“ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย” ก็มีอะไรใหม่ๆ
ทีส่ มาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ได้ท�ำ
อยูเ่ สมอครับ โดยผูอ้ า่ นทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและ
ผลงานของสมาคมฯ ผ่านในคอลัมน์นี้ได้ครับ
เริ่มด้วยหัวเรื่องที่ใช้หลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยว่าด้วย “การจัดตั้งเงินส�ำรองส�ำหรับเลี้ยงดูคนในยาม
เกษียณ” ว่ามีหลักการใหญ่ๆ อยู่ทั้งหมด 2 แบบ และเมื่อ
ได้แนวคิดรวบยอดนี้แล้ว ผู้อ่านแต่ละท่านก็จะเดากันออก
ครับว่ากองทุนทีต่ วั เองมีอยูน่ นั้ โดนจัดตัง้ เงินส�ำรองแบบไหน
และแบบไหนเสี่ยง หรือไม่เสี่ยงกว่ากัน
เกาะกระแสกับการลดหย่อนภาษีของประกัน
สุขภาพที่ทุกท่านได้ทราบกันถ้วนหน้าแล้ว ว่าโดนน�ำมารวม
กับประกันชีวติ ซึง่ หมายความว่าถ้าซือ้ ประกันชีวติ เต็มแล้วก็
จะไม่ได้การลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพอีก ทีนเี้ รามาดู
เหตุผมว่า “เหตุใดเบี้ยประกันสุขภาพจึงควรได้รับสิทธิลด
หย่อนภาษี” และการลดหย่อนทีม่ นี นั้ เพียงพอหรือไม่ ท�ำไม
ในอนาคตจึงควรจะมีมาตรการลดหย่อนแยกออกมาต่างหาก
เครียดกันมาพอแล้ว จากนัน้ ก็มาอ่านเรือ่ งเบาๆ ทีเ่ อามาแบ่ง
ปันให้อา่ นกันกับ “บันทึกลับเมือ่ ครัง้ ไปท�ำงานทีฮ่ อ่ งกง ตอน
ที่ 1” โดยหลังจากทีร่ ะยะเวลาผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ผมก็ได้
ลองมองย้อนอดีตของตัวเองพร้อมๆ ไปกับการตอบค�ำถาม
ที่มีจากผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่ง ลองมาเปิดบันทึกลับนี้
ไปด้วยกันครับ

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

และก็มาเก็บเกร็ดเล็กน้อย เสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ในธุรกิจประกันกับ “ความรู้ประกันบ�ำนาญ ฉบับย่อ” ซึ่งให้
แนวคิดรวบยอดในมุมของการพัฒนาแบบประกันอีกมุมมอง
หนึ่ง
สุ ด ท้ า ย เรื่ อ งที่ น ่ า จั บ ตามองของวงการก็ คื อ
“คณิตศาสตร์ประกันภัยกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (IFRS9)” ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ท�ำไมถึงเกี่ยวพันกับ
แอคชัวรี ซึ่งก็ติดตามอ่านกันได้ครับ
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ในไตรมาสทีผ่ า่ นมา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ได้เดินสายเข้า
สวัสดีปีใหม่กับสมาคมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย และส�ำหรับวารสารสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ ก็ได้
เดินทางมาถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ดังนั้นเรามาดูผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมากันนะคะ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ คุณจักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย และคุณ
ธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม เข้าพบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ 
และให้ค�ำปรึกษาเรื่องดังนี้
1. การจัดเก็บข้อมูลของฝั่งวินาศภัย
2. มาตรฐานการปฎิบัติงานส�ำรองประกันภัย
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน คปภ.
2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส�ำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2560-2561
ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสมา
คมฯ ครั้งที่ 2/61 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 17.2 อาคารเอไอเอทาวเวอร์
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4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ
และสมาชิก เข้าร่วมการการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันศุกร์
ที่ 30 มีนาคม 2561
5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการพัฒนากรอบการด�ำรงเงินกองทุน
ระยะที่ 2 (RBC2) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 205-206 ส�ำนักงาน คปภ.
6. สมาคมฯ ส่งอีเมลแจ้งให้กับสมาชิก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้สมาชิกที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็น
คณะท�ำงานระหว่างสมาคมฯ และส�ำนักงานคปภ. ในการเข้าร่วมท�ำ focus group เพือ่ แลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็น
จากผูป้ ฏิบตั งิ านภายใต้วชิ าชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทีเ่ กีย่ วข้องกับส�ำนักงาน คปภ. ในเรือ่ ง “หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับตัวข้อมูลของธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในการค�ำนวณเงินส�ำรองทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย” ซึ่งจะอยู่ในหัวเรื่อง Actuarial Regulation ภายใต้ ICP5 และคาดว่าทาง ส�ำนักงาน คปภ. จะ
ออกเป็น “ร่างประกาศ คปภ.” ในปี 2561
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7. สมาคมฯ เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการจัดการสอบหลักสูตรนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยให้กับ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Society of Actuaries (SOA) และ
Casualty Actuarial Society (CAS) ส�ำหรับฤดูกาล Spring 2018 ณ ตึก Ocean Glassware Showroom ระหว่าง
วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561
8. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายก และคุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์
เหรัญญิก ได้เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการส�ำนักงานคปภ. เพื่ออธิบายภาพรวมของงาน และน�ำเสนอร่างค�ำ
กล่าวเปิดงานเพื่อให้ท่านพิจารณา ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เรียนเชิญ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการส�ำนักงานคปภ. ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา IFoA Asia Conference 2018
9. คุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ เหรัญญิก และคุณวิไลพร สุวรรณมาลัย กรรมการและประธานอนุกรรมการการ
จัดอบรมและสัมมนา ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ Ms. Kitty Chan Liaison Manager, Asia สมาคมนัก
คณิตศาสตร์ออสเตรเลีย ซึ่งประจ�ำอยู่ที่ฮ่องกง เพื่อพปปะและสานสัมพันธ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ บ้าน
ขนิษฐา สุขุมวิท 53

10. คุณอิฎฐ์ อภิรกั ษ์ตวิ งศ์ เหรัญญิก ประธานประสานงานร่วมกับทาง Institute and Faculty of Actuaries
(IFOA) เพื่อจัดงาน IFoA Asia Conference 2018: Role of actuary in Innovation ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม
2561 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว
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11. คณะกรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่
10 พฤษภาคม 2561 ณ บอร์ดรูม2 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งในวันดังกล่าว มีงานสัมมนา “IFoA
Asia Conference 2018: Role of actuary in Innovation”
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การจัดตั้งเงินส�ำรอง

ส�ำหรับเลี้ยงดูคนในยามเกษียณ
แนวคิดเรื่อง “ภาษีคนโสด” มีออกมาเพราะประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ภาวะปัญหา
ประชากรสูงอายุที่ก�ำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภาครัฐไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพียงพอเพื่อรองรับกับภาระเลี้ยงดูประชากรวัยเกษียณในอนาคต เพราะวิธีการจัด
เก็บและน�ำเงินภาษีมาใช้นั้นยังเป็นแบบวิธี Pay as you go ซึ่งเป็นวิธีที่ “คนจ่ายภาษีไม่
ได้ใช้ แต่คนใช้สวัสดิการจากภาษีนั้นไม่ได้จ่าย” ท�ำให้ต้องระวังเรื่องสัดส่วนของประชากร
วัยท�ำงานกับวัยเกษียณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนในยุค baby-boomer ที่ก�ำลังจะก้าวเข้า
สู่วัยเกษียณในอีกไม่ช้า ยังผลให้ประชากรวัยท�ำงานในขณะนั้นจะต้องแบกรับภาระการเสีย
ภาษีมากกว่ายุคอื่นๆ มากนัก

008

Pay as you go (จ่ายและเก็บภาษีตามมีตามเกิด)

ลักษณะการบริหารภาษีแบบนีจ้ ะเป็นลักษณะทีเ่ ก็บเงินภาษีเข้ามากองไว้ จากนัน้ ก็จดั สรรงบประมาณส่วน
หนึง่ ไว้บริหารประเทศและงบประมาณอีกส่วนหนึง่ ไว้สำ� หรับการเลีย้ งดูคนในยามเกษียณ ซึง่ จุดเด่นของวิธกี ารบริหาร
แบบนี้คือเป็นการบริหารแบบ “ปีต่อปี” และถ้าค่าใช้จ่ายในปีไหนที่ไม่น่าจะพอ ก็จะไปเรียกเก็บภาษีเพิ่มเอา แต่ถ้าเรา
มามองในส่วนของภาระเลีย้ งดูของภาครัฐทีม่ ใี ห้กบั ประชากรเมือ่ ยามเกษียณเท่านัน้ มันก็เหมือนกับว่า “รุน่ ลูก” ทีเ่ ป็น
ประชากรวัยท�ำงานก�ำลังท�ำงานจ่ายภาษีเพื่อไปเลี้ยง “รุ่นแม่” ที่เป็นประชากรวัยที่เกษียณ เพราะฉะนั้น ภาครัฐจึงเป็น
ตัวกลางทีท่ ำ� ให้คนวัยท�ำงานท�ำหน้าทีเ่ ลีย้ งดูคนวัยสูงอายุ และเมือ่ คนวัยท�ำงานเหล่านีแ้ ก่ตวั ลงจนกลายเป็นคนวัยสูง
อายุเสียเอง ถึงตอนนั้นก็จะมีเด็กที่กลายมาเป็นคนวัยท�ำงานเพื่อเลี้ยงดูคนสูงอายุแบบนี้ต่อไปในทุกรุ่นทุกยุคสมัย
วิธี Pay as you go ไม่ได้มีการวางแผนกัน
เงินส�ำรองล่วงหน้าแบบระยะยาวเอาไว้ จึงอาจจะเรียกเป็น
ภาษาชาวบ้านว่า “วิธกี ารจ่ายและเก็บภาษีกนั ตามมีตามเกิด”
เพราะเป็นวิธที บี่ ริหารเงินกันเป็นปีตอ่ ปี ซึง่ ง่ายกับการจัดการ
บริหาร โดยจะใช้ได้ดตี อ่ เมือ่ สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงาน
กับวัยเกษียณนั้นมีค่าคงที่และไม่ผันผวนมากเกินไปนัก
วิธกี ารอีกแบบหนึง่ ทีค่ ำ� นึงถึงเงินส�ำรองในระยะ
ยาวเอาไว้นนั้ จะเรียกว่าวิธแี บบ Reserving basis โดยจะ
เป็นวิธที ตี่ งั้ เงินส�ำรองไว้สำ� หรับแต่ละคน หมายความว่าถ้า
คนไหนจ่ายสะสมเอาไว้มากก็จะมีการตั้งเงินส�ำรองไว้มาก

เพือ่ ทีจ่ ะเก็บไว้ให้คนๆ นัน้ ในอนาคต ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็นแนวทาง
ที่ให้แต่ละคนออมเงินของตัวเอง
แต่สิ่งที่พิเศษและต่างกับการออมแบบฝากเงิน
นัน้ ก็คอื “การตัง้ เงินส�ำรองเพือ่ วางแผนส�ำหรับการเกษียณ”
นัน้ หมายถึงการเตรียมตัวส�ำหรับอนาคตทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้เงิน
เมือ่ ยังมีชวี ติ อยูใ่ นช่วงเกษียณ ท�ำให้การตัง้ เงินส�ำรองแบบ
นีจ้ ำ� เป็นจะต้องอาศัยหลักการทาง “คณิตศาสตร์ประกันภัย”
เข้ามาช่วยค�ำนวณ ไม่ว่าจะเป็นอัตรามรณะ อัตราการเจ็บ
ป่วย หรืออัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน เป็นต้น
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Reserving basis (การตั้งเงินส�ำรองตามหลักทางคณิตศาสตร์ประกันภัย)

ลักษณะการบริหารภาษีแบบนี้จะเป็นลักษณะที่เก็บเงินภาษีจากแต่ละคนเข้ามาและมีการตั้งเงินส�ำรองเอา
ไว้ให้ส�ำหรับคนๆ นั้น ซึ่งจุดเด่นของวิธีการบริหารแบบนี้คือเป็นการบริหารแบบมีวางแผนตั้งเงินส�ำรองล่วงหน้าแบบ
ระยะยาวเอาไว้ ท�ำให้มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะมีเงินใช้ในยามเกษียณตามที่ได้จ่ายเงินเข้ามาไว้ในช่วงวัยท�ำงาน แต่สิ่ง
ที่เป็นข้อเสียของวิธีนี้ก็คือการด�ำเนินงานที่ยุ่งยากและขาดความยืดหยุ่นในการที่รัฐจะน�ำเงินไปใช้ท�ำอย่างอื่น
ปัจจัยต่อไปนี้จะมีผลกระทบกับการประมาณการของเงินส�ำรองที่จะต้องตั้งไว้ในแต่ละปี
• อัตรามรณะ เพื่อที่จะประมาณการว่าจะมีคนที่เหลืออยู่กี่คนถึงตอนที่เกษียณ และเมื่ออยู่ถึงยาม
เกษียณแล้วจะอยู่กันได้นานเท่าไร
• อัตราการเจ็บป่วย เพื่อที่จะประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพว่าจะต้องจ่ายเมื่อไรและเท่าไรในแต่ละ
ปี ตราบใดที่คนๆ นั้นยังมีชีวิตอยู่
• อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน เพื่อให้เงินส�ำรองที่ตั้งขึ้นมาแต่ละปีได้งอกเงย โดยการลงทุนนั้นจะต้อง
มีการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เหมาะสม เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นเงินที่จะต้อง
คืนให้กับคนที่จะเกษียณในอนาคต
เนื่ อ งจากการด� ำ เนิ น งานที่ ยุ ่ ง ยาก วิ ธี ก าร
Reserving basis จึงไม่ค่อยนิยมใช้ในการจัดเก็บภาษี
อาจเป็นเพราะงบประมาณภาษีนนั้ ก็มลี กั ษณะปีตอ่ ปีเหมือน
กัน วิธีการ Reserving basis จึงได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้

กับการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญที่เป็นสวัสดิการของข้าราชการ
และพนักงาน หรือผลประโยชน์จากประกันชีวติ และประกัน
บ�ำนาญ โดยคนจ่ายเงินเข้ามาให้นั้นจะเป็นนายจ้างหรือผู้
เอาประกันภัยเองก็ได้
การออมเพื่อยามเกษียณโดยวิธี Reserving
basis จึงเป็นวิธที สี่ ามารถใช้ควบคูก่ บั วิธี Pay as you go
ได้อย่างแยบยล โดยภาครัฐสามารถกระตุน้ พฤติกรรมของ
ประชาชนได้จากกลไกทางการออมแบบวิธี Reserving
basis นี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนท�ำประกันชีวิต
หรือประกันบ�ำนาญเพื่อวางแผนทางการเงินตั้งแต่ต้น
ดังนั้น การแก้ปัญหาของวิธี Pay as you go
โดยไปมีแนวคิดเรือ่ ง “ภาษีคนโสด” นัน้ เป็นเพียงการจะ
ไปแก้ปญั หาระยะสัน้ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมาได้
ในทางกลับกัน เราสามารถหันไปส่งเสริมวิธี Reserving
basis เช่น “การเพิ่มเพดานค่าลดหย่อนภาษีจากการซื้อ
ประกันชีวิตหรือประกันบ�ำนาญ” ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
ระยะยาวและมีประสิทธิผลที่ดีกว่า
การแก้ปัญหาอย่างบูรณาการนั้นจึงจ�ำเป็น
ส�ำหรับการพัฒนาประเทศในขณะนี้มากที่สุด!!
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ปัจจุบันภาครัฐเห็นชอบและสนับสนุนการออมของประชาชน โดยอนุญาตให้ใช้สิทธิ
น�ำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท�ำให้มีการออมผ่านผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนบริหารความเสี่ยงในระดับครัวเรือนและแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนเอง และแบ่งเบาภาระของรัฐ รัฐ
สามารถสนับสนุนได้โดยการอนุญาตให้น�ำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจท�ำการประกันสุขภาพมากขึ้น
เหมือนเช่นการประกันชีวิต
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หากเมือ่ พิจารณาถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการ
ประกันสุขภาพแล้ว จะพบว่าการประกันภัยดังกล่าวเป็นการให้ความ
คุม้ ครองด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วกับความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บใน
ชีวติ และร่างกายของผูเ้ อาประกันภัย ซึง่ การเจ็บป่วยและการบาด
เจ็บนี้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนั้น ๆ ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็
ย่อมมีผลกระทบสืบเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้เอาประกันภัย
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ เพราะการประกันสุขภาพเป็นหลัก
ประกันความมั่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่าเมื่อใดที่เจ็บป่วย ผู้
เอาประกันภัยสามารถรับบริการตรวจรักษาได้โดยไม่ต้องกังวล
เรื่องมาตรฐานและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จนอาจท�ำให้
เสียโอกาสในการรักษาไปได้ จะเห็นได้ว่า นอกจากการประกัน
สุขภาพจะเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของผู้เอาประกันภัยแล้ว
ยังส่งผลไปถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วย  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประกันสุขภาพ
จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและอนามัยของผู้เอา
ประกันภัย แต่การประกันสุขภาพอาจยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐเท่าที่ควร แม้ว่าเบี้ยประกัน
ภัยดังกล่าวผูเ้ อาประกันภัยเป็นผูร้ บั ผิดชอบการจ่าย
เบีย้ ประกันภัยซือ้ ความคุม้ ครองให้กบั ตัวเอง เพือ่ จะ
ได้ไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐ แต่ประชาชน
กลุม่ ดังกล่าวกลับยังไม่ได้รบั การสนับสนุนจากภาค
รัฐ  จึงท�ำให้การประกันสุขภาพในประเทศไทยไม่เป็น
ทีแ่ พร่หลายและยังไม่ได้รบั ความสนใจจากประชาชน
ผู้มีก�ำลังซื้อเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนเบี้ย
ประกันภัยของธุรกิจทั้งหมดยังมีสัดส่วนค่อนข้าง
ต�่ำเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันชีวิต

ประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับ
จากมาตรการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ส�ำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น
ปัจจุบนั ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลต่อครัง้ ของ
แต่ละโรคต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ใน
ของโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเป็นจ�ำนวนเงินที่ไม่ใช่
น้อยส�ำหรับแรงงานที่มีรายได้ปกติทั่วไป หากประชาชนมี
การซื้อประกันสุขภาพไว้เมื่อเจ็บป่วยก็จะสามารถเข้ารับ
การรักษาได้ทันทีโดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้เข้ามาร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่หากประชาชนไม่มีสวัสดิการอื่น
ใดมารองรับหรือแรงงานไม่มีการเตรียมความพร้อมด้าน
รายได้ที่เพียงพอแล้ว ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้จะย้อนกลับไป
เป็นภาระที่สร้างความยากล�ำบากให้กับชีวิตความเป็นอยู่

เป็นอย่างมาก เพราะการเจ็บป่วยแต่ละครัง้ นอกจากจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ป่วยยังจ�ำเป็นต้อง
หยุดงานเพื่อพักรักษาตัวเป็นเหตุให้ต้องขาดรายได้ไปชั่ว
ขณะ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะท�ำให้แรงงานส่วนใหญ่มักจะกลับ
ไปใช้ระบบหลักประกันสุขภาพที่ภาครัฐหรือนายจ้างจัดไว้
ให้แทน ซึ่งก็จะกลับไปเป็นภาระให้ภาครัฐเพิ่มขึ้น ยิ่งหาก
เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบแรงงานหรือไม่มีหลักประกันความ
คุม้ ครองใด ๆ ซึง่ บุคคลเหล่านีม้ จี ำ� นวนไม่นอ้ ยในสังคม ก็
จะยิง่ ท�ำให้เป็นภาระทีภ่ าครัฐต้องเข้ามารับผิดชอบประชาชน
ในส่วนนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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สร้างหลักประกันความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับคนไทย
หากประชาชนมีการประกันสุขภาพ สามารถ
โอนภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลไปยังบริษทั ประกัน
ภัย หากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการประกันสุขภาพด้วย
มาตรการการทางภาษีเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนหันมา
ท�ำประกันสุขภาพมากขึน้ เมือ่ ประชาชนมองเห็นประโยชน์

จากความคุม้ ครองในสัญญาประกันภัยรวมไปถึงการได้รบั
การรักษาพยาบาลด้วยบริการที่มีมาตรฐาน ก็จะท�ำให้ผู้
เอาประกันภัยหันมาสร้างหลักประกันความคุ้มครองด้าน
สุขภาพให้กับตัวเองมากขึ้น

ประหยัดงบประมาณภาครัฐ
หากภาครัฐพิจารณาให้เบี้ยประกันสุขภาพน�ำ
มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับ
เบี้ยประกันชีวิต มาตรการภาษีดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญที่เร่งผลักดันให้ประชาชนผู้ที่มีก�ำลังซื้อหันมาสนใจ
และท�ำประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ผลประโยชน์ที่ภาครัฐ
จะได้รับจะมีมากกว่าการสูญเสียรายได้ทางภาษีจากการ
ให้สิทธิประโยชน์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันภัยสุขภาพ โดย
ภาครัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะงบของกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่
ได้รับการจัดสรรเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งงบประมาณด้าน
นีใ้ นระยะยาวจะเพิม่ สูงกว่านีม้ าก เพราะสังคมไทยได้เข้าสู่
ภาวะสังคมผูส้ งู อายุ (Aging Society) ทีน่ บั วันจะมีจำ� นวน
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้อยู่
ในวัยแรงงาน สภาวะเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหาการพึ่งพิง
แรงงานและปัญหาระบบสวัสดิการของภาครัฐในการต้อง
รับเลี้ยงดูผู้สูงอายุจ�ำนวนมากเหล่านี้  

บทสรุป
ในระยะยาว หากรัฐยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญใน
เรื่องนี้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม และ หากประชาชน
ยังไม่สามารถทีจ่ ะเข้าถึงระบบการประกันความคุม้ ครอง
สุขภาพภาคสมัครใจให้กบั ตัวเอง เมือ่ เจ็บไข้ได้ปว่ ยหรือมี
ปัญหาสุขภาพ ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลจะเป็นภาระ
ที่หนักหน่วงต่อตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก และ
เป็นภาระของภาครัฐอย่างมาก ยิ่งเมื่อประเทศไทยก�ำลัง
เข้าสู่ยุคของประชากรวัยชรามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าใน
อดีต ประชากรมีอายุมากขึน้ ย่อมจะมีโอกาสทีจ่ ะเจ็บป่วย
มากขึน้ และค่ารักษาพยาบาลเองก็มกี ารปรับเพิม่ ขึน้ ทุกปี
ในปีที่ผ่านมาได้ปรับขึ้นอีกร้อยละ 15 ซึ่งถ้าค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวสูงขึน้ มากๆ จนรายได้ในภาคครัวเรือนหรือนายจ้าง
ไม่สามารถแบกรับภาระได้อกี ต่อไป ประชาชนหรือแรงงาน
เมือ่ เจ็บป่วยก็จะวิง่ เข้าสูส่ วัสดิการของภาครัฐ และเมือ่ นัน้
รัฐคงจะต้องหาวิธกี ารทีจ่ ะรับมือกับปัญหาดังกล่าวรวมถึง
การต้องจัดหางบประมาณจ�ำนวนมหาศาลทีจ่ ะมารองรับ
เพื่อให้เพียงพอกับภาระต่างๆ เหล่านี้  

หากความรับผิดชอบเหล่านีไ้ ด้รบั การกระจา
ยมาสู่ธุรกิจประกันชีวิต ด้วยการให้การประกันสุขภาพ
ของธุรกิจประกันชีวติ เป็นโครงการหนึง่ ภายใต้โครงการ
การหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีภาครัฐเป็นผู้
ให้การสนับสนุนด้วยมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทาง
ภาษี เพือ่ เป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนเห็นความ
ส�ำคัญและหันมาท�ำการประกันสุขภาพมากขึน้   ในระยะ
ยาวเมือ่ ประเทศมีประชากรซึง่ เป็นผูม้ รี ายได้และมีความ
สามารถในการดูแลรักษาตัวเองโดยไม่ไปพึงพาสร้างภาระ
ให้กบั ภาครัฐอีกต่อไป ประเทศนัน้ ก็จะมีความเสมอภาค
และเสถียรภาพทางสังคม ผูท้ ดี่ อ้ ยกว่าทางสังคมก็จะได้
ใช้สิทธิประโยชน์ของการบริการขั้นพื้นฐานเท่าที่จ�ำเป็น
อย่างเต็มที่โดยมีมาตรฐานการรักษาที่เสมอกัน ดังนั้น
งบประมาณที่ภาครัฐได้น�ำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพก็จะสามารถกระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ได้อย่างทั่ว
ถึง หรือสามารถน�ำไปใช้พัฒนาด้านอื่นๆ แทนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลเพิ่มเติมจากประเทศต่างๆ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นหลายประเทศ เช่ น
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฮ่องกง จีน และมาเลเซีย อยู่
ระหว่างน�ำเสนอโครงการ heath reform โดยให้ประชาชน
มีการประกันสุขภาพ ให้มากที่สุด เพื่อลดภาระการ
ดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาครัฐ ในประเทศ
อินโดนีเซีย มร.อกัง แลคโสโน (coordinating Minister
for People’s Welfare) กล่าวว่า health insurance
จะครอบคลุมประชากรอินโดนีเซียทั้งหมดในปี 2019
โดยโครงการจะเริ่มท�ำในปี 2014  และภายในอีก 5 ปี
ข้างหน้า ประชากรอินโดนีเซียจะมีประกันสุขภาพโดย
ทั่วหน้า ตามกฎหมาย the 2004 Law on National
Social Security System. ในส่วนประเทศเวียดนาม
นั่น ก็ริเริ่มโครงการด้านสุขภาพ โดยให้ภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างมากในเรื่องนี้ โดยหวังว่า medical
insurance จะครอบคลุมได้มากกว่า 90% ของประชากร
ในปี 2020  ประเทศฮ่องกง มีการออกกฎหมาย health
cover tax deduction เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนซื้อ
ประกันสุขภาพมากขึ้น
ประเทศมาเลเซีย มีค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลสูงขึน้ ทุกปี ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา ค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20-30% ดังนั้น กระทรวงการคลังจึง
ร้องขอให้ Malaysia Insurance Institute ท�ำการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้จากนานาประเทศเพื่อจะศึกษาหาวิธีการ
บริหารจัดการส�ำหรับน�ำมาพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
เพราะประชากรมาเลเซียต้องการประกันสุขภาพมากขึน้
กว่าแต่ก่อน
ฮ่องกงเป็นอีกประเทศหนึง่ ทีท่ ำ � healthcare
reform ซึง่ เป็นโครงการทีท่ ำ� โดยสมัครใจ มีการรับประกัน
การต่ออายุ เบี้ยประกันภัยเป็นไปตาม age-banded  
คุม้ ครองสุขภาพตามสภาพทีเ่ ป็นอยู่ ส�ำหรับผูเ้ อาประกัน
ภัยที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการท�ำ  cap on premium
loading ด้วย  ซึ่งรวมถึง การที่รัฐช่วยจ่ายเบี้ยประกัน
ภัยบางส่วนให้ด้วย
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ส�ำหรับประเทศไทย ภาครัฐอาจเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน อาทิเช่น บริษัทประกันชีวิต ซึ่งมีความ
ช�ำนาญเชีย่ วชาญในด้านประกันสุขภาพ โครงข่ายของโรง
พยาบาลเอกชนและรัฐบาล และการบริหาความเสีย่ งภัย
อย่างเป็นระบบได้ มีโอกาสเข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้าง
ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพของประชาชน โดยมุง่ เน้นไป
ทีป่ ระชาชนทีม่ คี วามสามารถทางการเงินซึง่ ต้องการความ
คุม้ ครองด้านสุขภาพให้กบั ตัวเองได้ซอื้ หาประกันสุขภาพ
ที่เหมาะสมส�ำหรับตนเอง และยังเป็นลดการพึ่งพาและ
ภาระของภาครัฐอันจะเป็นปัจจัยในการแบ่งงบประมาณ
ไปให้แก่ผซู้ งึ่ ไม่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้ ด้วย
การนีภ้ าครัฐจะสามารถทีจ่ ะเสริมสร้างความมัน่ คงในทาง
สุขภาพให้กบั ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้โดยทัว่
หน้า
ถึงแม้ว่า ภาครัฐได้มีมาตรการทางภาษีเพื่อ
สนับสนุนและจูงใจให้ประชาชนหันมาท�ำประกันสุขภาพ
มากขึ้นโดยให้อยู่ในวงเงินตระกร้าเดียวกับประกันชีวิต
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าใครทีจ่ ่ายเบี้ยประกันชีวติ อยู่แล้ว
ถึง 1 แสนบาท ก็จะไม่สามารถได้รบั สิทธิล์ ดหย่อนอีกต่อ
ไป แต่กต็ อ้ งยอมรับว่าเป็นสัญญาทีด่ ขี องประชาชนทีจ่ ะ
ได้รับการลดหย่อนจากการประกันสุขภาพ (ส�ำหรับคน
ที่ซื้อประกันชีวิตยังไม่ถึงเกณฑ์) ซึ่งในอนาคตก็คงต้อง
ลุน้ กันต่อไปว่า มาตรการทางภาษีของประกันสุขภาพจะ
ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่านี้หรือไม่

บันทึกลับ เมื่อครั้ง

ไปท�ำงานที่ฮ่องกง ตอนที่ 1
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

หลายคนอาจจะพอทราบว่าผมเคยได้ไปท�ำงานอยู่ในต่างประเทศอยู่นานหลายปี
พอสมควร ซึ่งการท�ำงานในต่างแดนที่ผมเลือกไปตอนนั้นก็คือ “ฮ่องกง” เพราะถือว่า
เป็นความท้าทายส่วนตัวในชีวิตอย่างหนึ่ง ทั้งในตอนนั้นภาษาจีนก็ไม่ได้ ภาษาอังกฤษ
ก็ยิ่งไม่ดี แต่ก็อยากไปลองหาประสบการณ์ ก็ถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ และก็ต้อง
ขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสส่งผมไปในตอนนั้น
และหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ผมก็ได้ลองมองย้อนอดีตของ
ตัวเองพร้อมๆ ไปกับการตอบค�ำถามทีม่ จี ากผูใ้ หญ่ทผี่ มเคารพท่านหนึง่ เลยขอคัดลอก
ออกมาจาก “บันทึกลับ” ที่ผมมีฉบับนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์กันครับ
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นึกอย่างไรถึงไปท�ำงานในต่างประเทศ หรือว่าคนเก่งๆ ต้องไปท�ำงานเมืองนอก
ผมท�ำงานทีเ่ มืองนอกก็จริง แต่ถา้ จะเรียกว่าเป็น
คนเก่งก็รู้สึกจะเกินความเป็นจริงไปซักนิดครับ (หัวเราะ)
เพราะผมรู้ตัวเองว่าไม่ได้มีสมองที่ล�้ำเลิศหรือความฉลาด
เกินกว่าคนอื่นๆ เลย สมัยเรียนมัธยมต้นก็สอบได้ล�ำดับ
อยู่ที่กลางๆ ยกเว้นวิชาไหนที่ชอบและขยันจริงๆ ถึงจะได้
คะแนนออกมาดีกบั เค้าบ้าง แล้วก็เรียนจบปริญญาตรีจาก
เมืองไทยเหมือนเพื่อนๆ ทั่วไป โดยไม่เคยได้ย่างเท้าก้าว
ออกจากประเทศไทยเลย แต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมกระ
ตือรือล้นที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบชื่นชมคน
เก่งๆ ด้วยก็เป็นได้ ทีท่ ำ� ให้ผมตัง้ ใจขวนขวายหาประสบกา
รณ์ใหม่ๆ เพิม่ เติมเพือ่ ทีจ่ ะผลักดันให้ตวั เองเก่งได้เหมือน
คนเก่งๆ ที่สมองดีๆ จนผมท�ำงานในเมืองไทยมาได้ซัก 5
ปี ก็เห็นว่าถ้าอยากจะพัฒนาความสามารถของตัวเองทั้ง
ในด้านสมองและวุฒิภาวะให้เติบโตขึ้นกว่านี้ล่ะก็ ผมก็

ควรจะลองหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อหล่อหลอมตัวเองให้
แกร่งขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โดยแรกๆ ก็คิดจะเรียน
ต่อเมืองนอกเหมือนกัน แต่ก่อนที่จะตัดสินใจท�ำอย่างนั้น
ผมก็ย้อนกลับมาถามตัวเองก่อนว่าท�ำไปเพื่ออะไร แล้ว
สิ่งที่ท�ำไปแล้วจะมีผลอะไร ท้ายที่สุดก็ท�ำไปเพื่ออยากหา
ประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศดู ผมก็เลยเลือกที่จะ
ท�ำงานในต่างประเทศแทนเพราะคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์
ที่ท้าทายมากกว่า แล้วในที่สุดก็ตัดสินใจย้ายมาท�ำงานอยู่
ในส�ำนักงานใหญ่ระดับภูมภิ าคแทน ซึง่ จะดูแลประเทศใน
แถบเอเชียแปซิฟิคทั้งหมด และนั่นก็จะท�ำให้เรามองเห็น
ภาพของธุรกิจทั้งในด้านกลยุทธ์และการจัดการได้มากยิ่ง
ขึ้น จากความรู้ที่ใช้ได้กับประเทศไทยได้ที่เดียว ก็ท�ำให้
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในประเทศแถบอื่นๆ ด้วย
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จะเห็นได้ว่าคนฮ่องกงส่วนใหญ่
หรือเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดจะเห็น
ปริญญาโทเป็นเรื่องรอง โดยส่วน
ใหญ่ถ้าท�ำงานกันได้ซัก 7 – 8 ปี
แล้ว บริษัทเค้าจะมีเงินทุนให้ส่วน
หนึ่งเพื่อสนับสนุนพนักงานที่สนใจ
ไปเรียนพาร์ทไทม์เอง
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แต่เรื่องการเรียนต่อเมืองนอกตั้งแต่ที่
คิดไว้ตอนแรกนั้นก็ยังคงไม่ได้ลืมเหมือนกัน พอ
ผมท�ำงานทีฮ่ อ่ งกงไปได้ซกั ปีนงึ แล้วเห็นว่ามีจงั หวะ
ทีจ่ ะได้เรียนเพิม่ เติมก็เลยไปสมัครเรียนหลักสูตร
ปริญญาโทแบบพาร์ทไทม์ดู จะได้ทำ� งานไปด้วยแล้ว
ก็เรียนไปด้วยพร้อมๆ กัน ซึง่ จากทีไ่ ด้สมั ผัสกับคน
ฮ่องกงทัง้ ทีเ่ ป็นนักเรียนเต็มเวลาและทัง้ ทีเ่ ป็นคนที่
ท�ำงานมาแล้ว จะเห็นได้วา่ คนฮ่องกงส่วนใหญ่หรือ
เรียกได้วา่ เกือบทัง้ หมดจะเห็นปริญญาโทเป็นเรือ่ ง
รอง โดยส่วนใหญ่ถ้าท�ำงานกันได้ซัก 8 – 7 ปีแล้ว
บริษัทเค้าจะมีเงินทุนให้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุน
พนักงานที่สนใจไปเรียนพาร์ทไทม์เอง คนฮ่องกง
ส่วนใหญ่จงึ ไม่นยิ มทีจ่ ะลาออกจากงานเพือ่ ไปเรียน
เต็มเวลา แต่จะให้ความสนใจกับการสอบเฉพาะทาง
ของวิชาสายอาชีพกันมากกว่า เพราะนัน่ คือทีม่ าของ
ความก้าวหน้าของอาชีพของเค้า และกระแสแบบนีก้ ็
เริม่ มาแรกมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ ไม่กปี่ มี านีเ้ อง โดยจะ

สังเกตว่าคนฮ่องกงบางคนมีหางยาวปรืด๊ (หัวเราะ)
ที่ว่ายาวนี่คือหางต่อท้ายนามบัตรนะครับ ไม่ว่าจะ
เป็นสายนักบัญชี สายนักวิเคราะห์หนุ้ หรือวิเคราะห์
การลงทุน สายไอที หรือแม้แต่สายอาชีพที่ผมเป็น
อยู่ เค้าเรียกว่า “แอคชัวรี” หรือในภาษาจีนกวางตุง้
จะเรียกว่า “จิงสุ่นซี” ซึ่งแปลว่า “นักค�ำนวณ” โดย
อาชีพนีไ้ ด้ตดิ ท๊อปไฟว์อาชีพทีน่ ยิ มทีส่ ดุ ในอเมริกา
และในบางประเทศมาแล้วครับ และอย่างในฮ่องกง
เองก็จะมีอาชีพหมอ, ทนายความ, และแอคชัวรี ที่
คนให้ความนับถือยกย่องกัน แบบประมาณว่าเป็น
อาชีพในอุดมคติของคนฮ่องกงเลยดีเดียวก็ว่าได้
แม้แต่คนข้างบ้านหรือร้านขายของช�ำหน้าปากซอย
ก็รจู้ กั และอยากให้ลกู ของเค้าเรียนคณะนี้ (หัวเราะ)
แต่สำ� หรับในประเทศไทยบางทีเค้าจะเรียกแอคชัวรี
ว่า “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” เพราะส่วนใหญ่จะ
ท�ำงานอยูใ่ นบริษทั ประกันชีวติ หรือประกันวินาศภัย
กันครับ

แต่ท�ำงานหรืออยู่ที่ไหนก็ส้อู ยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของ
เราไม่ได้หรอกครับ ผมยอมรับว่าทุกประเทศต่างก็มกี ารแบ่งแยก
สัญชาติกันทั้งนั้น ถ้าประเทศไหนที่รุนแรงหน่อยก็แบ่งแยกสีผิว
หรือเยียดหยามสัญชาติกนั ทีเดียว อย่างเพือ่ นคนอินเดียในฮ่องกง
ก็จะบ่นว่าโดยดูถูกสัญชาติอยู่บ่อยๆ ซึ่งของพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมของสังคมด้วยครับ  นีโ่ ชคยังดีหน่อยทีส่ ถานะทางสังคม
ของอาชีพแอคชัวรีในฮ่องกงค่อนข้างได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวาง เวลาไปที่ไหนถ้าได้พกนามบัตรไปด้วยจะรู้สึกดีครับ เพราะ
เอาไว้เป็นยันต์คุ้มภัยตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วน
ตัว หรือแม้แต่เวลาที่ต�ำรวจเรียกขอตรวจบัตรประชาชน ยิ่งโดย
เฉพาะเวลาต้องติดต่อขอเช่าบ้านด้วยล่ะก็ ถ้าเค้ารู้เรื่องอาชีพเรา
ปั๊ป สีหน้าเค้าจะเปลี่ยนเป็นไร้ความกังวลไปโดยทันที ประมาณ
ว่าคนๆ นี้คงไม่เบี้ยวค่าเช่าแน่ๆ กระมัง (ยิ้ม)
ส่วนการไปท�ำงานเมืองนอกส�ำหรับผมนัน้ ก็เป็นเหมือน
การไปฝึกตนให้เป็นผู้ใหญ่และได้เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่ทุก
วันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือวัฒนธรรมก็ตาม แต่ที่แน่ๆ ก็คือเรา

021

ได้เรียนรูร้ ะบบความคิดของคนในประเทศนัน้ ๆ ด้วย ยิง่ ได้
บินไปประชุมและท�ำงานกับคนประเทศต่างๆ บ่อยขึน้ เท่าไร
ก็จะยิ่งเข้าใจวัฒนธรรมและความแตกต่างของคนที่นั่นเค้า
มากขึ้นเท่านั้น ท�ำให้รู้สึกว่าเราแกร่งขึ้น แล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้
ในแต่ละวันก็เก็บสะสมใส่คลังประสบการณ์วนั ละนิดเพือ่ รอ
วันที่โอกาสมาถึงแล้วเราจะได้เอากลับมาใช้ในประเทศได้
และการที่ผมเลือกท�ำงานที่ประเทศฮ่องกงนั้นก็
เพราะมีปัจจัยหลักๆ ที่น่าดึงดูดอยู่หลายอย่าง ยกตัวอย่าง
เช่น ส�ำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของบริษัท
ข้ามชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในฮ่องกง แล้วถ้าผมเลือกท�ำงาน
ในบริษัทประเภทนี้ งานที่ท�ำก็จะไม่ได้จ�ำเพาะเจาะจงอยู่ที่
ประเทศใดประเทศหนึ่ง อีกทั้งยังได้ติดต่อกับคนหลายๆ
ชาติในการท�ำโครงงานระดับภูมิภาคด้วย ประเทศฮ่องกง
จึงเป็นประเทศที่มีคนต่างชาติเดินป้วนเปี้ยนกันเยอะมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ประมาณว่าอยู่แค่ประเทศเดียว
แต่เหมือนได้มโี อกาสสัมผัสวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ใน
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แถบนี้ โดยฮ่องกงก็ได้ชื่อว่าเป็นนครนิวยอร์คของเอเชีย
ด้วย เรียกได้วา่ เป็นศูนย์รวมธุรกิจทีเ่ ป็นระดับนานาชาติก็
ว่าได้ ส่วนสิง่ รองลงมาทีท่ ำ� ให้ผมเลือกประเทศฮ่องกงก็คอื
เรือ่ งภาษาและวัฒนธรรมของจีนทีน่ บั วันก็ยงิ่ ส�ำคัญมากยิง่
ขึ้นจนแข่งเบียดกับอเมริกาได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษในเวลางานหรือทีป่ ระชุมให้ได้ทดั เทียมกับ
เจ้าของภาษาให้ได้ ไม่เช่นนั้นเราจะเสียเปรียบในเวลาที่
ท�ำงานจริง ซึง่ ส�ำหรับผมนัน้ ก็ใช้เวลาพอสมควรอยูเ่ หมือน
กันกว่าจะพูดและเขียนได้คล่อง ส่วนนอกเวลางานก็จะได้
เรียนรู้ภาษาจีนกลางกับกวางตุ้งทุกครั้งที่มีโอกาส โดย
จะแอบถามค�ำเล็กค�ำน้อย ผสมค�ำแล้วก็พูดกับเพื่อนๆ
บ้าง เรียนรู้วันละค�ำสองค�ำไปเรื่อยๆ แล้วอยู่ๆ ไปก็รู้สึก
ว่าพูดเป็นเองครับ โดยเฉพาะเรื่องอาหารกับช้อปปิ้งเนี่ย
น่าจะถนัดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ขอเพิ่มเติมนิดครับว่าบริษัท
ในฮ่องกงก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่เป็นส�ำนักงาน
ใหญ่ระดับภูมิภาค กับประเภทที่เป็นบริษัทแบบฮ่องกง
พื้นเมือง แบบแรกนั้นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะมีแต่คน

หลายๆ ชาติอยูใ่ นบริษทั แล้วการแข่งขันก็จะสูง
กว่ามากเนื่องจากคนชาติอื่นๆ ก็อยากจะเข้ามา
ท�ำงานในส�ำนักงานใหญ่กนั ทัง้ นัน้ ดังนัน้ การยก
ระดับความสามารถของเราให้ทดั เทียมหรือดีกว่า
คนชาติอนื่ ๆ นัน้ เป็นเรือ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้เลย มิ
เช่นนัน้ จะโดนเค้าดูถกู ได้ เพราะส�ำเนียงการออก
เสียงภาษาอังกฤษแบบไทยๆ ของผมนั้นไม่เป็น
ทีค่ นุ้ เคยของเพือ่ นร่วมงาน ประสิทธิภาพในการ
สื่อสารกันของผมในที่ท�ำงานจึงอาจจะด้อยกว่า
คนอื่นเค้า ประมาณว่าเถียงเค้าไม่ทันครับ แล้ว
ส�ำเนียงนีก่ เ็ ป็นสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นากันได้ยากทีส่ ดุ ความ
รูน้ ะ่ ถ้าเรียนหรือขยันมากขึน้ ก็เก่งมากขึน้ ได้ แต่
ส�ำเนียงน่ะมันต้องใช้เวลาเป็นสิบปี เพราะผมเป็น
คนที่ไม่ได้โตจากเมืองนอกมา เลยท�ำให้สิ่งนี้คือ
สิง่ ทีล่ ำ� บากทีส่ ดุ ส�ำหรับคนไทยแบบผมทีต่ งั้ ใจมา
ท�ำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างแดนครับ

ประมาณว่าอยู่แค่ประเทศเดียว
แต่เหมือนได้มีโอกาสสัมผัส
วัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ
ในแถบนี้ โดยฮ่องกงก็ได้ชื่อว่าเป็น
นครนิวยอร์คของเอเชียด้วย
เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมธุรกิจ
ที่เป็นระดับนานาชาติก็ว่าได้
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การประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ
(Life Annuity)

การประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ประกันบ�ำนาญ” ซึ่งมีสิทธิลด
หย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท แต่ไม่เกิน %15 ของเงินได้ในแต่ละปีภาษี และเนื่อง
ด้วยประโยชน์ของแบบประกันเอง รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากขนาดนี้ เราจึงไม่ควร
มองข้ามแบบประกันบ�ำนาญไป เพราะมันต้องมีอะไรที่ดีอยู่อย่างแน่นอน
การประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ (Life Annuity) นัน้
มีทมี่ าจากการทีค่ นเรามีชว่ งชีวติ ทีย่ าวนานขึน้ ท�ำให้คา่ ครอง
ชีพในยามเกษียณนัน้ มีมากขึน้ เป็นเงาตามตัวตามระยะเวลาที่
ยังมีชวี ติ อยูห่ ลังอายุเกษียณ และด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงท�ำให้
คาดเดาจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งใช้ในยามเกษียณได้ยากในเวลาทีม่ ี

การรับเงินก้อนจากบ�ำเหน็จหรือจากเงินคืน
สะสมของการประกันชีวิต การประกันบ�ำนาญจึงได้
ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์เหล่านี้ โดยต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มกี ารจ่ายเงินรายงวดในลักษณะ
บ�ำนาญไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

การประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ (Life Annuity) นั้นมีการจ่ายเงินรายงวดในลักษณะบ�ำนาญ
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ซึ่งมีสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท แต่
ไม่เกิน %15 ของเงินได้ในแต่ละปีภาษี
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แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คงไม่มีใครสามารถคาด
เดาได้วา่ วิวฒ
ั นาการทางการแพทย์จะท�ำให้คนเราจะมีอายุ
ยืนยาวขึ้นไปถึงเท่าไร หรือบางทีสักวันหนึ่งวิวัฒนาการ
ทางการแพทย์อาจจะก้าวหน้าไปไกลจนกระทัง่ ท�ำให้คนเรา
กลายเป็นอมตะได้เหมือนกับในหนังวิทยาศาสตร์ขึ้นมา ก็
จะกลายเป็นเรือ่ งใหญ่ของบริษทั ประกันทีส่ ร้างประกันชีวติ
แบบบ�ำนาญขึ้นมา และนี่จึงท�ำให้การประกันบ�ำนาญของ
ทุกบริษทั นัน้ ออกมาระบุวา่ จะจ่ายเงินรายงวดไปจนถึงอายุ
เท่าไร เช่น 90 ปี หรือ 100 ปี เป็นต้น
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ (Annuity)
จึงเป็นการประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองผู้เอาประกัน
ภัยทีต่ อ้ งการมีรายได้ประจ�ำเพือ่ ใช้จา่ ยในช่วงเกษียณอายุ
ลักษณะการจ่ายผลประโยชน์เงินบ�ำนาญจะเป็นรายงวด
อย่างสม�่ำเสมอตามการทรงชีพของผู้เอาประกันภัย โดย
อายุเริ่มต้นในการรับเงินบ�ำนาญนั้น จะแตกต่างกันตาม
ความคุ้มครองที่เลือกไว้ ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป
โดยจะจ่ายเงินรายงวดไปจนถึงอายุ 80 ปีหรือมากไปกว่า
นั้น

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทจะจ่ายเงินการันตี
รายงวดไปเป็นระยะนานๆ นั้นก็จะมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนอยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะไม่รจู้ ะไปหาซือ้ อะไรมาลงทุนให้ได้
ผลตอบแทนระยะยาวเพื่อไปการันตีให้กับผู้เอาประกันได้
จึงท�ำให้เบีย้ ประกันภัยของแบบประกันบ�ำนาญทีก่ ารันตีเงิน
รายงวดนั้นค่อนข้างแพงและไม่เป็นที่น่าดึงดูดเท่าไร ทั้งๆ
ทีว่ ตั ถุประสงค์ของแบบประกันบ�ำนาญนีไ้ ด้ถกู ออกแบบมา
ให้เหมาะสมกับความต้องการของคนวัยเกษียณเป็นอย่างดี
จนไม่สามารถหาเครือ่ งมือทางการเงินใดๆ มาทดแทนแบบ
ประกันบ�ำนาญเหล่านี้ได้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จึงอยู่ในช่วงอายุ
30 - 55 ปี ที่เล็งเห็นความส�ำคัญกับรายได้ประจ�ำที่ขาด
ไปในช่วงที่ไม่ได้ท�ำงาน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ�ำวัน หรือค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงอาจไม่ใช่
แค่เพียงกลุม่ คนทีไ่ ม่มคี รอบครัว แต่ยงั รวมไปถึงกลุม่ คนที่
มีครอบครัว แต่อยากมีรายได้เป็นของตัวเอง โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
พึ่งพาลูกหลานและภาครัฐในยามเกษียณ  
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ดังนัน้ ทางการจึงได้สนับสนุน
ให้ประชาชนมีการซือ้ ประกันบ�ำนาญเก็บ
ไว้เป็นสวัสดิการทางการเงินเมื่อยาม
เกษียณ เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐที่
อาจจะต้องเลีย้ งดูประชาชนวัยสูงอายุใน
อนาคต โดยเบี้ยประกันแบบบ�ำนาญที่
สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดานั้นก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนรูจ้ กั การออม เพือ่ มีเงินใช้จา่ ย
ในยามเกษียณ ซึง่ เป็นการลงทุนและการ
วางแผนระยะยาวในขณะที่สามารถหา
รายได้อยู่ ทั้งยังเป็นการลดภาระของ
ภาครัฐในการดูแลผู้ที่เกษียณอายุใน
อนาคต

มันจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่เห็นว่าประเทศต่างๆ ได้ให้สิทธิใน
การลดหย่อนภาษีส�ำหรับคนที่ซื้อประกันบ�ำนาญในประเทศของตนเอง และ
ส�ำหรับประเทศไทย ทางภาครัฐได้กำ� หนดให้กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ
ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่มกี ารจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในช่วงทีจ่ า่ ยเบีย้ ประกัน
ภัย (Accumulation period) ยกเว้นกรณีเสียชีวิตเท่านั้น ทั้งนี้
ระยะเวลาในการช�ำระเบี้ยประกันภัยจะเป็นกี่ปีก็ได้
2. ต้องมีการจ่ายเงินคืนเป็นรายงวดเท่าๆ กันอย่างสม�่ำเสมอในช่วง
ที่จ่ายเงินบ�ำนาญ (Payout period) ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่อายุ 55 ปี
หรือ 60 ปี ไปจนถึงอายุ 85 ปีหรือมากกว่า
3. ต้องซือ้ กับบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการในไทย และผ่านการอนุมตั แิ ละ
รับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าเป็นประกันชีวิตแบบบ�ำนาญที่ใช้สิทธิ
หักลดหย่อนภาษีได้

การประกันแบบบ�ำนาญ เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตเช่นเดียวกัน แต่มีจุดประสงค์
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ในยามที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องการมีชีวิตอยู่แต่เป็นกังวลหากต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร แต่การประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ
นั้น เป็นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตยืนยาว และเป็นกังวลกับการด�ำรง
ชีพในยามเกษียณอายุ โดยรายได้ที่เก็บออมไว้อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน รวม
ถึงผู้เอาประกันภัยที่อยากมีรายได้ที่แน่นอนสม�่ำเสมอแม้ในยามที่ไม่ได้ท�ำงานตามปกติ
ดังนั้น เบี้ยประกันแบบบ�ำนาญที่สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็เสมือน
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการออม เพื่อมีเงินใช้จ่ายในยามเกษียณ ซึ่งเป็นการลงทุนและการ
วางแผนระยะยาวในขณะที่สามารถหารายได้ได้ ทั้งยังเป็นการลดภาระของภาครัฐในการดูแลผู้ที่
เกษียณอายุในอนาคต
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กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญนัน้
จะอยู่ในตะกร้าเดียวกับ กองทุน RMF กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเมื่อรวมเงินที่ใช้ซื้อไปทั้ง 3
อย่างแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปี
โดยแต่ละอย่างเองก็มีเพดานที่แยกจากกันออก
มาอีกต่างหาก เช่น
1. ประกันบ�ำนาญ จะซื้อได้สูงสุดไม่เกิน
15%ของเงินรายได้ในปีนั้น และทั้งนี้
จะต้องไม่เกิน 200,000 บาท
2. กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ในส่วนทีเ่ รียกว่า
“เงินสะสมของลูกจ้าง” ซึง่ เป็นจ�ำนวนที่
แล้วแต่ลกู จ้างจะให้หกั สะสมเข้ากองทุน
ในแต่ละเดือน
3. กองทุนรวมแบบ RMF จะซือ้ ได้สงู สุด
ไม่เกิน 15% ของเงินรายได้ในปีนั้น

ปัจจุบันในประเทศไทยนั้นมีแบบประกันบ�ำนาญที่ขาย
ในท้องตลาดอยู่ 2 ลักษณะคือ แบบช�ำระเบี้ยครั้งเดียว (Single
Premium Annuity) และแบบที่ช�ำระเบี้ยเป็นรายงวด (Regular
Premium Annuity) โดยทั้ง 2 แบบนั้นจะเป็นแบบที่การันตีเงิน
รายงวดเหมือนกันหมดเนื่องจากตลาดในประเทศไทยยังตอบรับ
กับกระแสของการการันตีอยู่มาก เราเรียกการประกันบ�ำนาญที่กา
รันตีเงินรายงวดแบบนี้ว่า Fixed Annuity
ส�ำหรับประเทศที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะ
ยาวที่ต�่ำและมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสูงนั้น จะนิยม
ออกแบบประกันที่ไม่การันตีแต่จะให้ผลตอบแทนตามการลงทุน
ที่ผู้เอาประกันได้เลือกลงทุนไว้ (ซึ่งก็มีโอกาสติดลบได้) เรียกว่า
Variable Annuity ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับการประกันพ่วงการ
ลงทุน แต่ในกรณีนจี้ ะกลายเป็นแบบประกันบ�ำนาญพ่วงการลงทุน
แทน

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ โดยจะออกเป็นกฎ
กระทรวง ต่อไป
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2553 เป็นต้นไป ส�ำหรับการหักค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษี
เงินได้ “ค่าเบี้ยประกันชีวิต” โดยเพิ่มวงเงินการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต จากเดิม ไม่เกิน จ�ำนวนเงิน
100,000 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 300,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น ให้เป็นการลดหย่อนเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ ที่ผ่านการอนุมัติและรับรองจากการส�ำนักงาน คปภ. จ�ำนวนเงิน 200,000
บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ครูตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ต้องไม่เกิน จ�ำนวนเงิน 500,000 บาท
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คณิตศาสตร์ประกันภัย
กับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS9)
โดย นาย ปฐมพงษ์ เที่ยงมนีกุล (Management Associate-Actuarial Business Solutions)

ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มกี ารประชุมน�ำมาตรฐานรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 9 เข้ามาใช้ในประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้ทันต่อมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อไม่ให้ประเทศไทย
โดนลดความน่าเชื่อถือในการรายงานทางการเงิน และเพื่อให้การลงบัญชีนั้นมีความเป็น
สากลมากยิ่งขึ้น เช่น การค�ำนวณมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ฯลฯ โดยปรับเปลี่ยน จาก
มาตรฐานเดิม IAS 39 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 (ซึ่งมีแนวโน้มในการ
เลื่อนพิจารณาการบังคับใช้มาตรฐานนี้ออกไปตามสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะประกาศใช้ในภาย
ภาคหน้า)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 9 เป็นมาตรฐาน เกีย่ วกับ เครือ่ งมือทางการ
เงินทีม่ วี ตั ถุประสงค์คอื การจัดท�ำรายงานทางการเงินส�ำหรับ
“สินทรัพย์ทางการเงิน และ หนี้สินทางการเงิน” เพื่อเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินใน
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การประเมินถึงจ�ำนวนเงิน ช่วงเวลา และความไม่แน่นอน
ของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ โดยมีการน�ำหลัก
สถิติเข้ามาในส่วนของ การด้อยค่าของเครื่องมือทางการ
เงิน (Impairment) ด้วยวิธีการนี้จะสามารถสะท้อนให้
เห็นถึง มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ได้ดียิ่งขึ้น

แล้วอะไรคือการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
(Impairment) ตามมาตรฐาน IFRS 9
ยกตัวอย่างจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบนั การ
ตัง้ ส�ำรองของลูกหนีป้ กติทคี่ า้ งช�ำระ 0-30 วัน ส�ำรองแค่ 1%
ของวงเงินสินเชือ่ แต่เกณฑ์ใหม่ให้ตงั้ ส�ำรองตามโอกาสความ
เสีย่ งในรอบ 12 เดือนข้างหน้า โดยอาจดูจากพฤติกรรมการ
ช�ำระหนีใ้ นอดีตว่าเคยมีประวัตคิ า้ งช�ำระหรือไม่ และมองไป
ข้างหน้าว่าโอกาสจะผิดนัดช�ำระหรือไม่ ซึง่ หากมีความเสีย่ ง
ผิดนัดช�ำระหนี้ แบงก์กอ็ าจต้องตัง้ ส�ำรองกลุม่ นีม้ ากกว่า 1%
ส�ำหรับลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระ 30-90 วัน เดิมแบงก์ตงั้ ส�ำรอง 2%
เกณฑ์ใหม่พจิ ารณาการตัง้ ส�ำรองบนโอกาสการผิดนัดช�ำระ
หนี้ตลอดอายุสัญญาการกู้ เช่น หากค้างช�ำระแล้ว 1 งวด
และมีความเสี่ยงผิดนัดช�ำระงวดที่ 2 แบงก์อาจต้องตั้ง
ส�ำรองเพิ่มเป็น 10% หรืออาจต้องตั้งส�ำรองเต็ม 100% ได้
(ที่มา: https://www.prachachat.net/finance/news145711; แบงก์โละทิง้ หนีเ้ สีย3แสนล้าน ดิน้ แก้เกมมาตรฐาน
บัญชีใหม่)

จากตัวอย่างข้างต้น ธนาคารมีการตัง้ ส�ำรองจาก
พฤติกรรมการช�ำระหนี้ ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับตาม
หลัก “Expected Credit Loss” กล่าวคือ
1) หากลูกหนีไ้ ม่มกี ารผิดนัดช�ำระเลย จะมีการตัง้
เงินส�ำรองตามกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ภายใน 12
เดือน (12 month expected credit losses)
2) หากลูกหนี้มีความเสี่ยงการผิดนัดช�ำระสูงขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ จะต้องการตั้งส�ำรองโดย
ค�ำนวณใหม่ตามอายุของตราสารนั้น ๆ แทน
(Lifetime expected credit losses)
3) หากลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา มีประวัติการค้าง
ช�ำระหรือผิดนัดช�ำระ  กิจการจะตั้งส�ำรองเพิ่ม
ตามสัดส่วน ความเสี่ยงที่สูงขึ้นและพิจารณา
กระแสเงินสดตามอายุของตราสารนั้น ๆ แทน
(Lifetime expected credit losses)
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แล้วนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีสว่ นร่วมกับการ
ท�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีย้ งั ไง ตามมาตรฐาน
IFRS9 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเพือ่ ลดช่องโหว่ทดแทนมาตรฐาน
ฉบับเดิมกล่าวคือ จะมีการลงบัญชีก็ต่อเมื่อเกิดการผิดนัด
ช�ำระไปแล้ว ซึ่งเป็นการลงบัญชีแบบไม่มีประสิทธิภาพ ไม่
สามารถน�ำไปตัง้ เงินส�ำรองของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่มาตรฐานฉบับใหม่นนั้ มีการน�ำหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยมาประยุกต์นั้นก็คือ การคิดความน่าจะเป็นที่ลูก
หนี้จะผิดนัดช�ำระ (Probability of Default) ในส่วนของ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (Impairment)
แล้วนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท�ำงานอย่างไร
โดยทั่วไปแล้วส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ความไม่
แน่นอนหรือความเสีย่ งนัน้ เปรียบเสมือนโอกาสส�ำหรับพวก
เขา เพราะงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคือ การวิเคราะห์
เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้าง
โมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ อาจจะ
มีการพยากรณ์หรือท�ำนายในระยะยาวเพื่อที่จะประเมินสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด และโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดรวม
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ถึงเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่
อย่างไรก็ตามนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ได้ท�ำงานแค่
ในธุรกิจประกันภัยตามชือ่ เท่านัน้ แต่สามารถท�ำงานร่วม
กับบริษทั ประกันภัย, สถาบันทางการเงินต่าง ๆ, ธนาคาร
พาณิชย์, กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ, หน่วยงานภาครัฐ และ
อื่น ๆอีกมากมาย
สรุปคือ การคิดความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะ
ผิดนัดช�ำระ (Probability of Default) ในส่วนของ การ
ด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (Impairment) นั้น
สามารถอธิบายได้จาก “การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต
ประเมินความเสีย่ งในปัจจุบนั และสร้างโมเดลคาดการณ์
เหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต” คือ นักคณิตศาสตร์จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจ�ำลองและสร้าง
โมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ในที่ นี้
คือ ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช�ำระ (Probability
of Default) แล้วน�ำสิ่งที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้กับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ในส่วนของการตัง้ ส�ำรองของ
กิจการเพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานสากล   

