อ้างอิงจาก The Standard วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

	 สถานการณ์โควิดมีจุดบอดที่อาจท�าให้บริษัทประกันเสี่ยงขาดทุนอยู่หลายจุด	 อาทิ	 ต้นทุนการเคลมของ
แบบประกันตัวนี้	 ผูกติดกับประสิทธิภาพการจัดการของรัฐบาล	 ในระยะเวลา	 12	 เดือนข้างหน้าท่ีประกันโควิดยัง
คุ้มครองอยู่	ซึ่งมีโอกาสพลิกผันสูง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีส�ารองกรมธรรม์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยรับรองไว้อยู่	และยังมีเงินกองทุนด�ารงขั้นต�่าตามที่	คปภ.	ก�าหนด	และปราการขั้นสุดท้ายคือ	มีกองทุนคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกรณีที่บริษัทประกันล้มละลายไป

กูรูชีป้ระกันโควดิมจุีดบอด
เสีย่งท�าบริษทัขาดทุน แต่เชือ่ภาพรวมบริษทั
ประกันไทยยงัแกร่งรับมอืได้

กูรูชีป้ระกันโควดิมจีดุบอด
เสีย่งท�าบริษทัขาดทุน แต่เชือ่ภาพรวมบริษทั
ประกันไทยยงัแกร่งรับมอืได้
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	 บริษัทประกันแต่ละบริษัท	 เวลาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	ถ้าเราขายทุนประกันแบบหนึ่ง	ต้องคิดว่ากลุ่ม
ลกูคา้เป็นแบบไหน	ลกูคา้มพีฤตกิรรมทกุรปูแบบ	มตีัง้แต่
ระดบัแค่เลนิเล่อ	ประมาท	เจาะจง	จนกระทัง่จงใจ	หรือโกง	
	 ในส่วนของการจัดการของรัฐ	 เช่น	 เร่ืองล็อค
ดาวน์	 เป็นปกติส�าหรับทุกประเทศอยู่แล้วที่ประสิทธิผล
ของการล็อคดาวน์จะลดลง	 เมื่อมีการสั่งล็อคดาวน์บ่อย
ครั้งขึ้น	 คร้ังแรกจะได้รับความร่วมมือ	 แต่ความร่วมมือ
ลดลงเร่ือยๆ	 ในการล็อคดาวน์แต่ละคร้ังมีการดื้อยาทาง
พฤติกรรมเกิดขึ้น	

	 อาจารย์ทอมมีม่องว่า	การให้ความเยยีวยาคอืหนึง่
ในทางออก	ในประเทศอื่นมีการท�า	UBI	หรือ	Universal	
Basic	 Income	 คือการแจกเงินให้ได้เท่ากับค่าครองชีพ
ในการใช้ชีวิต	ปรากฏว่าเศรษฐกิจดีขึ้น	สิ่งเหล่านี้มันช่วย
ได้	ถ้ายกตัวอย่างสิ่งที่ดีในอดีตก็คือ	เบี้ยผู้สูงอายุที่ให้ทุก
คน	ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้	ช่วยในส่วนของสวัสดิการ
คนไทยได้
	 นอกจากนี	้อาจารย์ทอมมีม่องว่าเกดิพฤตกิรรม
ทางอ้อม	 ท�าไมพักหลังมีคลัสเตอร์เยอะขึ้น	 พอรู้ว่าจะมี
วัคซีนมา	คนก็เร่ิมประมาท	อีกปัจจัยท่ีน่าสนใจก็คือจุด

คุยกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: 
โรคระบาดใช้สถิติจับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง 
มีหลายปัจจัยต้องคิด

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

• อ้างอิงจาก Brand Inside วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

  อาจารย์ทอมมี ่พิเชฐ เจยีรมณทีวีสนิ พูดถึงเร่ืองการค�านวณความเสีย่งว่า แบบประกันแต่ละแบบต้องค�านวณ
ความเสีย่งในอนาคตว่าจะจ่ายเท่าไร จ่ายเมือ่ไร ท่ีผ่านมาเราจะต้องอาศัยหลกัทางสถิติ ซึง่เป็นสถิติท่ีจ�าลองอนาคตได้ 
เช่น โรคมะเร็ง ซึง่ก็ข้ึนอยูกั่บบริษทัว่ามองตัวแปรครบแค่ไหน ในการมองว่าอนาคตเกิดอะไรข้ึนได้บ้าง ปัจจยัเสีย่ง รับ
เงนิเท่าไร จ่ายเงนิประมาณเท่าไร รับความเสีย่งได้แค่ไหนท่ีจะไม่ให้ล้มละลาย
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บ่งชีถ้งึอนัตรายถงึแนวโน้มคนติดโควดิมากขึน้	โดยให้ดไูด้
จาก	Hit	Rate	เช่น	ดูคนตรวจ	100	คน	จะมีเปอร์เซ็นต์
คนตดิไปกีค่น	ถา้ตวัเลขนี้มคีา่สงูขึน้	แปลวา่	ยังมคีนทีต่ิด
แต่เคร่ืองมอืตรวจไม่เพยีงพออกีเยอะและวนัท่ีภาครัฐปลด
ล็อคให้การตรวจเข้าถึงทุกคนได้	แปลว่าตัวเลขคนติดเชื้อ
จะทวีคูณขึ้นมาอย่างทันที	 ยกตัวอย่างเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน	เช่น	พม่าตอนนี้มีตรวจ	100	คน	เจอคนติดจะ	
50	คนอยูแ่ล้ว	ซ่ึงเป็นจุดชีช้ดัว่าตัวเลขจริงนัน้มคีนติดเยอะ
กว่านีแ้น่นอน	บริษัทประกนัจึงไม่ได้ดท่ีูจ�านวนคนตดิเพยีง
อย่างเดียว	แต่อาศัยตัวแปรพวกนี้มาประเมินสถานการณ์
ในอนาคตไปด้วย
	 จ�านวนเตียง	 เคร่ืองมือทางการแพทย์	 กับ
บุคลากรทางการแพทย์	คือถ้ามันเลยจุดที่จ�านวนเตียงกับ
บคุลากรทางการแพทย์รับไม่ไหวแล้ว	จ�านวนคนตดิเชือ้	จะ
วิง่พุง่กระฉดูหลายเท่าตัวจากจดุทีม่เีตยีง	เคร่ืองมอืทางการ
แพทย์	และบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ
	 ปัจจัยในการบริหารความเสี่ยง	ไม่ควรเอาสถิติ
มาใช้ในความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้	 ควรใช้วิธีแบบจ�าลอง
แบบ	Stop	Loss	ตอนวางแผนการขาย	แต่ไม่ได้หมายถึง
ยกเลกิ	แต่หมายถงึต้องหยดุขายหรือเพิม่เบ้ียเมือ่ไร	บริษัท
ประกันก็เหมือนกับท่ีสถาบันการเงินต้องมีการประเมิน	
ทดสอบภาวะวิกฤต	Stress	Test	 เพื่อ	Stop	Loss	คือ
การหยดุเพ่ือป้องกนัไม่ให้ก�าไรลดลงกว่าทีเ่ป็นหรือน�าไปสู่
การขาดทุนมากยิ่งขึ้น
	 มเีทคนคิคณติศาสตร์ประกนัภยัทีต้่องออกแบบ
จ�าลองการสญูเสยี	เช่น	ต้องใส่ตวัแปรเข้าไป	เพือ่จ�าลองดวู่า
ประเมนิแล้วสูญเสยีเท่าไร	ประเมนิข้างหน้า	เบ้ียรับมาเท่าไร	
การเคลมจ่ายเงินสด	เคลมยื่นเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจ
ว่าเบกิได้จริงไหม	หรอืมกีารเคลมแบบไม่ยืน่เร่ืองเข้ามาแต่

เห็นแล้วละว่าติดเชื้อพุ่งขึ้นเท่าไร	เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาพยากรณ์	(Predictive	Analysis)	ต้องประเมินก่อน
หยุดขายหรือชะลอการขาย	
	 ธุรกจิประกนัคอืธุรกจิทีข่ายความน่าเชือ่ถอืและ
ความเช่ือมั่นกับผู้บริโภค	 เพราะฉะนั้น	 อาจจะเป็นเร่ือง
การสื่อสารท่ีไม่ลงตัว	 ในจุดหนึ่ง	 การท�าประกันโควิดใน
มุมหนึ่งมีความเสี่ยงอยู่เยอะอยู่แล้ว	 บางบริษัทมองว่า
เป็นการท�า	CSR	ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง	กลัวผู้คน
เข้าถงึประกนัไม่ไหว	จึงมปีระกนัให้ซ้ือได้คอืมเีจตนารมณ์
ที่ดี	แต่ส�าหรับในต่างประเทศ	เขาไม่ขายประกันโควิดกัน	
จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรกๆ	ก่อนที่องค์การอนามัย
โลกจะประกาศยกระดบัให้มนัเป็นโรคระบาดเมือ่กลางปีที่
แล้ว	 หลังจากนั้น	 บริษัทประกันท่ัวโลกจะไม่กล้าขายกัน	
เพราะมองว่าเสีย่งเกนิไป	ไม่สามารถเอาสถติมิาคาดการณ์
อนาคตได้	เนือ่งจากเป็นภาวะโรคระบาดท่ัวโลกและตัวแปร
มันมีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว
	 การคาดการณ์โรคระบาดต้องออกแบบมากกว่า
ประกันทั่วไป	 เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคาด
การณ์ได้	 แต่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ	 เวลาเราใส่สูตร
ค�านวณความเสีย่งแล้ว	ระดบัไหนไม่ให้ความเสีย่งแล้ว	มนั
จะมีแบบจ�าลองที่ต้องจ�าลองว่าจะขายไว้เท่าไร	เกินต้นทุน
หรือเอาต้นทุนแบบนี้	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถปิดจุดบอด
ได้	จุดบอดมันมีอยู่เสมอในแบบประกัน	ซึ่งการออกแบบ
ประกนัภยัส�าหรับนกัคณติศาสตร์ประกนัภยันัน้คอืการปิด
จุดบอด	ถ้าเปรียบนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็เหมือน
กบัต้นหนเรือ	ทีค่อยบอกว่าทางข้างหน้าจะมโีอกาสเจอพาย	ุ
กระแสน�้า	 หรือหินโสโครกอย่างไร	 เพื่อให้กัปตันเรือได้
ตัดสินใจจากการวิเคราะห์พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ข้างหน้า
ด้วยข้อมูลที่เหมาะสม

	 ธุรกิจประกัน	คือ	ธุรกิจที่ขายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค	เพราะฉะนั้น	อาจจะเป็นเรื่อง
การสือ่สารทีไ่ม่ลงตัว	ในจุดหนึง่	การท�าประกนัโควดิในมมุหนึง่มคีวามเสีย่งอยูเ่ยอะอยูแ่ล้ว	บางบริษัทมองว่าเป็นการ
ท�า	 CSR	 ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง	 กลัวผู้คนเข้าถึงประกันไม่ไหว	 จึงมีประกันให้ซื้อได้	 คือมีเจตนารมที่ดี	 แต่
ส�าหรับในต่างประเทศ	เขาไม่ขายประกันโควิดกัน	จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรกๆ	ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะ
ประกาศยกระดับให้มันเป็นโรคระบาดเมื่อกลางปีที่แล้ว	หลังจากนั้น	บริษัทประกันทั่วโลกจะไม่กล้าขายกัน	 เพราะ
มองว่าเสี่ยงเกินไป	ไม่สามารถเอาสถิติมาคาดการณ์อนาคตได้	 เนื่องจากเป็นภาวะโรคระบาดทั่วโลกและตัวแปรมัน
มีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว
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	 นายพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 กล่าวกับ	 “ฐาน
เศรษฐกจิ”	ว่า	การจ่ายสนิไหมหรือเคลมประกนัปี	2564	มี
แนวโน้มจะวิง่สงูและทวคีณูมากข้ึนเร่ือยๆ	ด้วยปัจจัยรอบ
ด้านท่ีไม่มลีมิติ	ขณะทีป่ระกนัโควดินัน้	ไม่สามารถค�านวณ
ต้นทุนท่ีแท้จริงได้	เพราะน�าสถติท่ีิมมีาใช้ไม่ได้	และตัวแปร
ในอนาคตผันผวนเรื่อยๆ	โดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากคน
	 ส�าหรับเบ้ียประกันโควิด	 ตั้งแต่ท่ีเร่ิมขายมี
ประมาณ	1	หมืน่ล้านบาท	แต่ส่วนตวัเหน็ว่า	บริษัทประกนั
ไม่ได้มีก�าไรอย่างที่คิด	เพราะปี	2563	ดูเหมือนจะมีก�าไร	
แต่เป็นปีท่ีส่งเบีย้ประกนัภยัต่อออกไปมากและรับเองค่อน
ข้างน้อย	เช่น	เบ้ียรับ	100	บาทจะส่งไปให้บริษัทประกนัภยั

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

	 การจ่ายสนิไหมหรือเคลมประกนัปี	2564	มแีนวโน้มจะวิง่สงูและทวีคณูมากข้ึนเร่ือยๆ	ด้วยปัจจัยรอบด้าน
ทีไ่ม่มลีมิติ	ขณะทีป่ระกนัโควดินัน้	ไม่สามารถค�านวณต้นทนุทีแ่ท้จริงได้	เพราะน�าสถติิท่ีมมีาใช้ไม่ได้	และตัวแปรใน
อนาคตผันผวนเรื่อยๆ	โดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากคน	ปี	2563	WHO	ยังไม่ประกาศว่า	โควิดเป็นโรคระบาดระดับ
โลก	จึงยังมีบริษัทประกันภัยต่อรับอยู่	 แต่เมื่อ	WHO	ยกระดับภัยเสี่ยงขึ้น	บริษัทประกันภัยต่อหลายแห่งทั่วโลก
หยุดรับประกันภัยต่อ	ดังนั้น	 เบี้ยประกันภัยโควิดในปี	 2564	 ส่วนใหญ่จึงเป็นการรับความเสี่ยงของบริษัทประกัน
ภัยเต็มๆ	และน่าจะเป็นปีที่ขาดทุนกลับแบกความเสี่ยงไว้เองเป็นส่วนใหญ่

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

ยอดเคลมโควิดพุง่ 
หวั่นประกันวินาศภัยขาดทุนครึ่งปีหลัง
• อ้างอิงจากฐานเศรษฐกิจ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564



แบบจ�าลองของการแพร่เชื้อ
ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร

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

• อ้างอิงจากเฟซบุ๊ค Tommy Pichet วันที่ 9 สิงหาคม 2564
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	 ทกุคนเข้าใจกนัแล้วว่าคนท่ีฉดีวคัซีนแล้วจะลด
อัตราการตายลงอย่างมากและจะลดอัตราการติดไปด้วย	
แต่จากข้อสังเกตของผมก็คือ	มันไม่ได้ท�าให้ลดอัตราการ
แพร่เชื้อลงเลยครับ	
	 ผมสงัเกตเหน็ว่า	อตัราการแพร่เชือ้ของประเทศ
ที่ฉีดวัคซีนไปสักระยะแล้วจะเพิ่มสูงขึ้น	นั่นคงเป็นเพราะ
สายพันธุ์เดลตานั้นไม่แสดงอาการอยู่แล้ว	
	 คนทีฉ่ดีวคัซีนเข้าไปแล้วและยิง่เจอกบัสายพนัธุ์
เดลตาเข้าไปด้วย	เราจะเหน็จากสถติติอนนีก้ค็อื	80%	ของ
คนทีติ่ดเช้ือนัน้จะไม่แสดงอาการเลย	และจะเหมอืนคนปกติ
ทุกอย่าง	 ไม่ไอ	ดมกลิ่นได้ปกติ	 อาจจะมีรู้สึกเจ็บคอบ้าง	

เหมอืนคนปกตท่ัิวไป	แต่คนกลุม่นีก้ย็งัมโีอกาสไปแพร่ต่อ
ให้คนอื่นต่อไปได้อีก	ซึ่งถ้าไปแพร่โดนคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
ก็กลายเป็นการกระจายเชื้อต่อไป	แต่ถ้าแพร่ไปยังคนที่ไม่
ได้ฉดีวคัซีนกจ็ะท�าให้คนกลุม่หลงัเกดิอาการรุนแรงได้	ซ่ึง
ทุกคนก็รู้กันดี
	 ประเดน็น่าจะอยูท่ีค่วามเข้าใจของคนทีย่งัไม่ได้
ฉดีวคัซีน	ซ่ึงส่วนใหญ่มกัคดิว่าคนท่ีฉดีวคัซีนแล้วปลอดภยั
เข้าใกล้ได้	หายห่วง	และยิง่ถ้าคนกลุม่นัน้ไม่ได้แสดงอาการ
อะไรจากการติดเช้ือเพราะฉีดวัคซีนมาแล้วด้วย	 จึงท�าให้
วางใจและต่างคนต่างประมาท	 ท�าให้ติดเช้ือจากกลุ่มคน
พวกนี้ได้ง่าย	โดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยกันเอง
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ก็จะติดกันเอง	(แบบที่ไม่แสดงอาการ)	ได้ง่ายขึ้น
	 ในอเมริกาและอังกฤษก็จะเห็นว่าการแพร่เชื้อ
ก็ยังคงมีให้เห็นตลอด	ยิ่งฉีดวัคซีนมากขึ้นเท่าไร	คนที่ฉีด
วัคซีนแล้ว	(โดยเฉพาะยังไม่ครบ	2	โดส	+	1	เดือนรอภูมิ
ขึ้น)	ก็จะยิ่งมีโอกาสในการแพร่เชื้อกันมากขึ้น	
	 ผมนกึถงึเร่ืองทีเ่คยเขยีนเกีย่วกบัประเดน็นี	้เมือ่	
เม.ย.	63	และ	ม.ค.	64	ว่าให้ลองนึกตามกันดูครับว่า	มัน
จะเป็นอย่างไร	ถ้าผ่านไปอีก	1	-	2	ปี	ที่เชื้อโควิดแพร่กัน
ไปกนัมาจนเกอืบครบหมดทกุคน	และปรากฏการณ์ทีค่วาม
รุนแรงของเชื้อมันจะเจือจางลงเหมือนแค่ไข้หวัดธรรมดา	
ผมเคยเขียนสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนี้ไว้ว่ามันเป็นสมมติฐานท่ี
เป็นไปได้มาก	 เพราะไข้หวัดใหญ่วันนี้มันก็เกิดจากการ		
กลายพันธุ์มาเรื่อยๆ	เหมือนกัน	ดังนั้น	ประกันแบบ	เจอ	
จ่าย	จบ	นั้นคงจะท�าให้บริษัทประกันจบแบบจ่ายกันหนัก
พอสมควรไปเรื่อยๆ	อีกระยะหนึ่ง
	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	การตรวจเชงิรุกของคนทีไ่ม่
แสดงอาการนัน้สามารถท�าได้โดยการซ้ือชดุตรวจมาตรวจ
เอง	ก่อนที่จะไปตรวจละเอียดจริงในภายหลัง
	 และยิ่งคนที่ฉีดวัคซีนเร่ิมมีมากขึ้นในประเทศ
เท่าไร	คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะมีความเสี่ยงจากการติด
เชือ้มากทวีคณูขึน้เท่านัน้	เพราะตอบยากว่าคนรอบข้างใกล้
ตัวนั้นติดโควิดมาหรือไม่	
	 โดยเฉพาะคนทีฉ่ดีวคัซีนไปแล้ว	เท่าท่ีเห็นกจ็ะมี
ออกเดนิทางไปท�างานหรือไปประชมุท่ีออฟฟิตบ้างสปัดาห์
ละครั้ง	หรือเห็นออกไปจ่ายตลาดก็มี
	 จากข้อสนันษิฐานส่วนตัวในแบบจ�าลองของผมก็
คอื	คนทีฉ่ดีวคัซีนแล้วกเ็หมอืนมเีกราะป้องกนัตวัไว้ระดบั
หนึ่ง	(กันตายได้มาก	กันติดได้นิดหน่อย)	แต่สุดท้ายแล้ว
คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว	(โดยเฉพาะเพียงแค่	1	เข็ม)	ก็เป็น
เหมือนที่พักให้กับเชื้อไวรัสให้มาสิงรอไว้อยู่ดี	และเมื่อไป
เจอกบัคนอืน่ไม่ว่าจะเป็นในทีท่�างานหรือกบัคนในบ้านแล้ว	
เชือ้ไวรัสกม็โีอกาสจะแพร่ไปสูค่นรอบข้างได้	และการแพร่
เช้ือระหว่างคนท่ีฉดีวคัซีนไปแล้วด้วยกนัเองจะเกดิได้ง่าย

ขึ้นกว่ามาก	ถ้าโชคไม่ดีเมื่อไร	คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะ
โดนแพร่เชื้อเข้ามาโดยไม่รู้ตัว
	 มันก็คงเป็นปรากฏการณ์เดียวกับตอนที่มีการ
แพร่กระจายของไวรัสตับอับเสบบี	 ที่คนที่เป็นไวรัสตับ
อักเสบบีแบบชนิดที่เป็นพาหะ	 (คือ	 ไม่แสดงอาการ)	 แต่
สามารถติดต่อผ่านไปที่คนอื่นต่อได้
	 ดังนั้น	 ตัวเลขการแพร่เช้ือที่ผ่านมาจึงเป็นการ
แพร่เชื้อกันแบบเงียบๆ	หลังจากที่มีคนทยอยได้รับวัคซีน
กันแล้ว	 ยิ่งประเทศไหนที่	 “ยืดเวลาในการทยอยการฉีด
วัคซีน”	นานมากขึ้นเท่าไร	ประเทศนั้นยิ่งจะมีตัวเลขอัตรา
การแพร่เชื้อที่วิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น	 และคนที่ยังไม่ได้รับ
วัคซีนก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเมื่อสัดส่วนของคนที่ฉีด
วัคซีนเริ่มมีสูงขึ้น
	 จากกรอบความคิดแบบนี้	จะเห็นว่าในมุมมอง
ของแบบจ�าลองอตัราการติดเชือ้นี	้ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆ	กค็อื
การทีต้่องฉดีวคัซีนกนัตมูเดยีวไปเลย	การทีย่ดืเยือ้ทยอย
ฉดีนัน้	จะท�าให้คนทีฉ่ดีวัคซีนไปแล้ว	สามารถมโีอกาสแพร่
เชื้อต่อไปให้กับคนอื่นได้	โดยเฉพาะการที่ไม่แสดงอาการ
ใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งท�าให้ระมัดระวังได้ยากมากในการไปจ�ากัด
การแพร่เชื้อในวงกว้าง
	 ผมเป็นห่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อในตอน
นี้	 ซึ่งถ้าคนที่่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเห็นด้วยกับแนวคิดของ
กรอบความคิดแบบนี้นั้น	น่ากลัวว่ายอดการติดเชื้อต่อวัน	
(ประกาศอย่างเป็นทางการกัน)	 คงต้องพุ่งขึ้นถึง	 3	 หมื่น
คนต่อวันเป็นแน่	และตัวเลขจริงคงจะสูงกว่านั้น
	 เพราะฉะนั้น	 คนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาส
สามารถแพร่เชื้อต่อให้ผู้อื่นได้อีก	 คนที่ฉีดวัคซีนแล้วจึง
ต้องยิ่งระมัดระวังตัวมากกว่าคนท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีนเสีย
ด้วยซ�้า	 เพราะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแทบจะไม่แสดงอาการ
อะไรเมื่อติดเชื้อเลย	 ท�าให้คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมีโอกาส
แพร่เช้ือให้กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวมากกว่าคนท่ียังไม่
ได้ฉีดวัคซีนครับ

	 ตัวเลขการแพร่เชือ้ท่ีผ่านมาจึงเป็นการแพร่เชือ้กนัแบบเงียบๆ	หลงัจากทีม่คีนทยอยได้รับวคัซีนกนัแล้ว	ยิง่
ประเทศไหนที่	“ยืดเวลาในการทยอยการฉีดวัคซีน”	นานมากขึ้นเท่าไร	ประเทศนั้นยิ่งจะมีตัวเลขอัตราการแพร่เชื้อที่
วิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น	และคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเมื่อสัดส่วนของคนที่ฉีดวัคซีนเริ่มมีสูงขึ้น
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	 จากการท�าแบบจ�าลองการแพร่เชื้อโควิดพบว่า	
แม้การฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการตายลงได้อย่างมาก	
และลดอัตราการติดได้ในระดับหนึ่ง	 แต่ในแง่ของอัตรา
การแพร่เชื้อจะไม่ลดลง	
	 สงัเกตได้ว่าอตัราการแพร่เชือ้ของประเทศทีฉ่ดี
วคัซีนได้ดเีมือ่ผ่านไปสกัระยะแล้วจะเพิม่สงูขึน้	นัน่คงเป็น
เพราะสายพันธุ์เดลตานั้นไม่แสดงอาการอยู่แล้ว	คนที่ฉีด
วัคซีนเข้าไปแล้วและยิ่งเจอกับสายพันธุ์เดลตาเข้าไปด้วย	
เราจะเห็นจากสถิติตอนนี้ก็คือ	 80%	 ของคนท่ีติดเชื้อนั้น

ส.ประกันวินาศภยัไทย 
คาดยอดเคลมโควดิอาจทะล ุ‘หม่ืนล้าน’ 
หลงัผู้ติดเชือ้รายวนัยงัพุ่ง นกัคณติศาสตร์ฯ 
เชือ่บริษทัประกัน ‘จบแบบจ่ายหนกั’
• อ้างอิงจาก The Standard วันที่ 10 สิงหาคม 2564

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

	 แม้การฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการตายลงได้อย่างมาก	 และลดอัตราการติดได้ในระดับหนึ่ง	 แต่ในแง่
ของอัตราการแพร่เชื้อจะไม่ลดลง	สังเกตได้ว่าอัตราการแพร่เชื้อของประเทศที่ฉีดวัคซีนได้ดีเมื่อผ่านไปสักระยะแล้ว
จะเพิ่มสูงขึ้น	นั่นคงเป็นเพราะสายพันธุ์เดลตานั้นไม่แสดงอาการอยู่แล้ว	คนที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วและยิ่งเจอกับสาย
พันธุ์เดลตาเข้าไปด้วย	เราจะเห็นจากสถิติตอนนี้ก็คือ	80%	ของคนที่ติดเชื้อนั้นจะไม่แสดงอาการเลย	แต่คนกลุ่มนี้
ก็ยังมีโอกาสไปแพร่ต่อให้คนอื่นต่อไปได้อีก

จะไม่แสดงอาการเลย	 แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสไปแพร่
ต่อให้คนอื่นต่อไปได้อีก
	 ภายใต้กรอบความคดิทีว่่ายิง่คนท่ีฉดีวคัซีนเร่ิม
มีมากขึ้นในประเทศเท่าไร	 คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะมี
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อมากทวีคูณขึ้นเท่านั้น	 เพราะ
ตอบยากว่าคนรอบข้างใกล้ตัวนั้นติดโควิดมาหรือไม่	 ผม
เป็นห่วงสถานการณ์การแพร่เช้ือในตอนนี้ว่ายอดการติด
เชื้อต่อวัน	คงต้องพุ่งขึ้นถึง	30,000	คนต่อวันเป็นแน่และ
ตัวเลขจริงคงจะสูงกว่านั้น
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หลักการของการประกันภัย	 คือ	 การชดเชยความ
สูญเสียทางด้านการเงิน	 (Financial	Loss)	 ให้กับ

ผู้ที่ซื้อประกัน

หลักการประกันภัยอีกข้อคือ	 ผู ้ ซ้ือกรมธรรม์
ไม่สามารถคาดหวังก�าไรจากการซ้ือประกันได้	

หมายความว่า	ถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นมา	ความเสียหาย	1	แสน
บาท	แต่ถ้าได้เงินคืน	3	แสนบาท	ก็หมายถึงจะได้ก�าไร	2	
แสน	 ซ่ึงถ้ามีกรมธรรม์แบบนี้จะท�าให้ขัดต่อหลักการของ
การประกันภัย

แม้แต่ความคุม้ครองชดเชยรายวนั	ทางฝ่ายพจิารณา
การรับประกันภัยก็ต้องดูรายได้ของคนที่มาซ้ือ

ประกนัประกอบไปด้วย	ไม่ใช่ว่ารายได้วนัละ	300	บาท	แต่
เวลานอนโรงพยาบาลชดเชยรายวนัได้วนัละ	1,500	บาท	ซ่ึง
ก็จะขัดกับหลักการประกันตามที่กล่าวมาในข้อ	1	และ	2

ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่	 ‘ทุนประกันภัย’	 (Sum	
Assured)	มค่ีามากกว่า	‘ความสญูเสยีทางด้านการ

เงิน’	 (Financial	Loss)	แล้ว	 เมื่อนั้นก็จะเกิดแรงจูงใจที่
แปรผนัโดยตรงกบัการน�าตวัเองไปเสีย่งภยั	ท�าให้ผดิเจตนา
ของการรับประกันภัยไป	

แบบประกันที่ออกมาทุกชนิด	 ท�าขึ้นมาเพื่อตอบ
โจทย์ข้อ	4	ให้ได้	ซึ่งแม้แต่ประกัน	เจอ	จ่าย	จบ	

ก็น่าจะถูกออกแบบมาให้เป็นเช่นนี้เหมือนกัน

ส�าหรับ	เจอ	จ่าย	จบ	ใครที่ฉีดวัคซีนครบ	2	เข็ม
แล้ว	แปลว่าความสญูเสยีทางด้านการเงินท่ีว่านีจ้ะ

น้อยลงไปมาก	เพราะส่วนใหญ่จะติดแบบไม่แสดงอาการ

เป็นเร่ืองปกติของโรคระบาดที่ไวรัสจะกลายพันธุ์	
และเมื่อกลายพันธุ์แล้วอาจจะมีโอกาสติดเชื้อกัน

ง่ายขึ้น	(บทความ	‘บทเรียน	100	ปี	จากโรคระบาด’	ที่เคย
เขียนในเดือนมีนาคม	2563)	โดยเฉพาะถ้าติดเชื้อโดยไม่
แสดงอาการ	กจ็ะแปลว่า	ความสญูเสยีทางด้านการเงินนัน้
แทบจะไม่มีเลยเช่นกัน

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

ถอดบทเรียน 15 ประการ
กับประกัน ‘เจอ จ่าย จบ’
• อ้างอิงจาก The Standard วันที่ 8 ตุลาคม 2564
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จนถึงตอนนี้	 อัตราของคนท่ีติดโควิดแบบสถานะ	
‘สีเขียว’	 นั้น	 มีมากกว่า	 80%	 ซ่ึงบางคนในกลุ่ม	

‘สีเขียว’	นี้อาจจะไม่แสดงอาการ	หรืออาจจะยังพอท�างาน
ได้อยู่	ซึ่งความสูญเสียทางด้านการเงินนั้นจะมีไม่มากนัก

ถ้าความสูญเสียทางด้านการเงินจากการท่ีเกิดภัย
ร้ายกับตัวเอง	 มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย	 ก็แปล

ว่าสินค้าประกันภัย	 เจอ	 จ่าย	 จบ	 อาจจะไม่เข้าหลักการ
ประกันภัยอีกต่อไป	(กลับไปที่ข้อ	1	และ	2)

สมการของแรงจูงใจในการเจาะจงไปตดิโควดิ	
คอื	[เงินท่ีจะได้รับจากบริษัทประกนั	-	ความ

เสียหายที่จะได้รับถ้าติดโควิด]	x	สภาพเศรษฐกิจที่ย�่าแย่	
ซ่ึงกแ็ปลว่า	ถ้าความเสยีหายจากการตดิโควดิน้อยลง	(เช่น	
ติดโควดิไปส่วนน้อยเท่านัน้ทีจ่ะเป็นอันตรายร้ายแรง)	ผนวก
กบัไม่มอีนัจะกนิเลย	ท�าให้เกดิแรงจูงใจให้พฤติกรรมไปทาง
นี้	เพราะจะท�าให้คนคิดว่า	‘ติดโควิดดีกว่าอดตาย’

ประกัน	เจอ	จ่าย	จบ	เป็นเรื่องที่ดี	แต่	‘สมการ
แรงจงูใจไปตดิโควดิ’	ตามข้อ	10	จะมมีากขึน้เมือ่

เวลาผ่านไป	เพราะภาวะเศรษฐกจิท่ีท�าให้หลายคนขาดรายได้	

ประกนั	เจอ	จ่าย	จบ	ส่วนใหญ่จะมค่ีาชดเชย
รายวันไปด้วย	ซึ่งสถานการณ์โควิดท�าให้คน

ตกงานไปเป็นจ�านวนมาก	ถ้าเราย้อนกลับไปที่ข้อ	3	เรื่อง
ค่าชดเชยรายวัน	ก็จะเห็นว่ามันยิ่งท�าให้	‘สมการแรงจูงใจ
ไปติดโควิด’	นั้นเด่นชัดขึ้น

มาตรการผ่อนปรนให้เคลมได้ง่ายขึ้น	 เช่น	
การนอน	 Hospitel	 14	 วัน	 ส�าหรับผู้ป่วย

ที่ไม่มีอาการ	หรือการเอาแค่ผล	Lab	โควิดโดยที่ไม่ต้อง

ใช้ใบรับรองแพทย์	 ซ่ึงมาตรการเหล่านี้เป็นเร่ืองท่ีดีและมี
เจตนาดีต่อผู้บริโภค	แต่ในมุมกลับกัน	ก็จะท�าให้เกิดแรง
จูงใจในการทุจริตเคลมส�าหรับคนบางกลุ่มได้มากขึน้เช่นกนั

การก�าหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินสินไหม	
15	 วันเป็นเร่ืองที่ดีมาก	 และท�าให้ผู้บริโภค

มั่นใจในธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น	แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ส่ง
ผลให้บริษัทประกันที่มีระบบหรือบุคลากรไม่พอไปตรวจ
สอบเอกสารได้ทัน	 ท�าให้คาดการณ์การมีทุจริตการเคลม
ปนเข้ามาเยอะมากกว่าสถานการณ์ปกติไปหลายเท่าตวั	โดย
อ้างอิงจาก	‘สมการแรงจูงใจไปติดโควิด’	เป็นต้น

ประกนักค็อืกระดาษทีใ่ส่เง่ือนไขบวกกบัความ
น่าเชือ่ถอื	ซ่ึงถ้าจ่ายเคลมให้ตามเง่ือนไขไม่ได้

กจ็ะท�าให้ความน่าเชือ่ถอืนัน้หมดไป	กรมธรรม์ประกนักจ็ะ
กลายเป็นเพียงกระดาษธรรมดาไป	แต่ตัวแบบประกันภัย
ต้องเกดิประโยชน์และต้องไม่จูงใจให้ผูบ้ริโภคไปเสีย่งภยั	อกี
ทัง้ต้องป้องกนัการขบวนการทจุริตเคลมประกนัภยั	เพราะ
การทจุริตเคลมแต่ละคร้ังจะส่งผลเสยีต่อผูบ้ริโภคทางอ้อม
โดยไม่รู้ตวั	เพราะหลกัการประกนัคอืการเฉลีย่ทกุข์เฉลีย่สขุ	
ทีม่ตีวักลางคอืบริษัทประกนัคอยจัดการบริหารความเสีย่ง

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






