“ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย” ก็มีอะไรใหม่ๆ
ทีส่ มาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ได้ทำ�
อยูเ่ สมอครับ โดยผูอ้ า่ นทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและ
ผลงานของสมาคมฯ ผ่านในคอลัมน์นี้ได้ครับ
ครั้งนี้ทางผมได้ไปรวบรวมสถิติที่ผ่านมาที่เกี่ยว
กับผูส้ งู อายุของไทย โดยในอนาคตจะไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะสามารถ
เข้าถึงโรงพยาบาลได้ เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลจะแพงกว่า
นี้อีกมาก ทางที่ดีที่สุดคือ วางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณ
ตั้งแต่วันนี้ และก็คอยรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี อย่าให้เจ็บ
ไข้ได้ปว่ ย จึงจะดีทสี่ ดุ ค�ำท�ำนายนีจ้ ะเป็นจริงหรือไม่ ติดตาม
ได้จาก “สถิติ 10 ประการ ที่ควรรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ
ไทย”
เรื่องเบาๆ ที่ทุกคนถามถึงว่าเมื่อไรจะเอาตอนที่
2 มาลงสักที กับ “บันทึกลับเมือ่ ครัง้ ไปท�ำงานทีฮ่ อ่ งกง ตอน
ที่ 2” โดยหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ผมได้
เคยตอบค�ำถามจากผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่ง ลองมาเปิด
บันทึกลับนี้ไปด้วยกันครับ
จากนั้น ก็เอาเรื่องใกล้ตัว ที่บางคนก�ำลังมองหา
แบบประกันชีวิตที่ถูกใจไว้ให้กับตัวเองหรือแนะน�ำให้กับ

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

เพื่อนรอบข้าง โดยเรื่องนี้จะมีค�ำตอบในการเลือกซื้อประกัน
ชีวิต กับ “วิธีเลือกซื้อประกันชีวิตแบบส่วนผสมของกาแฟ”
สุดท้าย เรือ่ งทีก่ ำ� ลังมาแรงคือ “ธุรกิจประกันภัยกับ
ฟินเทค” หรือบางคนอาจจะเรียกว่า InsurTech ก็ได้ ซึ่งก็
ติดตามอ่านกันได้เลยครับ
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ส�ำหรับวารสารสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ ก็ได้เดินทางมาถึงไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปี
2561 ทางสมาคมนักคณิตศาตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พนี่ อ้ งชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม
YouTube Channel ที่ “SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายกสมาคมฯ ร่วมอัดรายการเพือ่ ประชาสัมพันธ์อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของทางททบ.5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย และพิธีมอบ
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ    
สิริกิติ์
3. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม AAC Executive
Boarding Meeting เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ Kerry Hotel ประเทศฮ่องกง
4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งผู้อ�ำนวยการสมาคมฯ เข้า
ร่วมงานพบปะสังสรรค์ของสภาธุรกิจประกันภัยไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ สมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งมีคณะ
กรรมการบริหารของทั้ง 5 สมาคมฯ เข้าร่วม ดังนี้
• สมาคมประกันชีวิตไทย
• สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน   
• สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
• สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ เหรัญญิกสมาคมฯ ร่วมพิจารณาให้
ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามค�ำร้อง
ขอจากมหาวิทยาลัยฯ
6. สมาคมฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม 8/1 ชั้น 8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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7. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 30 ปี สถาบันประกันภัยไทย เมื่อวันศุกร์
ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Ayara Hall& Bar, Jim Thompson House & Museum ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ

8. สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย จัดการเสวนาและพบปะสังสรรค์ส�ำหรับ
สมาชิกระดับ Fellow และผูบ้ ริหารงานด้านคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย ในประเทศไทย ในงาน   “Exclusive
Gathering for Executive Actuaries 2018” เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ร้านอาหาร Sortrel’s
Cottage โดยได้รบั เกียรติจากคุณธนิตา อนุสนธิอ์ ดิสยั
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ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายมาตรฐานเงินกองทุน  ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มาบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “Role, Impact, and Supervision of Actuaries in 2019 โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารระดับสูง
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งจากบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทที่ปรึกษาอย่างอบอุ่น
9. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ คุณธนวงศ์ บุญยศิริวงศ์ กรรมการสมาคมฯ และคุณนิธิพร
ไตรทิพเทวินทร์ ผู้อ�ำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนนโยบายมาตรฐานการ
ท�ำงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร
ส�ำนักงานคปภ.
10. คุณนิธิพร ไตรทิพเทวินทร์ ผู้อ�ำนวยการสมาคมฯ ได้พบกับ Ms. Emma Gilpin, Head of Regulatory
Policy, IFoA เมือ่ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และได้รบั ฟังและซักถามเกีย่ วกับการให้บริการ The Quality Assurance
Scheme (QAS) ซึ่งเป็นการเข้าไปรับรองคุณภาพ (Accreditation) งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทสมาชิก
ของ IFoA หากบริษทั ใดสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ https://www.actuaries.org.uk/upholding-standards/
quality-assurance-scheme-qas
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ก้าวต่อไปของสมาคมฯ
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ ก�ำหนดจัดงานสัมมนา Life & Non-life Insurance Forum 2018 ใน
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ ภายใต้หัวข้อหลัก “Risk Agility in Digital Transformation World: Approaches for
De-risking” ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรทั้งในและนอกประเทศมาบรรยายเพื่อให้
ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวส�ำหรับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยใน
โลกยุคดิจิตอล อาทิ
• Managing Cyber Risks in Digital Transformation and Disruption Era: FinTech & InsurTech
Perspective
• Analytics for Health Claims Management
• IFRS 17 Journey and Implementation for Life and Non-life insurers พร้อมกรณีศึกษา
• Catastrophe Risk (CAT Model)
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยมีอัตราค่าลง
ทะเบียนพิเศษส�ำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและช�ำระเงินภายใน 23 พฤศจิกายน 2561 สามารถดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.soat.or.th  หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ https://goo.gl/
forms/lBndI5QcKM4y6PN03 หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้

สามารถเข้าไปกดติดตาม
YouTube Channel ได้ที่
“SOAT Thailand”

และกดไลค์แฟนเพจ “The
Society of Actuaries
of Thailand” เพือ่ ติดตาม
ข่าวสารต่างๆ
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สถิติ
ประการ
ที่ควรรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุไทย
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM
-นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
สถานการณ์
จ�ำนวนผู้สูงอายุ
เมื่อครั้งแต่อดีตกาลของประเทศไทยที่มีการ
สนับสนุนให้คนไทยมีลกู กันมากๆ เข้าไว้ จากสถิตติ ามตาราง
ข้างล่างจะเห็นว่า ในปี พ.ศ. 2490 (เมื่อ 70 กว่าปีที่แล้ว) ยัง
มีคนไทยเกิดปีละแค่ 4 แสนคน แต่หลังจากมีการรณรงค์
อย่างหนัก (จนประสบความส�ำเร็จเกินคาด) ท�ำให้ปี พ.ศ.
2506 มีคนไทยเกิดในปีนั้นถึง 1 ล้านคนเป็นปีแรก และก็
เกิดปีละ 1 ล้านคนเรื่อยๆ อย่างนี้มาจนถึงปี พ.ศ. 2526

รวมแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2526
มีคนไทย เกิดสะสมมากกว่า 20 ล้านคนช่วงนั้น เราเรียก
คนยุคเหล่านัน้ ว่า เป็นคนยุค Baby Boomer และปัจจุบนั
นี้ คนไทยรุน่   Baby Boomer จะมีอายุอยูใ่ นช่วง 35 - 55
ปีกัน เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเกินวัยกลางคนทั้งนั้น
เราอาจเรียกประชากรรุ่นนี้ว่า รุ่น “เกิดล้าน”
(ไม่ใช่เกิดมาหัวล้าน แต่เพราะจ�ำนวนคนทีเ่ กิดในปีนนั้ เกิน
1 ล้านคนต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี)

ประชากรรุ่นเกิดล้าน พ.ศ.2506-2526
จ�ำนวนเกิด

ปี
Source: ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ “สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548”
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สัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่ม
ขึน้ อย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก (Bloomberg 2558)
และมีประชากรสูงวัยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นอันดับ 2 (รอง
จากสิงคโปร์) ใน  ASEAN (UN 2010) และอีกไม่ถึง 15
ปีข้างหน้า ไทยจะแซงสิงคโปร์
โดยจะเห็นว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2559
นั้นได้เกิน 10 ล้านคนไปแล้ว (ประมาณ 15%) อยู่ และอีก
12 ปีข้างหน้า คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นคนสูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี และจะเป็น 1/3 ในอีก 20 -25 ปีข้างหน้า  
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จากการประมาณการของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเห็นว่าในอีก 12
ปีขา้ งหน้า จะมีประชากรถึงกว่า 17.6 ล้านคนเป็นผูส้ งู อายุ ซึง่ หมายความว่า ในเวลานัน้ ประชากรไทย 100 คน จะมีมากกว่า
25 คนเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
จ�ำนวนประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี

ระดับของภาวะสังคมสูงอายุ

พ.ศ.2559

ร้อยละ 15

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)

8 ปีข้างหน้า

1 ใน 5 (ร้อยละ 20)

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete
aged society

12 ปีข้างหน้า

1 ใน 4 (ร้อยละ 25)

20 - 25 ปีข้างหน้า

1 ใน 3 (ร้อยละ 33)

สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super aged
society)

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เด็กเกิดน้อยลง
คนตายน้อยลง

จาก Trading Economics, CIA World Factbook อัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก 3% ต่อปี มาสู่ 1% ต่อ
ปี ในขณะที่อัตราการตายของประชากรไทยได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.5% ต่อปี เท่านั้น  โดยค่าเฉลี่ยอายุ (อายุค่าเฉลี่ย)
ของประชากรทั่วโลกนั้นก็สูงขึ้น
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ผู้หญิง
อายุยืนกว่าผู้ชาย
ตามสถิตแิ ล้ว ผูห้ ญิง
จะมีอายุยืนกว่าผู้ชายประมาณ
5 - 8 ปี และเมื่อมาวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว ก็ได้
ผลลั พ ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั น ยก
ตัวอย่างเช่น

โรคสุดฮิต
ในผู้สูงอายุ
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1. ผู้ชายไทยในสมัยวัยรุ่นหรือหนุ่มๆ อยู่จะเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนั้นมีมากกว่า
ผูห้ ญิงมาก โดยอาจจะเป็นเพราะผูช้ ายในวัยหนุม่ จะมีฮอร์โมนทีก่ ำ� ลังพลุง่ พล่าน
ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมทีท่ ำ� อะไรโดยไม่คดิ หน้าคิดหลัง โดยในช่วงอายุ
15 - 25 ปี นั้นจะมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้หญิงถึง 4 - 5 เท่า
2. ในสมัยก่อนนัน้ การตัง้ ครรภ์ทารกแต่ละคนจะมีความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ อย่าง
มาก แต่ปัจจุบันผู้หญิงเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และคลอดลูกน้อยลงมาก จึง
เห็นได้ว่าอายุเฉลี่ยของผู้หญิงจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 ได้ระบุว่า
ทุกๆ 4 นาที จะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็ง อยู่ 1 คน...
ทุกๆ 6 นาที จะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ อยู่ 1 คน...
และทุกๆ 6 นาที จะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก อยู่ 1 คน...

จ�ำนวนครึ่งหนึ่งของคนสูงอายุจัดอยู่ว่าเป็นโรคร้ายแรง (NSO 2554) - โรคที่คนสูงอายุเป็นกันคือ มะเร็ง (200
คน ในแสนคน) หัวใจ/เส้นเลือดในสมอง (180 ในแสนคน) นอกนั้นเป็น เบาหวาน/ไต/ปอด (อีกประมาณ 150 ในแสนคน)
ส่วนโรคร้ายแรงที่ปกติบริษัทประกันภัยจ่าย คือ มะเร็ง 60% -70%  หัวใจ/เส้นเลือดในสมอง 10-20 % นอก
นั้นเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ
โรคที่
ต้องเสียสละ

อัตราการเกิดอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่อยู่ที่ อายุ 70
- 80 โดยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ 3%-5% และคนที่มีอายุ
มากกว่า 90 ปี จะมีโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ถึง 30% โดย
โอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ของผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายถึง
2 เท่า
อัลไซเมอร์เป็นโรคทีไ่ ม่ถอื ว่าเป็นโรคร้ายแรง แต่
คนไม่อยากเป็นมากที่สุด เป็นโรคที่น่ากลัว เพราะบาง
ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สามารถช่วยตัวเองหรือจ�ำอะไรไม่ได้
ท�ำให้ลกู ต้องเลือกการลาออกเพือ่ ออกมาอยูด่ แู ลพ่อแม่ ซึง่
ก็ถือเป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุนในฐานะการเป็นลูก
กตัญญู และเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรท�ำ  แต่ในมุมกลับกัน
นั้นความกตัญญูก็มาพร้อมกับความเสียสละโอกาสในการ
ท�ำงาน ซึง่ ประสบการณ์และความรูท้ สี่ ะสมมาจากคนๆ นัน้

มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจกับประเทศชาติอย่างมากมายเช่นกัน
ดังนัน้ เราจึงถือว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตของไทยด้วย
สถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจเห็นภาพ
ลูกๆ วัย 50-60 ปี ดูแลพ่อแม่อายุ 70-90 ปี ซึ่งลูกๆ นั้น
ก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกัน ไม่แน่ว่าเราอาจจะเห็นภาพที่
ลูกเป็นอัลไซเมอร์กอ่ นพ่อแม่ ได้ดว้ ยซ�ำ ้ เพราะ ประเทศไทย
ก�ำลังจะกลายเป็นสังคมของคนสูงอายุรุ่นลูก ดูแลคนสูง
อายุรุ่นพ่อ (เพราะกลายเป็นคนสูงอายุ ทั้ง 2 เจเนอเรชั่น)
ในประเทศไทยขณะนี้ ถ้าคิดเป็นผู้สูงอายุที่อยู่
ตัวคนเดียวนั้น ก็เป็น 15% ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ล�ำพังกับคู่
สมรส (สองคน ตายาย) ก็คิดเป็นประมาณ 25%
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ค่ารักษาพยาบาล
ที่เพิ่มสูงขึ้น

ทราบหรือไม่วา่ ค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึน้ เป็น
2 เท่า ในทุกๆ 8 - 10 ปี ซึ่งแปลว่า ถ้าเราอายุ 40 ปีในวัน
นี้ อีก 20 ปีข้างหน้า ค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึ้น เป็น 4
เท่า (เพราะ ผ่านไป 8-10 ปี เป็นจ�ำนวน 2 รอบ) ถ้าบิลค่า
รักษาพยาบาลวันนี้ ราคา 1 หมื่นบาท คนอายุ 40 ปี ใน
วันนี้ ควรต้องเตรียมค่าบิลรักษาพยาบาลเป็นจ�ำนวนเงิน
บิลในวันนี้
40 ปี
10,000 บาท

inflation

50 ปี
20,000 บาท

ถึง 4 หมื่นบาท ถึงจะจ่ายค่ารักษาเหมือนกับบิลค่ารักษา
พยาบาล 1 หมื่นบาทในวันนี้
แต่ถ้าคนอายุ 40 ปี ต้องการเตรียมค่ารักษา
พยาบาลตอนอายุ 80 ปี แปลว่า จะต้องเตรียมเงินถึง
160,000 บาท เพื่อเทียบเท่ากับบิลราคา 1 หมื่นในวันนี้

60 ปี
40,000 บาท

เราเรียกค่ารักษาพยาบาลทีแ่ พงขึน้ ในแต่ละปีวา่ Medical

โดยจากสถิติแล้ว Medical inflation ในปี 2015 ของ
ไทยอยู่ที่ 8%  
ของ เอเชียอยู่ที่ 10%
ของตะวันออกกลางอยู่ที่ 12%
ส่วนของทั่วโลกเฉลี่ยกันอยู่ที่ 9%
ซึ่งสถิติเหล่านี้ ตีความทางคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ว่า
“ค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึ้นเป็นทุกๆ 2 เท่า ในรอบระยะเวลาทุกๆ
8 - 10 ปี”
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70 ปี
80,000 บาท

บิลตอนอายุ 80 ปี
80 ปี
160,000 บาท

จากข้อมูลปี 2014 ได้ระบุว่า Health
care spending ทั่วโลก จะอยู่ที่ประมาณ 10%
ของ GDP ซึ่งในอเมริกานั้นจะอยู่ที่ 17% ของ
GDP (นับว่าสูงมากๆ) ขณะที่ อาเชียนนั้นจะอยู่ที่
4.5% ของ GDP
ส่วนส�ำหรับประเทศไทย คือ 6.5% ของ
GDP ในประเทศ หมายความว่า ถ้า GDP ของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 450 พันล้านเหรียญสหรัฐ นั้น
ค่ารักษาพยาบาลในปีนั้นจะอยู่ราวๆ 30 พันล้าน
เหรียญสหรัฐไปแล้ว

ผู้สูงอายุกับการ
รักษาพยาบาล

ผู้สูงอายุเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายรักษา
พยาบาลต่อการเข้าโรงพยาบาลหนึง่ ครัง้ อยู่
ที่ 3 หมื่นกว่าบาท และจะสูงกว่าคนไม่สูง
อายุอยูป่ ระมาณหมืน่ กว่าบาท (โดยกองทุน
สหประชาชาติเพื่อประชากร (UNFPA) ได้
รายงานว่า ในปี 2009 (ล่าสุด) ว่าค่าใช้จ่าย
ในการเข้าโรงพยาบาลหนึง่ ครัง้ ของผูส้ งู อายุ
ไทยเท่ากับ 17,500 บาท (ในปี 2009))

ส่วนในจ�ำนวน 1 ล้านบาท ในการรักษาพยาบาล 550,000 บาท
มาจากผู้หญิง และ 450,000 บาท มาจากผู้ชาย
อีกทัง้ ในปัจจุบนั นี้ เกือบ 25% ของผูส้ งู อายุไม่มกี ารออม (NSO
2557) โดยจากสถิตใิ น ปี 2557 อัตราเพิม่ ขึน้ ของค่ารักษาพยาบาลได้กลาย
เป็น 2 เท่าของอัตราเงินเฟ้อ (ส่วนหนึ่งมาจากผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะ
การรักษาพยาบาล ไม่สามารถเอาเครือ่ งจักรเข้ามาใช้ได้ทงั้ หมด เป็น Manual
ซะเยอะ)

Long Term
Care

ร้อยละ 60 ของผูส้ งู อายุได้รบั การดูแลจากบุตรหลาน หากแต่บตุ รหลานไม่สามารถให้การดูแลได้ตลอดเวลา จึง
ต้องมี Long Term Care (LTC) (The 2011 Survey of the Older Population in Thailand by NSO)
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ร้อยละ 50 LTC facility อยู่ ต่างจังหวัด และ
Long term care ปกติ จะเล่นเกี่ยวกับนิยาม
บุคลากรมีเพียง 0.7 คนต่อผูส้ งู อายุ 100 คน (International 5 ข้อ ของ Active Daily Living (ADL) เช่น ความสามารถ
Labour Organization 2015)
ในการกินข้าวเอง อาบน�้ำเอง แต่งตัวเอง ถ่ายเอง และเดิน
ไปมาในบ้านเองได้ เช่น แบบประกันอาจจะระบุวา่ ถ้าท�ำไม่
อนึ่ง ประกันแบบ Long Term Care จะมี อัล ได้ 2 จาก ใน 5 อย่างนี้ แบบประกันถึงจะเริ่มท�ำงานหรือ
ไซเมอร์ รวมอยูด่ ว้ ยหรือไม่ (ส่วนใหญ่ หรือ เป็นกรณีพเิ ศษ) เริ่มส่งคนมาดูแล
ความจ�ำเป็นของ Long
Term Care ในอนาคต

ส�ำหรับประเทศไทย ในอนาคตจะมี ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวใน
ชุมชน (Long Term Care Community Center : LTCC
Center โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนจังหวัดละ 1 ศูนย์
ส�ำหรับประเทศไทย ในอนาคตจะมี
“ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวในชุมชน (Long
Term Care Community Center : LTCC
Center โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนจังหวัดละ 1
ศูนย์ (ปี 2560 ก็น่าจะเริ่มมี)

High skill nurse ยังมีไม่พอ โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันจะใช้
การจ้างแรงงานต่างด้าวมาดูแลหรือไม่ก็ลาออกมาดูแลเอง
ปัจจุบันเป็น 5 : 1 (คนท�ำงาน : คนสูงอายุ) แต่ในอีก 15 ปี
ข้างหน้า จะเป็น 2 : 1 (คนท�ำงาน : คนสูงอายุ)

จากสถิตทิ ที่ างผมรวบรวมมาได้ ก็คงจะท�ำให้
ผู้อ่านได้เห็นภาพของการเตรียมตัวเกษียณอายุบ้างไม่
มากก็นอ้ ย ซึง่ ผมเคยได้ยนิ ผูใ้ หญ่ทา่ นหนึง่ กล่าวไว้วา่ ใน
โลกอนาคตอีก 10 - 20 ปี ข้างหน้า ถึงแม้ว่าโรงพยาบาล
จะผลิตแพทย์หรือเตียงคนไข้ได้มากขึ้น 2 - 3 เท่า จาก
ที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ตาม แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของคนสูงอายุในอนาคตอยูด่ ี และในอนาคตจะ
ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ เพราะว่า
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ค่ารักษาพยาบาลจะแพงกว่านี้อีกมาก ทางที่ดีที่สุดคือ
วางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณตั้งแต่วันนี้ และก็คอย
รักษาสุขภาพตัวเองให้ดี อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วย จึงจะดี
ที่สุด
ค�ำท�ำนายนีจ้ ะเป็นจริงหรือไม่ ก็อาจจะประเมิน
ได้จากสถิติ 10 ข้อทีก่ ล่าวมา ซึง่ ก็คงจะท�ำให้เราเห็นภาพ
การเกษียณในอนาคตข้างหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บันทึกลับเมื่อครั้ง

ไปท�ำงานที่ฮ่องกง ตอนที่ 2
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Dist), B.Eng (Hons)
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ความเดิมจากตอนที่แล้ว - หลายคนอาจจะพอทราบว่าผมเคยได้ไปท�ำงานอยู่ในต่างประเทศ
อยู่นานหลายปีพอสมควร ซึ่งการท�ำงานในต่างแดนที่ผมเลือกไปตอนนั้นก็คือ “ฮ่องกง”
เพราะถือว่าเป็นความท้าทายส่วนตัวในชีวิตอย่างหนึ่ง ทั้งในตอนนั้นภาษาจีนก็ไม่ได้ ภาษา
อังกฤษก็ยิ่งไม่ดี แต่ก็อยากไปลองหาประสบการณ์ ก็ถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่
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และหลังจากทีร่ ะยะเวลาผ่านมากว่า
10 ปีแล้ว ผมก็ได้ลองมองย้อนอดีตของ
ตัวเองพร้อมๆ ไปกับการตอบค�ำถามที่มีจาก
ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่ง เลยขอคัดลอกออก
มาจาก “บันทึกลับ” ที่ผมมีฉบับนี้ เพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์กันครับ
• แอคชัวรีหรือคณิตศาสตร์ประกันภัยเค้า
เรียนอะไรกัน ในไทยสอนกันระดับไหน ถ้าเทียบกับต่าง
ประเทศ ทีไ่ หนนิยมเปิดสอน เส้นทางการเติบโตและตลาด
ที่รองรับมีแค่ไหน

สูงสุด เหมือนใบประกอบโรคศิลป์ของวิชาชีพนี)้ อย่างเมือ่
ในปี 2005 นั้น ก็ยังมี เฟลโล เพียงแค่ 4 คนเท่านั้น สมัย
นั้นต้องสอบกันเป็นสิบปี จึงท�ำให้ผมโชคดีได้มีโอกาสหา
งานในประเทศต่างๆ ได้ไม่ยากนัก เพราะเฟลโลทีไ่ ด้มานัน้
เป็นมาตรฐานสากลของโลก คือทุกคนสอบอยูภ่ ายใต้ขอ้ สอบ
เดียวกัน ไม่ว่าจะจบอะไรก็ต้องมาสอบแบบเดียวกัน และ
ถ้าสอบข้อสอบชุดที่ว่านั้นไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นเฟลโล
ทัง้ นี้ ถ้าได้เป็นเฟลโลก็จะได้รบั การยอมรับจากนานาประเทศ
ซึ่งในส่วนตัวของผม เมื่อถึงจุดสูงสุดของสายอาชีพแล้ว
ผมจึงเริม่ หันมาเติมความฝันโดยการสมัครเรียนหลักสูตร
ปริญญาโทพาร์ทไทม์สาขาวิศวกรรมการเงินทีฮ่ อ่ งกงนีค่ รับ

อันนีค้ งจะยาวครับ เพราะอาจเป็นค�ำทีย่ งั ไม่คนุ้
เคยกันในเมืองไทย เพราะจริงๆ แล้วมีคนไทยเป็นจ�ำนวน
น้อยที่สอบเป็นแอคชัวรีระดับเฟลโล (ที่เป็นคุณวุฒิระดับ

ถ้าจะพูดถึงว่าเค้าเรียนอะไรกัน ก็คงต้องดูตน้ ตอ
ของแอคชัวรีวา่ เค้านัน้ ท�ำอะไรกัน แอคชัวรีเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการประเมินผลกระทบทางด้านการเงินของความไม่
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แน่นอนในอนาคต โดยท�ำให้การตัดสินใจทางด้านการเงิน
เป็นไปด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยการ 1) วิเคราะห์
”อดีต” 2) จ�ำลอง “อนาคต” 3) ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
และ 4) สื่อสารถึงผลลัพธ์ที่ออกมาในความหมายทางด้าน
การเงิน
ดังนัน้ เนือ้ หาวิชาทีต่ อ้ งเรียนก็คงไม่พน้ พืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์ ”อดีต” และเพือ่
ค�ำนวณ ”อนาคต” ให้ได้ ก็เลยต้องเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์
มหาภาคที่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจกับเศรษฐศาสตร์
จุลภาคที่เป็นภาคย่อยในการด�ำเนินงานของธุรกิจ รวมถึง
ด้านการจัดการความเสี่ยง ทฤษฎีดอกเบี้ย การจ�ำลอง
โมเดลหรือการค�ำนวณราคาสินค้าที่ต้องจ่ายเงินให้ลูกค้า
ในอนาคต (หรือรับเงินมาก่อน แต่ตน้ ทุนเกิดขึน้ ทีหลัง) ซึง่
ธุรกิจที่จ�ำเป็นต้องใช้แอคชัวรีก็คงหนีไม่พ้นบริษัทประกัน
ชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย เพราะไม่เช่นนัน้ แล้วจะไป
ค�ำนวณหาต้นทุนกันได้อย่างไร ถ้าเกิดต้องจ่ายมากกว่าเงิน
ที่รับมาก็ท�ำให้ธุรกิจล้มละลายได้ จริงไหมครับ
โดยทั่วไปแล้วนั้นต้องให้แอคชัวรี (หรือนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย) เซ็นรับรองสินค้าแต่ละชนิดทีอ่ อก
มาขายด้วยว่าถ้าขายแล้วบริษัทจะมีเงินส�ำรองเพียงพอที่
จะจ่ายคืนลูกค้าในอนาคตได้ ถ้าบริษัทเกิดเป็นอะไรไป ก็
อาจได้ไปกินข้าวแกงในคุก เหมือนวิศวกรที่เซ็นออกแบบ
ตึกแล้วตึกพังอะไรท�ำนองนั้นก็ได้ครับ (หัวเราะ)
ดังนั้น ค�ำถามที่ว่าในไทยสอนกันในระดับไหน
นั้น ก็คงต้องตอบว่าหลายระดับ โดยมีตั้งแต่ปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอกแหละครับ แต่พอจบปริญญามาแล้วก็
ต้องไปสอบข้อสอบมาตรฐานสากลของโลกซะก่อน เค้าถึง
จะยอมรับ หรือถ้าไม่ได้เรียนจบปริญญาทางด้านนีโ้ ดยตรง
ก็อาศัยอ่านหนังสือแล้วไปสอบเอาเอง เหมือนเรียนรามฯ
ครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตออก
มารองรับตลาดนีไ้ ด้โดยตรง บริษทั ส่วนใหญ่กจ็ ะรับพนักงาน
โดยดูจากสถาบันว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้จบออกมาแล้ว
มีความสามารถที่จะสอบผ่านเนื้อหาวิชาของแอคชัวรีภาย
ใต้มาตรฐานโลกได้หรือไม่ด้วยครับ แล้วถ้าสอบผ่าน
มาตรฐานข้อสอบได้เพียงบางตัวมา ก็มีโอกาสที่บริษัทจะ
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รับท�ำงาน สรุปสั้นๆ ว่าเค้าดูกันที่สอบมาตรฐานสากลมา
ได้กี่ตัว หรือจบจากสถาบันที่ผลิตบัณฑิตให้ออกมามี
คุณภาพ (และท�ำงานเป็น) ได้แค่ไหนมากกว่าครับ
เส้นทางการเติบโตของสายอาชีพนีม้ อี นาคตไกล
มากเพราะเป็นที่ต้องการทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
อย่างมากๆ ครับ (โดยเฉพาะเรื่อง Big data ที่มีความน่า
สนใจและเป็นแขนงหนึ่งของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)
และก็เห็นได้จากอาชีพยอดนิยมที่เห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น
อเมริกาหรือฮ่องกงเองก็ตาม แม้แต่จนี ก็บมู มากเพราะเมือ่
ไม่นานมานี้ มีงานแนะแนวการศึกษาชี้ช่องทางนี้สู่สายตา
ประชาชน เห็นเค้าบอกว่าเป็นอาชีพที่เกิดภาวะขาดแคลน
ส่วนเรื่องรายได้นั้น จริงๆ แล้วก็ไม่อยากบอก

ตัวเลขหรือผลประโยชน์ทเี่ ป็นตัวเงินให้ทราบกัน เพราะมัน
จะท�ำให้เป็นเหมือนแบบในประเทศจีน คือพอมีคนรูว้ า่ ราย
ได้ดมี าก (ส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีม่ ปี ระสบการณ์)
ก็จะมีคนนิยมแห่กันเข้ามาเรียนเพราะเงิน ไม่ใช่มาเรียน
เพราะใจรัก คนที่ท�ำอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนรักตัวเลข
ขยันเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ แล้วก็ชอบคิด ชอบเผชิญกับสิง่ ท้าทาย
ทีเ่ ข้ามา เพราะการจะท�ำนายอนาคตได้นนั้ จะต้องเป็นคนรู้
รอบและรอบรู้ ซึ่งผมก็หวังให้คนที่ท�ำงานในสายอาชีพนี้
ได้ท�ำงานอย่างมีความสุข ท�ำด้วยใจ แล้วก็ช่วยกันพัฒนา
อุตสาหกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการประกันภัยของคน
ไทยให้ทดั เทียมกับประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์
หรือ มาเลเซีย เป็นต้น

เนื้อหาวิชาที่ต้องเรียนก็คงไม่พ้น
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การวิเคราะห์ “อดีต” และเพื่อค�ำนวณ
“อนาคต” ให้ได้ ก็เลยต้องเข้าใจด้าน
เศรษฐศาสตร์มหาภาคที่เป็นภาพรวม
ของเศรษฐกิจกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ที่เป็นภาคย่อยในการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ

ดั ง นั้ น การที่ อ ยากมาเป็ น แอคชั ว รี ห รื อ นั ก
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จบคณะอะไรมาก็ได้ครับ ขอแค่มีความ
มุ่งมั่นที่จะสอบและตั้งใจท�ำงานเก็บ
ประสบการณ์ให้เพียงพอตั้งแต่ที่เป็น
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยฝึกหัด
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คณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็ควรจะสอบมาตรฐานสากล
ให้ได้อย่างน้อยก็ให้ผ่านระดับต้นๆ เพราะตลาดงานยังมี
ความต้องการอยู่มากทั้งในและต่างประเทศ  ปัญหาก็คือ
ในไทยเองมีคนทีส่ อบผ่านและมีประสบการณ์อยูน่ อ้ ยมาก
ครับ ส่วนนึงก็อาจเป็นเพราะคนไทยไม่ได้ตนื่ ตัวกับอาชีพ
นี้เท่าที่ควร แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้น อาชีพนี้ต้องอาศัยความ
มุ่งมั่นเก็บสั่งสมประสบการณ์ไปด้วย จึงจะเห็นผลได้ชัด
(หัวเราะ) อีกทั้งประสบการณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นแอ
คชัวรีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น ก็ไม่สามารถหา
ได้จากการเรียนหรืออ่านต�ำราเอาเองได้ ต้องอาศัยการ
ท�ำงานจริงและเก็บชั่วโมงบินไปซักระยะก่อนจึงจะเห็น

ครับ แต่ก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะสอบเสร็จซึ่งก็ล�ำบากน่า
ดูเลยทีเดียว
• ไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแล้ว (อยู่ส่วนไหน
ของฮ่องกง) ตอนนั้นอยากกลับเมืองไทยบ้างไหม
อยูท่ ี่นั่นมาเกือบ 7 ปี ทีจ่ ริงตอนแรกกะอยาก
จะอยู่แค่ปีสองปี แต่พออยู่ๆ ไปแล้วก็ท�ำให้ได้รู้ว่ายังมี
สิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ อยู่อีกมาก ถ้ากลับมา
ตอนนั้นโอกาสในการเรียนรู้อาจจะไม่ได้มีมาอีกง่ายๆ
แถมหน้าที่การงานในต่างประเทศนั้นก็ไม่ได้มีคำ� ว่าอายุ
เข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน และไม่ได้ใช้ระบบอาวุโส
คือของคนฮ่องกงที่นั่นเค้าถือว่าอายุนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ประสบการณ์ท�ำงานและสิ่งที่เคยได้ท�ำส�ำเร็จมานั้น
เป็นสิ่งส�ำคัญมากกว่า

ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้คนที่หวังผลใน
ระยะสั้น บางคนท้อถอยหรือเปลี่ยนใจออกจากสายอาชีพนี้
ไปท�ำอาชีพอื่นแทน เมื่อมีความมุ่งมั่นในสายอาชีพนี้ไม่นาน
พอ
ส�ำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนัน้ จบคณะอะไร
มาก็ได้ครับ ขอแค่มีความมุ่งมั่นที่จะสอบและตั้งใจท�ำงาน
เก็บประสบการณ์ให้เพียงพอตั้งแต่ที่เป็นนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยฝึกหัด (ทุกประสบการณ์มีคุณค่าหมด) ส�ำหรับ
ผมแล้ว ผมจบวิศวะแล้วก็มาเป็นวิศวกรโรงงานมาก่อน แล้ว
จึงเปลีย่ นสายอาชีพแล้วหันมาเริม่ สอบนับหนึง่ ใหม่ตงั้ แต่ตน้

หมายถึงว่าส�ำหรับที่นั่น ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่มีมานั้นไม่ได้ขึ้นกับอายุงานว่าท�ำงานมากี่ปีแล้ว แต่ขึ้น
อยูก่ บั ว่าท�ำอะไรมาแล้ว ท�ำทีไ่ หน จากประเทศอะไร และ
มีประสบการณ์ที่หลายหลากแบบไหนบ้าง ว่าง่ายๆ ก็คือ
ดูกนั ทีค่ วามสามารถและฝีมอื ซึง่ ถ้าสมมติวา่ มีหน่วยก้าน
ดี มีความกระตือรือร้นสูง เค้าก็จะเปิดโอกาสให้ได้ลอง
ท�ำอะไรทีเ่ หมาะกับความสามารถได้ ดังนัน้ ประโยคทีเ่ ป็น
ทัศนคติในเชิงลบ เป็นต้นว่า ”ยังเด็กอยู่เลย จะท�ำไหว
เหรอ” หรือ “อย่างนีต้ อ้ งเส้นมาแน่ๆ” จึงไม่เคยมีให้ได้ยนิ
ในฮ่องกงครับ หรือไม่อย่างนัน้ ผมก็คงฟังไม่ออก เพราะ
เค้าคงพูดเป็นภาษากวางตุ้งเอา (หัวเราะ) ผมยังเคยเห็น
ลูกน้องทีข่ นึ้ มาเป็นเจ้านาย แล้วเจ้านายกลับกลายมาเป็น
ลูกน้องแทนมาหลายคนแล้ว ซึง่ พออยูใ่ นสภาพแวดล้อม
แบบนี้บ่อยๆ แล้วก็ท�ำให้กรอบความคิดของผมเปลี่ยน
ไปเช่นกัน ผมเองถ้าเห็นลูกน้องที่เก่งกว่าผม ผมก็อยาก
จะยกให้เป็นเจ้านายเหมือนกัน เพราะผมชอบเรียนรูง้ าน
กับคนเก่งๆ จะได้พฒ
ั นาความสามารถตัวเองให้สงู ขึน้ ได้
ด้วย แล้วถ้าลูกน้องผมมีอนาคตไกลแบบนี้ ผมก็ภูมิใจ
ที่ได้ปั้นคนๆ หนึ่งขึ้นมา
ที่ท�ำงานผมอยู่ที่หว่างไจ๋กับเซ็นทรัลครับ ซึ่ง
ก็เปรียบเหมือนประมาณสีลมกับสาธรในกรุงเทพฯ มั้ง
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ครับ ไปๆ มาๆ อยูส่ องออฟฟิศ
แล้วแต่จังหวะและเนื้องานใน
ช่ ว งนั้ น ครั บ เทคโนโลยี ใ น
ฮ่องกงสมัยนั้นสามารถท�ำให้
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกันได้
หมดแล้วครับ เปิดพีซีเครื่อง
ไหนๆ ก็สามารถเข้าอีเมลล์ของ
เราได้
การมาท�ำงานอยูต่ า่ ง
ประเทศนั้ น ถื อ เป็ น การฝึ ก
ประสบการณ์จนกว่าเวลาจะมา
ถึงมากกว่าครับ คิดว่ายังไงก็
คงจะกลับเมืองไทยสักวัน เพราะ
พ่อแม่และพีน่ อ้ งก็อยูเ่ มืองไทย
กันหมด อีกอย่างผมเห็นว่า
อุตสาหกรรมการประกันภัยใน
ประเทศยังต้องได้รบั การพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งไปอีก และยังขาด
บุคคลากรอีกเป็นจ�ำนวนมากที่
มีความเข้าใจในตัวธุรกิจประกัน
ภัยทีเ่ ป็นสถาบันการเงินแบบนี้
อย่างถ่องแท้ ตอนนั้นผมก็ได้
แต่หวังว่าซักวันคงได้กลับเข้าไป
เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งที่ช่วยเป็นเรีย่ วเป็นแรงให้
กับภาคธุรกิจและยกระดับมาตรฐานงานทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยได้ครับ
• เคยคิดไหมว่า กลับมาเมืองไทยแล้ว อยาก
จะท�ำอะไร
สุดท้ายแล้ว ความฝันส่วนตัวของผมก็คือ
การที่จะได้น�ำความรู้และประสบการณ์ออกมาประยุกต์
ใช้ให้มากทีส่ ดุ อาจจะอยูใ่ นรูปแบบของการออกมาเผชิญ
โลกกว้างด้วยตัวเอง ซึ่งก็อาจจะเป็นการไปเปิดบริษัทที่
ปรึกษาเพื่อท�ำงานให้กับทั้งภาคธุรกิจประกันวินาศภัย
และธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงการค�ำนวณผลประโยชน์
พนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 ให้เข้าถึงคนไทย
ได้ทั้งประเทศ
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ท�ำให้ทกุ วันในการท�ำงานทีฮ่ อ่ งกงในตอนนัน้ เป็นการ
ท�ำงานที่มีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตอนนั้นก็
พยายามตอบตัวเองว่าเราเรียนรูไ้ ปเพือ่ อะไร ทุกครัง้ ทีท่ ำ� งาน
ก็เพือ่ ทีจ่ ะได้ประสบการณ์ และเราก็จะมีภาพของการน�ำความ
รู้ไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้อยู่ในใจเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ผมพร้อมแล้ว ผมก็
คงอยากน�ำประสบการณ์ความรูท้ ไี่ ด้สงั่ สมมาจากการเป็นนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ไปถ่ายทอดต่อให้คนรุน่ ใหม่อกี กลุม่
หนึ่งที่ผมอยากปั้นขึ้นมาโดยเฉพาะ และสร้างคนกลุ่มนี้ให้
เป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตครับ และ
ถ้าในวันนั้นผมมีโอกาสได้ท�ำมัน ผมก็อยากจะมุ่งมั่นท�ำมัน
อย่างเต็มที่ด้วยใจที่ทุ่มเทครับ
ยังไม่จบ.......มีต่อตอนที่ 3 ครับ

วิธีเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบส่วนผสมของกาแฟ
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Dist), B.Eng (Hons)
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบันส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตแข่งกันน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่มีความหลากหลายจนผู้บริโภคสับสนว่าเวลาจะเลือกซื้อประกันชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ควรจะพิจารณาอย่างไร
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ผมจึงอยากแนะน�ำวิธีการพิจารณาเลือกซื้อ
แบบการประกันชีวติ ว่า เพือ่ ให้ผซู้ อื้ ได้ประโยชน์สงู สุดควร
พิจารณาจากปัจจัยหลัก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินของตนเองก่อน ว่ามีทนุ
ประกันอยูเ่ พียงพอทีจ่ ะให้คนข้างหลังได้ใช้ชวี ติ อยูต่ อ่
ไปโดยทีไ่ ม่เดือดร้อนทางการเงินได้นานกีเ่ ดือนหรือกีป่ ี
2. มองหาแบบประกันทีต่ รงกับช่วงจังหวะชีวติ ของตนเอง
เพราะแต่ละวัย ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน
โดยให้มองถึงระยะเวลาของความคุม้ ครองด้วย พร้อม
ระยะเวลาในการช�ำระเบีย้ ด้วย อีกทัง้ ให้วางแผนล่วง
หน้าว่าแบบประกันชีวติ นีส้ ามารถเลือกซือ้ สัญญาเพิม่
เติมอะไรได้บ้าง
3. ต้องการการันตีมากน้อยแค่ไหน เพราะปัจจุบันมีให้
เลือกตั้งแต่แบบประกันทั่วไป (ที่บริษัทประกันภัย
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รับความเสี่ยงไว้เอง) แบบประกันยูนิเวอร์ซอลไลฟ์
(ที่บริษัทประกันภัยคอยประกาศจ่ายให้ Crediting
rate เป็นระยะ) หรือแบบประกันยูนติ ลิงค์ (ทีร่ บั ความ
เสี่ยงจากการลงทุนเองทั้งหมด) เป็นต้น
ทัง้ นี้ ประชาชนไม่ควรใช้อตั ราผลตอบแทน (IRR)
เพียงอย่างเดียวมาใช้ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิต เนื่องจากแบบประกันชีวิตแต่ละแบบมีส่วนผสมของ
ความคุม้ ครองทีไ่ ม่เหมือนกัน เวลาทีน่ กั คณิตศาสตร์ประกัน
ภัยออกแบบผลิตภัณฑ์นนั้ จะค�ำนึงถึงสัดส่วนของ การสะสม
ทรัพย์ กับ ความคุ้มครองชีวิต เป็นหลัก เช่น เบี้ยประกัน
ชีวิต 100 บาท ที่ได้รับมานั้น ส�ำหรับแบบประกันชีวิตของ
บริษัทหนึ่งอาจจะเป็นการสะสมทรัพย์ 80 บาท และความ
คุม้ ครองชีวติ 20 บาท ส่วนส�ำหรับของอีกบริษทั หนึง่ อาจจะ
เป็นการสะสมทรัพย์ 70 บาท และความคุ้มครองชีวิต 30
บาท การที่ดูอัตราผลตอบแทน (IRR) เพียงอย่างเดียว จะ
บอกได้แค่ผลตอบแทนในส่วนของการสะสมทรัพย์เท่านัน้

อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ บางแบบอาจจะมีสว่ นผสม
ของเบีย้ ประกันภัยในส่วนของการสะสมทรัพย์เพียงแค่
10 บาท และเบี้ยประกันภัยส�ำหรับความคุ้มครองชีวิต
ถึง 90 บาทก็เป็นได้ ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันเหล่า
นี้ จึงท�ำให้น�ำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างแบบมาเปรียบ
เทียบกันด้วย IRR อย่างเดียวไม่ได้ หรืออาจเทียบให้
เห็นภาพเช่นเดียวกับกาแฟ ที่มีวิธีการปรุงหลายแบบ
อาทิ ลาเต้ มอคค่า คาปูชิโน่ เอ็กเพรสโซ่ ต่างก็มีส่วน
ผสมของเนือ้ กาแฟและนมทีแ่ ตกต่างกัน แต่ไม่สามารถ
บอกได้ว่ากาแฟที่ปรุงแบบไหนดีกว่ากัน  
นอกจากนี้ เงินสดคืนของแต่ละแบบประกัน
ชีวิตก็มีไม่เหมือนกัน บางแบบจ่ายก่อน บางแบบจ่าย
หลัง บางแบบให้ฝากคืนกลับบริษัทได้ แต่บางแบบ
ฝากคืนกลับไม่ได้ การค�ำนวณอัตราผลตอบแทน (IRR)
นัน้ มีขอ้ จ�ำกัดตรงทีเ่ ป็นวิธกี ารทีส่ มมติวา่ เงินสดคืนนัน้
สามารถฝากกลับกับบริษัทได้ด้วยอัตราผลตอบแทนที่

สูงแบบ IRR
ดังนั้นการค�ำนวณอัตราผลตอบแทน (IRR) มาใช้
เปรียบเทียบจึงเป็นการพยายามเอาแอปเปิ้ลมาเปรียบเทียบ
กับส้ม ประชาชนไม่ควรลืมว่า การซื้อประกันชีวิตคือการ
การสะสมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองไปด้วย บ่อยนักที่เราจะ
เห็นแบบประกันชีวิตที่มีอัตราผลตอบแทน (IRR) สูง แต่ให้
ประโยชน์กับผู้เอาประกันภัยบางกลุ่มสู้แบบประกันชีวิตที่มี
อัตราผลตอบแทน (IRR) รองลงมาแต่มีทุนความคุ้มครอง
ชีวิตที่คุ้มค่ากว่าไม่ได้
ดังนั้น ในการเลือกซื้อประกันชีวิต ต้องพิจารณา
ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เพราะทุกคนมีความเสี่ยง มี
ความต้องการ มีความมุ่งหวังที่แตกต่างกัน การวางแผน
ทางการเงินจึงอาจแตกต่างกัน และทุกแบบประกันชีวิตก็มี
ส่วนผสมที่ออกแบบมาเพื่อให้ลงตัวในแบบของมันเอง
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ธุรกิจ
ประกันภัย
กับฟินเทค
ในปั จ จุ บั น การใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ก้าวหน้ามาช่วยในธุรกิจต่างๆ ค่อนข้าง
เป็นทีพ่ ดู ถึงมาก โดยเฉพาะในวงการการ
เงินทีเ่ รียกกันว่า “ฟินเทค”  ซึง่ ปัจจุบนั
ก็ได้ใช้กนั เป็นทีแ่ พร่หลาย เช่น โมบายแบ
งกิ้ง เป็นต้น ซึ่งในเชิงลึก ฟินเทค ไม่ได้
หมายถึงแค่การท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ที่ใกล้ตัวเราเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริษัท
สตาร์ทอัพซึง่ ไม่ใช่ธนาคาร แต่มจี ดุ ประสงค์
เพือ่ การบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิคส์
รวมไปถึ ง การสร้ า งสกุ ล เงิ น ทางโลก
ออนไลน์ขึ้น
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สิง่ ทีท่ า้ ทาย คือการสร้างความน่าเชือ่ ถือในระบบ
จัดเก็บ - รับ-โอน นัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจประกันภัย
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเงิน  การรับ - โอนเงิน
ของธุรกิจประกันนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างมากที่ ฟินเทค จะเข้า
มามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย  เนื่องจาก
สิ่งที่บริษัทประกันภัยท�ำการแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างลูกค้า
คือตัวเงิน (เบี้ยประกันภัย เงินเอาประกันภัย เงินปันผล
หรือค่าชดเชยต่างๆ) ที่มีสัญญาประกันภัยเป็นตัวก�ำหนด
กฎเกณฑ์การจ่าย ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจประกันภัย จึงเตรียม
พร้อมทัง้ ด้านความเข้าใจและระบบทีจ่ ะรองรับฟินเทค เพือ่
ทีธ่ ุรกิจประกันภัยจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการ
เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทางประกันภัย จะมีรปู แบบ
การก�ำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในธุรกิจประกัน
ภัยได้ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การเสนอขาย การพิจารณารับ
ประกันภัย การโอนเงินค่าเบีย้ ประกันภัย การต่ออายุ รวม
ไปถึงการจ่ายเคลม ซึ่งในส่วนของการก�ำกับดูแลนั้นจะ
ดูแลตั้งแต่การออกใบอนุญาตขาย การตลาด/การเสนอ
ขาย และการจ่ายเคลม
แน่นอนว่าการน�ำสิง่ ใหม่ๆ เข้ามา  ทางผูก้ ำ� กับ
ดูแลก็ได้มกี ารเตรียมความพร้อมและมองไปข้างหน้าถึง

ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ  ยกตัวอย่าง
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทางการเสนอขายประกันนั้น
เป็นข้อดีของการเติบโต และการขยายตัวทางการตลาดของ
ธุรกิจประกันภัย เนื่องจาก สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้า
ถึงคนยุคใหม่ได้ในวงกว้าง แต่ต้องระวังสื่อที่เสนอขาย ว่ามี
ความชัดเจนต่อผู้บริโภค เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วย
งานก�ำกับฯ หรือการจะควบคุมอย่างไรให้ธรุ กิจประกันภัยที่
มีการเสนอขายในช่องทางดังกล่าวไม่เติบโตเร็วจนเกินความ
สามารถของการรับความเสี่ยงในแต่ละบริษัท ซึ่งจะเห็นได้
ว่าทางฝ่ายที่ก�ำกับดูแลก็จะต้องมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การก�ำกับดูแลเพื่อเป็นคู่ขนานกันกับบริษัทประกันด้วยเช่น
กัน เรียกว่า REGTECH

029

การน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องประกันภัย จะ
สามารถท�ำให้คนเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้น
หากบริษทั ประกันภัยสามารถน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
ให้ทุกกระบวนการง่ายขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
รวดเร็ว  เช่นเน้นไปทางเพิม่ ช่องทางของการช�ำระเบีย้ ประกันภัย
นอกจากนัน้ การพัฒนาระบบ “การเคลม” หรือ “การจ่ายเงิน
เอาประกันภัย” ก็มีส่วนช่วยได้อย่างมาก หากกระบวนการ
เหล่านี้สามารถท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และอธิบายได้ชัดเจน
มากเท่าไหร่ คาดว่าธุรกิจประกันภัยจะดูโดดเด่นและเข้าถึง
คนทั่วไปได้ง่ายขึ้น
คาดว่าอนาคตการเติบโตของ INSURETECH
จะเป็นอย่างไร
แต่ก่อนคนมักจะต้องไปเดินเลือกซื้อตามแหล่ง
ต่างๆ ที่คาดว่าจะมีสินค้าที่เราต้องการ แต่ในปัจจุบัน อย่าง
แรกที่เราท�ำเมื่อจะซื้อสินค้า คือ Search หาความรู้เบื้องต้น
ก่อน จากนั้นจะ Search เปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่น
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ต่างๆ สุดท้ายคือเมือ่ หาราคาทีพ่ งึ พอใจแล้วก็จะกดสัง่ ซือ้
ให้ของมาส่งที่บ้าน ซึ่งสะดวกกว่าการเดินทางไปซื้อของ
ในห้าง อีกเหตุผลหนึ่งคือ ราคาถูกกว่า ได้รับโปรโมชั่น  
ทีพ่ งึ พอใจ (เพราะผูข้ ายสามารถลดต้นทุนในเรือ่ งของการ
เช่าสถานที่โชว์สินค้าไปได้มาก)  
ต่อมาก็จะเป็นเรือ่ งของการประหยัดเวลาและ
ค่าเดินทาง ดังกรณีทไี่ ด้กล่าวไปนีเ้ ป็นกรณีของพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ซึ่ง
กรมธรรม์ประกันภัยก็ถือเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง เมื่อผู้
บริโภคเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เช่น ก่อน
เสียเงินก็ตอ้ งการความรูค้ วามเข้าใจ  ต้องการการเปรียบ
เทียบราคา/รายละเอียดสินค้า และต้องการความสะดวก
รวดเร็ว พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปดังกล่าวทางผูผ้ ลิตก็ตอ้ งมี
การปรับตัวไม่วา่ จะเป็นช่องทางการขาย ระบบภายใน ให้
มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ซึง่ การน�ำเทคโนโลยีมา
ใช้ในกระบวนการต่างๆ นัน้ หากพัฒนาให้เกิดความเสถียร
และมีประสิทธิภาพ จะเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทประกันภัย
และผู้บริโภค

