




ฉบับที่ 53/2562

	 สวสัด	ี“ชาวสวสัดแีอคชวัร”ี	กนัอกีครัง้	สมาคมนกั
คณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทยได้จดทะเบยีนแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	โดยสามารถหาอ่าน
ทศิทางความร่วมมอืกบัสมาคมฯ	ต่าง	ๆ 	ได้ที	่“ก้าวไปกบัสมาคม
แอคชัวรไีทย”	ซึง่กต้็องขอขอบคณุกรรมการทกุท่านมา	ณ	ทีน่ี้
ด้วย	รายละเอยีดเป็นอย่างไรน้ัน	สามารถเปิดไปอ่านได้เลย
	 แล้วมาเริ่มกันด้วย	 สถานการณ์เศรษฐกิจในปี
ปัจจบุนั	ในเรือ่งของ	“ธรุกจิประกนัภยั	2019”		ว่าสถานการณ์
ในปัจจุบนันัน้ได้มกีารเปลีย่นไปอย่างไรกนับ้าง	และได้สรปุ
ธุรกิจประกันภัยในมุมที่เกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร์	และ
ยังปิดท้ายของเรื่องด้วยบทสรุปที่ว่า	 ภายใต้การของธุรกิจ
ประกันภัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว	 ประชาชนจะ
ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร	?		
	 มาต่อที่เรื่องเบา	ๆ	ที่ทุกคนถามถึง	กับ	“บันทึก
ลบัเมือ่ครัง้ไปท�างานทีฮ่่องกง	ตอนที	่4”	โดยหลงัจากทีร่ะยะ
เวลาผ่านมานานกว่า	10	ปีแล้วนัน้	ลองมาเปิดบนัทกึลบันีไ้ป
พร้อม	ๆ	กัน
	 จากนั้นก็ได้หยิบยกเอา	เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับยูนิต
ลงิค์		“อย่าซือ้ประกนั	Unit	Linked	จนกว่าจะอ่านบทความ
นี้”	ทั้งนี้ผู้อ่านจะได้รู้ว่ายูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	เป็นแบบ
ประกนัทีต่อบโจทย์ผูบ้รโิภคทีต้่องการ	“ความคุม้ครองชวีติ”	
ได้ครอบคลุมกว่าประกันประเภทอื่น	ๆ
	 มาต่อกันด้วยว่า	ท�าอย่างไรเราถึงจะ	Maximize	
หรือ	ท�าให้	Mindset	ของเราเติบโตมากที่สุด	Mindset	คือ
การสร้างทัศนคติหรือสิ่งที่เราเรียกว่า	 Attitude	 การสร้าง

ทัศนคติท�าไมจึงส�าคัญที่สุด	ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรก็ตาม	
รวมไปถึงสายอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ผู้อ่านอาจจะ
สามารถปลดล็อคตัวเองได้	ถ้าได้อ่าน	“ปลดล็อคศักยภาพใน
การท�างาน”
	 และปิดท้ายวารสารฉบับนี้ด้วย	 “วิเคราะห์	 จังหวะ
ความส�าเร็จของชีวิต	 กับบทสัมภาษณ์ของ	 Jack	Ma”	 บท
สัมภาษณ์ของบคุคลทีท่�าธรุกจิประสบความส�าเรจ็ในระดบัโลก	
ว่า	Jack	Ma	นั้นได้ด�าเนินชีวิตและล�าดับการใช้ชีวิตอย่างไร?	
ถึงได้ประสบความส�าเร็จ	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อ่านได้ตะ
หนักว่าในขณะนี้ได้ก�าลังท�าอะไรอยู่?	 สามารถอ่านบทความนี้
เพื่อตามหาเส้นทางของตัวเองได้
	 วารสารฉบับนี้	 มีไว้เพื่อให้	 “สมาชิกของสมาคมนัก
คณติศาสตร์ประกนัภยั”	และ	“บคุคลทัว่ไป”	ทีส่นใจเรือ่งราวความ
รูท้ีเ่ก่ียวข้องกับระบบการเงนิของสวสัดกิารในสังคม	ซึง่สามารถ
ดาวน์โหลดสวสัดแีอคชวัรย้ีอนหลงัได้ที	่www.soat.or.th

พิเชฐ เจยีรมณทีวสีนิ (ทอมมี)่

บรรณาธกิาร
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ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย
 สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม 
YouTube Channel ที่  “SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of 
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมฯ

ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

 1. คุณวิไลพร	 สุวรรณ
มาลัย	กรรมการสมาคมฯ	และประธาน
อนกุรรมการฝ่ายจดัอบรมสมัมนา			เป็น
ประธานการจดัสมัมนา		Professionalism	
and	Ethic	Seminar	2019	ซึง่บรรยาย
พิเศษเป็นภาษาไทย	 ในวันศุกร์ที่	 17	
พฤษภาคม	2562	ณ	บอลรูม	1	โรงแรม	
เอส31	สุขุมวิท



005

 2. คุณชญณา	ศิริภิรมย์	อุปนายกสมาคมฯ	น�าทีมคณะกรรมการสมาคมฯ	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานย่อยกับ
ส�านักงาน	คปภ.	ครั้งที่	4/2562		ในวันจันทร์ที่	1	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	201	ชั้น	2	อาคารส�านักงานคปภ.	สืบ
เนื่องจากทางส�านักงาน	คปภ.	 ได้ขอให้ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายมาตรฐานการ
ท�างานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 3. คุณกสิน	 สุตันติวรคุณ	 กรรมการสมาคมฯ	 และคุณนิธิพร	 ไตรทิพเทวินทร์	 ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	 เป็น
ตัวแทนสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	เข้าร่วมให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการจดัท�าแผนพฒันา
ประกันภัย	ฉบับที่	4	กับคณะที่ปรึกษา	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	ที่ปรึกษา	จ�ากัด	ในจันทร์วันที่	15	กรกฎาคม	
2562	ณ	ห้องประชุม	302	ชั้น	3	ส�านักงาน	คปภ.	โดยมีประเด็นในการหารือเบื้องต้น	ดังนี้

1.	ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจประกันภัยไทยในอนาคต
2.	ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย	และมาตรการรองรับ
3.	แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในระยะสั้น	และระยะยาว
4.	ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจัดท�ากรอบแผนพัฒนาการประกันภัย	ฉบับที่4

 4. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาแก่นิสิต	นักศึกษาที่เรียน
สาขาการประกนัภยัและวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ	ประจ�าปีการศกึษา	2561	และงานเลีย้งขอบคณุคณะอนกุรรมการ	
ประจ�าปี	2562	ในวันพุธที่	31	กรกฎาคม	2562	ณ	ณ	โรงแรมสวิสโฮเต็ล	เลอ	คองคอร์ด	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ	
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 5. คุณวิไลพร	สุวรรณมาลัย	กรรมการสมาคมฯและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดอบรมสัมมนา			เป็นประธาน
การจัดสัมมนา	Joint	Regional	Seminar	2019	ในหัวข้อ	หัวข้อ	“Changing	Environment,	Emerging	Trends	
and	Evolving	Regulations	-	Deja	Vu	or	Crystal	Gazing?”	ณ	โรงแรมเอส31	สุขุมวิท	เมื่อวันจันทร์ที่	5	สิงหาคม	
2562	ซึ่งมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับต่าง	ๆ	เข้าร่วมประชุมกว่า	100	คน
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 6. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	น�าทีมคณะกรรมการสมาคมฯ	เข้าร่วมประชุมกับทางส�านักงาน
คปภ.	ในเรือ่งแผนงานปรับปรุงและพฒันาการก�ากบัและกระบวนการให้ความเหน็ชอบผลติภณัฑ์ประกันภัย	เพือ่สง่เสรมิ
อุตสาหกรรมประกันภัยไทย	ลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย	รวมถึงส�านักงาน
คปภ.	ได้มกีารพฒันาสญัญาประกนัภยัสขุภาพฉบบัมาตรฐาน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัววิฒันาการ
ทางการแพทย์และเทคโนโลยีต่าง	ๆ 	ที่เปลี่ยนแปลงไป	และสามารถรองรับแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศได้ดัง
กล่าว	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการก�ากับ	
และกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย	รวมถึงแนวทางการปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ	ในวันอังคาร
ที่	13	สิงหาคม	2562	ณ	โรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	กรุงเทพฯ	

 7. คณุชญณา	ศริภิริมย์	 อปุนายกสมาคมฯ	น�าทมีคณะกรรมการสมาคมฯ	 เข้าร่วมงานสมัมนา	Cyberspace	
Challenges	and	Opportunities	ในวนัพฤหสับดทีี	่15	สงิหาคม	2562	ณ	ห้องประชมุ	501	สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

 ก้าวต่อไปของสมาคมฯ
	 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ	ก�าหนดจัดงานสัมมนา	Life	&	Non-life	Insurance	Forum	2019	ใน
วันศุกร์ที่	27	กันยายนนี้	ภายใต้หัวข้อหลัก	“Framing	Ourselves	to	The	New	Era”	ณ	โรงแรมเอส	31	สุขุมวิทซึ่งทาง
สมาคมฯ	ได้เชิญวิทยากรทั้งในและนอกประเทศมาบรรยาย	เพื่อให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้	โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

Insuretech:	Trends	for	the	future
Health	Insurance	Management	Innovations	and	Growth	Opportunities
Customer	centric	Approach	to	achieving	Claims	Excellence	with	
right	enablers	like	Data	Analytics	and	automated	systems.
AI	and	Advanced	Analytics:	augmented	underwriting
Economic	Capital	For	Life	&	Non-Life
How	to	assess	the	impacts	of	IFRS	17
Cyber	Risks

	 ส�าหรับผู้สนใจเข้าร่วม
สมัมนา	Life	&	Non-life	Insurance	
Forum	2019	สามารถลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ตามลิงค์	https://forms.
gle/FvGxbJwzoHKhbYGu5	หรอื
สแกน	QR	Code	ด้านล่างนี้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.soat.or.th

•
•
•

•
•
•
•
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การจัดตั้งเงินส�ารอง
ส�าหรับเลี้ยงดูคนในยามเกษียณ

การเปลี่ยนไปของธุรกิจประกันภัย 

	 -	ในแง่ของการบริหารการจัดการองค์กร	[ต้อง
มีการปรบัเปลี่ยนให้เข้ากบัยคุ	digital	มากขึ้น	โดยองค์กร
ต่างๆ	เริม่มองหาบคุคลากรรุน่ใหม่	ทีม่คีวามรู	้Digital	เป็น
พืน้ฐานเข้ามาในองค์กรด้วย	และการท�างานต้องไม่เป็น	Silo	
(ต่างคนต่างท�า)	อีกต่อไป	ทุกวันนี้	 ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
ไวมาก	เหมือน	google	map	ที่บอกว่า	รถติดตอนไหนใน
เวลานี้	 แต่ถ้าเรามัวแต่ไปจ�าภาพนั้น	 เวลาเราขับรถไปจริง	
สภาพการจราจรมันเปลี่ยนไปตลอดเวลา	 เรามามัวแต่จ�า
ภาพตอนที่เราเปิด	google	map	ครั้งแรกนั้นไม่ได้ผล	นี่
เป็นเพียงตัวอย่างอุปมาอุปมัยให้เห็นภาพ	 ดังนั้น	 ในการ
สื่อสารวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	 ก็ต้องสื่อสารให้คมชัดมาก

ธุรกิจประกันภัย 2019
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM 
– นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ขึ้น	 และทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน	 แต่พร้อมจะรับเรื่อง
ของการเปลี่ยน	(change)	ได้ทุกเมื่อ	เช่นกัน]

	 -	การเปลีย่นไปของธุรกิจประกันภยัในแต่ละสาขา
หรือประเภทประกันภัยท่ีโยงไปถึงความคุ้มครองต่อผู้เอา
ประกันภัย		[ต้องมองถึงผู้บริโภคเป็นหลักมากขึ้น	มีกลุ่ม
เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น	โดยเฉพาะเรื่องของฐานข้อมูลที่
บริษัทในตอนนี้มีมากขึ้น	และสามารถเล่นเรื่อง	big	data	
ได้ดขีึน้	ยกตวัอย่างเช่น	เมือ่ก่อน	เราออกแบบประกนัมาเป็น
แบบกลางๆ	เพื่อให้ฝ่ายขายได้ขาย	แต่เดี๋ยวนี้เราออกแบบ
ประกันเฉพาะกลุ่มมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น	ส�าหรับ	ผู้หญิงสูง
อาย	ุส�าหรบัครอบครวั	ส�าหรบัแม่บ้าน	หรอื	ส�าหรบัการศกึษา
เป็นต้น	รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เช่น	ยูนิตลิงค์	เป็นต้น]



009

	 -	การเปลีย่นแปลงของธรุกจิประกนัชวีติทัง้ในแง่
ของผลติภณัฑ์	ช่องทางการขาย	และความคุม้ครองทีเ่กีย่วข้อง
กบักลุม่คน	[ในไตรมาส	3	นี	้จะเข้าสู	่RBC	2	ซึง่รปูแบบของ
ผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	กจ็ะเปลีย่นไป	และหนึง่ในสิง่ทีเ่ราจะเหน็ก็
คอื	ยนิูตลิงค์	ท่ีถ้าท�าความเข้าใจได้ถกูต้อง	มนัจะมปีระโยชน์
อย่างมาก	ทัง้กบัผูบ้รโิภค	และ	กบัตัว	ธรุกจิประกนัเอง	เรยีก
ว่า	ยนูติลงิค์	จะตอบโจทย์ทกุมมุ	ในยคุของ	RBC	2		ส่วน
การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกบัช่องทางการขาย	นัน้	กค็งจะหนี
ไม่พ้นกบัเรือ่งของการน�า	digital	transformation	มาใช้ใน

ทกุ	ๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็น	InsurTech	หรอืการน�าเทคโนโลย	ี
นวตักรรมมาประยกุต์กบัการสือ่สารหรอืเครือ่งมอืการขาย	
ซึง่เจาะจงเข้าถงึตวัปัจเจคบคุคลได้มากขึน้	 ผมเชือ่ว่า	 ยิง่
ธรุกจิประกนัให้ความรูก้บัผูบ้รโิภคมากเท่าไร	ผูบ้รโิภคจะมี
ความเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญัของความคุม้ครอง
มากเท่านัน้	 และวิง่เข้าหาเพือ่ซือ้ความคุม้ครอง	 เหมอืนดงั
ประเทศสงิคโปร์ทีป่ระชาชนมพีืน้ฐานความรูเ้รือ่งการประกนั
ภยัเป็นอย่างด	ีประเทศไทยกเ็ริม่มทีศิทางไปทางนัน้เช่นกนั	
ถ้าทกุคนในภาคธรุกจิช่วยกนัทลีะน้อย]	

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่มุ่งหน้าไปสู่ความ

เป็นสากล	 ทั้งรูปแบบธุรกิจและความเข้มข้นใน
การการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยยุคใหม่	 จะ
ส่งผลให้จ�านวนบริษัทประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม	่
อย่างไร	[บริษัทประกันภัยเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง	
ซึ่งการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยที่ดีนั้น	 จะ
ท�าให้ธรุกจิมคีวามน่าเชือ่ถอื	และส่งผลบวกทางอ้อมให้กบั
ภาคธรุกจิมากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะในช่วงทีผ่่านมา	ข้อก�าหนด
ตามมาตรฐานสากลต่างๆ	ก็มีเข้มข้นขึน้	ธุรกิจประกันภยัใน

ประเทศไทย	จงึมทีศิทางทีต้่องปรบัตวัเข้าสูค่วามเป็นสากล
มากยิง่ขึน้ตาม	บรษิทัประกนัภยัจงึหนัมาเน้นเรือ่งการบรหิาร
จดัการความเสีย่งมากขึน้	อย่างจะเหน็เรือ่งของการทีบ่รษิทั
ประกนัภยัต่างๆ	เริม่มแีผนกจดัการความเสีย่งอย่างเป็นจรงิ
เป็นจังมากขึ้น	เช่น	ERM	เป็นต้น	หรือการจัดอบรมต่างๆ	
เกี่ยวกับ	 ORSA	 หรือสิ่งที่เราเห็นเมื่อต้นปีนี้ก็คือ	 เรื่องที่	
FSAP	 จากธนาคารโลกมาตรวจสอบ	 การก�ากับดูแลของ
ภาคธุรกิจประกันภัย	ซึ่งผลลัพธ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดี	เป็นต้น
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ธรุกจิประกนัภยัในมมุทีเ่กีย่วข้องกบัประชากรศาสตร์  

ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญัในอนาคตนัน้	บทบาทของผูก้�ากบั
ดแูล	รวมถงึภาคธรุกจิต้องรบัมอือย่างไร	ขณะเดยีวกนัควรจะ
มอีงค์กรใดหรอืองค์กรลกัษณะใด	เข้ามาช่วยเตรยีมการช่วย
เหลือ	[อีก	15	ปีข้างหน้า	ประชากรไทย	1	ใน	4	จะมีอายุสูง
กว่า	60	ปีกันหมด	สังคมไทยเราจะกลายเป็นสังคมของผู้สูง
อาย	ุจะเหน็ว่าหลายๆ	ประเภทธุรกจิ	เร่ิมมผีลติภัณฑ์เพือ่มาร
องรบักลุม่ตลาดของผูส้งูอายกุนัแล้ว	ในภาคธรุกจิประกนัภยั
เอง	 ก็เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยตรง	 ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผนเพื่อการเกษียณ	 และการวางแผนค่ารักษาพยาบาล
หลังการเกษียณ	 ซึ่งต้องไม่ลืมว่า	 คนเราจะมีช่วงชีวิตที่หลัง
อายุเกษียณที่ยาวนานขึ้น	และสิ่งที่ตามมาก็คือ	การวางแผน
การเงนิทีไ่ม่เพยีงพอ	จากการศกึษาวิจัยทีท่างสมาคมฯ	ได้ไป
ช่วยหน่วยงานต่างๆ	จะเหน็ว่า	การเลือ่นอายุเกษยีณออกไปให้
นานขึน้	จะมส่ีวนช่วยให้การวางแผนการเงนิเพือ่การเกษยีณได้
ดีขึ้น	ในอนาคต	อาจจะเห็นแบบประกันส�าหรับคนที่ต้องการ
เกษียณที่อายุ	65	หรือ	70	ปี	ส่วนในด้านประกันบ�านาญนั้น	
ยังมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ยังท�าให้เบี้ยประกันภัยน้ันมีต้นทุน
ที่สูงอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นประมวลรัษฎากรด้านภาษี	 ที่ไม่เอื้อกับ

ประกันบ�านาญ	 หรือกฎเกณ์ในการออกแบบประกัน	 ที่
ต้องมกีารการนัตเีงนิทัง้หมด	เวลาทีผู่เ้อาประกนัตายหลงั
เกษยีณอายดุ้วย	(จึงท�าให้	ต้นทนุของแบบประกนั	ในช่วง
หลังเกษียณอายุ	ไม่สามารถให้ผลประโยชน์บ�านาญ	ได้
เตม็ที	่เพราะต้องแบ่งเงินก้อนหน่ึงไปให้เป็นผลประโยชน์
การเสยีชวีติ	หลงัการเกษยีณ)	โดยทีผ่่านมา	ทางสมาคมฯ	
ก็ได้ยิน	 หน่วยงานอื่นออกมาเรียกร้องในการออกแบบ
ประกันที่เป็นบ�านาญมากขึ้น	โดยข้อให้ยกเว้นกฎเกณฑ์
ในการจ่ายผลประโยชน์จากการเสยีชวิีตหลงัการเกษยีณ
ออกไป	(เพื่อให้เบี้ยประกันถูกลง	และจ่ายผลประโยชน์
ของบ�านาญอย่างเดียว)	เช่น	หน่วยงาน	กบข.	ที่เข้าใจถึง
โครงสร้างของประกันบ�านาญ	 เป็นอย่างดีเป็นต้น	 ส่วน
เรื่ององค์กรใด	 ที่เข้ามาช่วยเหลือได้นั้น	 คงจะเป็นเรื่อง
ของการท�างานระหว่างภาคธรุกจิกบัสวสัดกิารของภาครฐั
ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	กองทุนออมแห่งชาติ	กองทุนประกัน
สังคม	หรือ	กองทุนอื่นๆ	อีก	3	กองทุน	(รวมทั้งหมด	5	
กองทุน)	ที่คอยเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไป	 ให้
เข้าถึงการเตรียมตัวที่ดีสู่การเกษียณ

บทบาทของส�านักงานคปภ. ที่ต้องท�าหน้าที่ทั้งด้านการควบคุมและส่งเสริม	แล้วเป็นหน้าที่ที่ต้องเดินไปพร้อมๆ
กนั	บทบาทอย่างนีจ้ะเกดิอะไรขึน้บ้างกบัองคก์รธรุกจิประกนัภยัทีม่คีวามแตกต่างกนัของขนาดบรษิทัและความ

แข็งแกร่งทางการเงิน	และส่งผลด้านใดต่อประชาชน
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ท่านก�าลังมองการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง	 ที่
ก�าลังจะเกิดกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย	

และเม่ือเหน็การเปล่ียนแปลงทีค่าดการณ์ว่าจะเกดิขึน้แล้ว	
บรษิทัประกันควรเตรยีมรบัมอือย่างไร	แล้วการเตรียมการ
รบัมอืทีว่่านัน้	สามารถช่วยเหลอืหรอืแก้ปัญหาให้กบัองค์กร
อย่างไรบ้าง	 [ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และวิธีของการ
ขาย	ยูนิตลิงค์	ในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย	นั้นอาจ
จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่	ทั้งกับตัวภาคธุรกิจเอง	และกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	บรษิทัประกนัภยัควรเตรยีมตวัรบัมอื	
ออกแบบผลิตภัณฑ์น้ีให้ถกูต้อง	และสร้างความเข้าใจ	ความ
เชือ่ม่ัน	ให้กบัผลติภณัฑ์นี	้เพราะในต่างประเทศกไ็ด้ถกูขบั

เคลือ่นไปในแนวทางนี	้ด้วยกรอบของการบรหิารความเสีย่ง
ด้วยเช่นกัน	โดยเฉพาะ	RBC	2	ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้ใน
เรว็ๆ	นี	้	ส่วนอกีเรือ่งหนึง่ทีม่องข้ามไม่ได้คอื	IFRS17	ทีจ่ะ
มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารค�านวณเงนิส�ารอง	วธิกีารรายงาน
ผลในงบการเงนิ	และค�าว่า	ยอดขายทีเ่ป็นเบีย้ประกนัภยั	จะ
ไม่มีอีกต่อไป	แต่จะมีค�าว่า	ค่าด�าเนินการ	(fee)	มาใช้แทน	
ซึง่แน่นอนว่า	fee	ค่าด�าเนนิการ	จะมค่ีาน้อยกว่า	Premium	
เบี้ยประกันภัย	แน่นอน	แต่ไม่ต้องตกใจไปกับสิ่งที่จะเกิด
ขึ้น	เพราะ	ผลประกอบการที่เป็น	ผลก�าไร	(profit)	นั้น	จะ
ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมาก	อาจจะมีแค่ค�าว่าก�าไรเร็วหรือ
ก�าไรช้าลง	เท่านั้นเอง]

ภายใต้การ ของธรุกจิประกนัภยัทีม่กีารพฒันาการ

อย่างรวดเร็ว	 ประชาชนจะต้องเตรียมตัวรับมือ
อย่างไร	 [เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยให้มากขึ้น	 เพราะการประกันภัยเป็นการบริหาร
ความเสีย่งในระดับครวัเรอืน	และประชาชนไม่ควรมองข้าม
การบรหิารความเสีย่งนัน้	และจะซือ้ผลติภณัฑ์ประกนัภยัใน
แต่ละครั้ง	ควรหาข้อมูลจากทุกแหล่ง	หรือเปรียบเทียบใน

แง่มุมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	คุณภาพบริหาร	ความมั่นคงของ
บริษัท	(ดูจาก	RBC	ที่เรียกว่า	CAR	ratio	ซึ่งจะมีประกาศ
ในเวปไซด์ของแต่ละบรษิทัอยูแ่ล้ว	แต่ต้องศกึษาวธิอ่ีานค่า
นี้เพิ่มเติม)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ให้ท�าความเข้าใจ	(และเปิด
ใจ)	 ถึงประโยชน์ของแบบประกันยูนิตลิงค์	 ซึ่งจะเห็นว่าดี
กว่าแบบประกนัแบบดัง้เดมิ	(traditional	product)	จรงิๆ	
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	 และหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมากว่า	10	ปีแล้ว	
ผมก็ได้ลองมองย้อนอดีตของตัวเองพร้อม	 ๆ	 ไปกับการ
ตอบค�าถามที่มีจากผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่ง	 เลยขอ
คัดลอกออกมาจาก	 “บันทึกลับ”	 ที่ผมมีฉบับนี้	 เพื่อแบ่ง
ปันประสบการณ์กันครับ

 ถ้าพ่อแม่คิดจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ วัย
ไหนเหมาะที่สุด

	 ถ้าไปตอนเรยีนมธัยมปลายจบกจ็ะปรบัตวัง่าย	
และท�าให้ได้ภาษาทีด่กีลบัมา	ถ้าไม่มัวแต่คยุภาษาไทยอยูท่ี่
เมอืงนอกอย่างเดยีว	แต่กอ็าจขาดเพือ่นไทยในมหาวทิยาลยั
และการหล่อหลอมบุคลิกภาพกอ็าจจะต่างกนัไปซ่ึงกอ็าจจะ
เสีย่งกบัการเป็นเดก็ใจแตก	หรอืไม่กก็ลายเป็นคนหวันอก	
ใช้เงินเปลืองตัว	ก็ได้ครับ	

	 ดงันัน้ผมว่าให้ไปตอนทีเ่ค้าคดิเองได้	(หมายถงึ	
เป็นคนที่เริ่มคิดเองเป็น)	 เช่น	 ให้ไปตอนที่เค้ารู้ตัวเองว่า
อยากไปเพือ่หาประสบการณ์แล้วกม็วีฒุภิาวะระดบันงึแล้ว
ครบั	เพราะการไปแล้วมปีระโยชน์มากน้อยแค่ไหน	มนัขึน้
อยูก่บัตวัคนท่ีไปเอง	ถ้าเค้าตัง้ใจไปหาประสบการณ์ความรู้
ก็น่าจะส่งไปเลย	แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าไปท�าอะไร	หรือกะจะไป

เที่ยว	หรือโดนบังคับไป	แล้วพอไปแล้วก็บริหารเวลาและ
ความสัมพันธ์กับ	พ่อแม่	ญาติพี่น้อง	และเพื่อนๆ	ในเมือง
ไทยไม่เป็น	ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะท�าให้ไม่ได้ประโยชน์
เท่าทีค่วรกไ็ด้	แถมกลบัมาเมอืงไทยยงัต่อไม่ตดิอกีต่างหาก

	 ดังนั้นผมคิดว่าวัยไหนก็ได้ครับ	 ขอให้ลอง
วิเคราะห์ตัวเองดูก่อน	 มีข้อดีข้อเสียต่างกัน	 แล้วก็ข้ึนอยู่
กับสถานการณ์ในตอนนั้นด้วย	 อย่างน้องชายคนเล็กสุด	
เค้าเคยคิดว่าพอเรียนจบตรีปุ๊ป	ก็อยากเรียนต่อโทปั๊ป	แต่
ผมก็อยากให้น้องเค้าหางานท�าที่ต่างประเทศดูก่อน	 แล้ว
ค่อยเรียนต่อโทพาร์ทไทม์นอกเวลาเอา	 จะได้ไม่ต้องเสีย
ประสบการณ์การท�างานด้วย	

	 ผมเคยบอกเค้าว่าการศกึษานัน้มอียูท่กุแห่งขึน้
อยูก่บัว่าเราอยากจะเลือกสภาพแวดล้อมแบบไหน	แล้วการ
ศึกษาที่ดีที่สุดก็คือการได้ท�าจริง	 ไม่ใช่อ่านจากต�าราหรือ
อภิปรายในห้องเรยีนเอา	กว่าจะคยุกันจนน้องชายเห็นด้วย
เนีย่กใ็ช้เวลาเกอืบปีอยูเ่หมือนกนั	และหลงัจากเค้าเรยีนจบ
ปรญิญาตร	ีเค้าจงึยอมอดทนรอถงึสามเดอืนและสมัภาษณ์
ไปจนผ่านรอบสุดท้ายของไมโครซอพท์ส�านักงานใหญ่ที่
อเมริกา	มาถึงตอนนี้เค้าได้ท�างานอยู่ที่นั่นกว่า	10	ปีแล้ว
ครับ

 ความเดิมจากตอนทีแ่ล้ว - หลายคนอาจจะพอทราบว่าผมเคยได้ไปท�างานอยูใ่น
ต่างประเทศอยูน่านหลายปีพอสมควร ซึง่การท�างานในต่างแดนทีผ่มเลอืกไปตอนนัน้กค็อื 
“ฮอ่งกง” เพราะถือว่าเป็นความท้าทายส่วนตวัในชีวิตอย่างหนึ่ง ทั้งในตอนนัน้ภาษาจีน
ก็ไม่ได้ ภาษาอังกฤษก็ยิ่งไม่ดี แต่ก็อยากไปลองหาประสบการณ์ ก็ถือเป็นการตัดสินใจ
ครั้งใหญ่ 

บันทึกลับ เมื่อครั้ง
ไปท�างานที่ฮ่องกง ตอนที่ 4
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM 
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
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	 ผมยงัมองว่าประสบการณ์นัน้ส�าคญัทีส่ดุ	อกีหน่อย
อยากเรยีนรูเ้รือ่งอะไร	กแ็ค่ค้นหาทางอนิเตอร์เนต็เอา	และอาศยั
ว่าเราเอามาประยุกต์เป็น	ก็ท�าได้หมดครับ	อีกหน่อยความรู้ก็
เหมือนกับแอพพลิเคชั่น	ที่มีอยู่ให้ดาวน์โหลดเกลื่อนไปหมด	
เราไม่มีทางเรียนรู้แอปทั้งหมดได้	 เพียงแต่เราอยากจะใช้งาน
แบบไหน	 เราก็เพียงไปดาวน์โหลดแอปนั้น	 มา	 และก็หัดใช้
งานมัน

	 เมือ่ก่อนความรูเ้ป็นของทีห่าได้ยาก	ต้องไปนัง่เรยีน
เก็บหน่วยกิตเอาเป็นรายวิชา	แต่ในส่วนตัวของผมนั้น	ผมว่า
สิ่งที่ท้าทายในโลกอนาคตก็คือ	ความสามารถในการค้นหาใน
อินเตอร์เน็ต	(แทนที่การเรียนเยอะๆ	จ�าเยอะๆ	เอาไว้	เหมือน
สมัยก่อน)	 และ	 ความสามารถในการน�าความรู้ที่ค้นหามาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 ถ้าให้แนะน�าคนที่ก�าลังจะไปต่อปริญญาตรีหรือโท
ล่ะ สาขาวิชาไหนน่าเรียน และมีโอกาสได้งานที่นั่นเลย

	 ส�าหรับปริญญาโทที่ฮ่องกงนั้น	จริง	ๆ	แล้ว
มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกเยอะที่สุดในภูมิภาค
เอเชียเลยนะครับ	 เพียงแต่ผมมองว่าที่ไม่ค่อยมีคน
ไทยมาเรียนเพราะยังไม่มีรุ่นพี่ที่ให้ค�าแนะน�าหรือคน
สมัครลืมมองนึกถึงฮ่องกง	 เพราะมัวแต่นึกว่าฮ่องกง
มีแต่ที่ให้ชอปปิ้งกับของกินอย่างเดียว	

	 ในทางกลับกันถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจ
แล้ว	ฮ่องกงเป็นเมอืงศนูย์กลางของสถาบนัการเงนิต่าง	
ๆ	ดงันัน้อะไรกต็ามท่ีเกีย่วกบัทางด้านการเงนินัน้จะดงั
มาก	อยา่งหลกัสตูร	MBA	กเ็หน็มอียูส่ามสายทีด่งันัน่
ก็คือ	1)	สายการเงิน,	2)	สายการเน้นการท�าธุรกิจใน
ประเทศจีนและแถบเอเชีย,	 และ	 3)	 สายเทคโนโลยี	
ส่วนหลกัสตูรท่ีเป็นปรญิญาโทด้านไฟแนนซ์หรอืแบงค์
กเ็ป็นทีย่อมรบักนัมาก	อยา่งผมกเ็รยีนพาร์ทไทมน์อก
เวลาจนจบหลักสูตรวิศวกรรมการเงินมา	แล้วจึงค่อย
ต่อ	MBA	อีกใบ	
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นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ต้องเรียนรู้ Data Science 

ให้เป็นครับ เพราะถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของงานทางด้าน

คณิตศาสตร์ประกันภัย

	 วิชาวิศวกรรมการเงินของที่นี่เป็นวิชาที่สร้าง
ตราสารต่าง	 ๆ	 ออกสู่ตลาดหลักทรัพย์	 แล้วที่อเมริกามี
ปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบมาถึงเศรษฐกิจโลกในตอนนั้น	ก็
เพราะมหีลกัทรัพย์บางตวัทีอ่อกมาแล้วเกดิการจัดการความ
เสี่ยงไม่ดีพอท�าให้ล้มกันเป็นโดมิโน	อันนี้เค้าก็ต้องโทษคน
ที่ท�างานด้านวิศวกรรมการเงินนี่แหละครับ	(หัวเราะ)

	 ส�าหรับปริญญาตรีก็คงแนะน�าให้เรียนสาย
คณติศาสตร์ประกนัภยั	หรอื	แอคชวัร	ี(Actuarial	science)	
ครับ	 แต่จะเรียนในระดับปริญญาโทก็ได้ไม่ว่ากัน	 แต่ผม
แนะน�าให้เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีจะดีกว่า	 จะได้มีเวลามา	
สอบแล้วเริ่มงานที่ท้าทายได้มากกว่า	 ซึ่งสายวิชานี้	 ก็จะ
ต้องมีการน�าสถิติข้อมูลไปใช้เป็นอย่างมาก	 และคงต้องรู้
เรื่องเทคโนโลยีไปด้วย	เรียกได้ว่า	นักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย	ต้องเรียนรู้	Data	Science	ให้เป็นครับ	 เพราะถือว่า
เป็นส่วนหนึง่ของงานทางด้านคณติศาสตร์ประกนัภยั	อย่าง
เช่นในประเทศมาเลเซยี	จะนยิมจ้างนกัคณติศาสตร์ประกนั
ภัยมาท�างานด้าน	Data	Science	กันครับ	ส่วนตัวผมจึง
คิดว่าในอนาคต	มันน่าจะต่อยอดในสายต่าง	ๆ 	ได้อีกเยอะ

	 ส่วนคนทีส่มคัรเรยีนนัน้ส่วนใหญ่มาจากสายวทิย์
ครบั	ท่ีฮ่องกงเค้าจะสอบเอนทรานซ์กนั	นอกจากคณะแพทย์
หรือคณะกฎหมายแล้ว	คณะที่ต้องใช้คะแนนเอนทรานซ์ที่
สูงที่สุด	ก็คือคณะของคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัว
รีนี้ครับ	คณะนี้จึงเหมาะส�าหรับคนที่รักคณิตศาสตร์	เท่าที่
สังเกตเหน็กค็อื	คนเก่งเลขหรอืฟิสกิส์จะเรียนคณติศาสตร์
ประกันภัย/แอคชัวรี	 คนที่เก่งชีวะจะเรียนหมอ	 ส่วนคนที่
เก่งทางด้านสายศิลป์ก็อาจจะเลือกเรียนกฎหมาย

 อยากรู้จักงานพาร์ตไทม์ ระหว่างเป็นนักศึกษา 
มีกฎหมายอะไรที่ต้องรู้บ้าง แล้วรายได้ดีไหม

	 งานพาร์ตไทม์ระหว่างเป็นนกัศกึษาอาจจะยากซะ
หน่อยครบั	เน่ืองจากว่าถ้าท�างานเป็นเดก็เสรฟ์ิแล้วกต้็องพดู
กวางตุ้งกับคนพื้นเมืองเป็น	แล้วนักเรียนฮ่องกงเองก็มีคน
ที่ต่อสายอาชีวะเยอะ	 พวกนี้จะหางานพาร์ตไทม์ท�าเหมือน
กันครับ

	 แต่ถ้าตอนฝึกงานแล้วได้ท�าที่บริษัทดี	ๆ	หรือ
เป็นส�านักงานใหญ่ในระดับภูมิภาค	 แล้วล่ะก็	 จะได้
ประสบการณ์ดีมากเลยครับ

 มีคนไทยที่นั่นมากแค่ไหน มีสมาคมคนไทย
ในฮ่องกงแบบไหนบ้าง

	 คนไทยที่เป็นแม่บ้านมาช่วยท�าความสะอาด
บ้านและท�างานตามร้านอาหารจะมีเยอะพอสมควรครับ	
แต่พอผมอยู่ได้ซักประมาณ	 5	ปีแล้วจึงเริ่มหันไปมองดู
สงัคมไทยในฮ่องกงแล้วกเ็หน็ว่ายงัไม่เคยมใีครตัง้สมาคม
นักเรียนไทยในฮ่องกงเลย	ทัง้ๆ	ทีน่่าจะมี		ซึง่ผมก็เคยมอง
หาอยู่	เพียงแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักคนไทยในฮ่องกงที่
นีเ่ลย	ต่างคนต่างอยูก่ระจัดกระจายกนั	หรอือาจเพราะผม
มวัแต่ยุ่งเร่ืองงานทีท่�าอยู่พร้อมกับการเรียนภาคค�า่จนเกิน
ไป	(หัวเราะ)	

	 พอเมื่อมีโอกาสที่นักเรียนไทยในฮ่องกง	 (ผม
ถอืว่าเป็นนกัเรยีนคนหนึง่	ถงึแม้ว่าจะเรยีนภาคค�า่กต็าม)	
ซึ่งก็มีทั้งหมดประมาณ	20	กว่าคน	ได้มีโอกาสได้มาเจอ
กัน	 โดยเฉพาะในงานวันพ่อซ่ึงทางสถานกงสุลใหญ่	 ณ	
เมืองฮ่องกงเป็นคนจัดและเชิญพวกเรา	 หลังจากนั้นผม
ก็พยายามนัดรวมกลุ่มกันและพบปะกับคนไทยที่นี่	 จน
ตอนนั้นสามารถตั้งเป็นสมาคมคนไทยได้ในที่สุด	
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	 แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นแหละครับ	 สภาพ
แวดล้อมในฮ่องกงนั้นเป็นเมืองของคนท�างานที่อาจจะดู
วุ่นวายและเวลาเป็นเงินเป็นทองกันหมด	 คนไทยบางคน
อาจจะชอบอยูค่นเดยีว	ท�าให้ผมมองเหน็ได้ชดัเลยว่าถ้าไม่มี
คนริเริ่มท�าให้วงล้อมันขับเคลื่อน	มันก็จะไม่มีอะไรให้เห็น
ขึน้มาซกัท	ีดงันัน้สมาคมทีน่ัน่จงึได้ตัง้ขึน้มาเพือ่ให้คนไทย
ทีเ่ป็นนกัเรียนทีน่ัน่ได้ช่วยเหลือกนัได้ในอนาคต	ผมคดิว่า
นัน่คอืกจิกรรมทีส่ามารถตอบแทนสงัคมและเป็นสิง่ท่ีท�าให้
ผมรูส้กึว่ามชีวีติทีส่มดลุขึน้หลังจากการท�างานและการเรยีน
ที่เหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันครับ	อย่างไรก็ตาม	ในตอนนั้น
ผมได้รับความร่วมมือจากน้อง	 ๆ	 นักเรียนไทย	 และพี่ๆ	
คนอื่น	ๆ	จนตอนนั้นมีสมาชิกของสมาคมได้ประมาณ	40	
คน	ซึ่งประกอบไปด้วย	อาจารย์	นักเรียน	และคนที่ท�างาน
ออฟฟิตในบริษัทข้ามชาติต่าง	ๆ	

	 นัน่อาจจะเป็นจดุเริม่ต้นจดุเลก็	ๆ 	อกีจดุหนึง่	ที่
ท�าให้พอกลับมาท�างานในประเทศไทยแล้ว	ก็อยากท�างาน
ตอบแทนสังคมผ่านสิ่งที่เราท�าได้จากวิชาชีพของเรา	 โดย

เริ่มจากการเป็นกรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทยก่อน	จึงค่อยขยับขึ้นมาเป็นรองนายก
สมาคมฯ	และได้รบัความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมฯ	ใน
ทีส่ดุ	สดุท้ายนี	้กเ็ลยอยากขอบคณุผูใ้หญ่และคนรอบข้าง
ทุกคนที่ให้โอกาสได้รับประสบการณ์	ได้มอบเวทีให้แสดง
บทบาทและใช้ความรู้	จากเวทีเล็ก	ๆ	จึงค่อยๆ	เป็นเวทีที่
ใหญ่ขึ้นมา	

	 และแล้ว	 บันทึกลับเมื่อครั้งไปท�างานที่ฮ่องกง	
ก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้	 ผมเชื่อว่าทุกคนที่มองย้อนอดีต
กลบัไปดูตวัเองในความทรงจ�าในช่วงหน่ึงๆ	น้ัน	ต่างสถานที	่
ต่างเวลา	ต่างโอกาส	จะท�าให้ได้ความรู้สึกที่ต่างกัน	ถึงแม้
มนัจะเป็นความทรงจ�าทีด่หีรอืไม่กต็าม	แต่ทกุ	ๆ 	ความทรง
จ�านัน้กม็คีณุค่ากบัเรา	ขอบคณุครบัท่ีติดตามอ่านกนัมาถงึ
จุดนี้	ก็หวังว่าบันทึกลับ	(ที่ไม่ลับอีกต่อไป)	จากความทรง
จ�าของคนๆ	หนึ่งที่อาศัยแรงบันลดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อน
ความฝัน	จะเป็นหนึง่ในประสบการณ์ทีม่ปีระโยชน์และแบ่ง
ปันกันสนุกๆ	ครับ
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อย่าซ้ือประกัน 
Unit Linked 
จนกว่าจะอ่านบทความน้ี
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM 
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผน
การเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์
ต่าง ๆ  ตลอดช่วงชีวิต และมีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้ามาในตัวกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เติบโต
ตามสินทรัพย์และความเสี่ยงที่ได้เลือกลงทุนไป
 ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกเน้นที่ความคุ้มครองระยะยาว (เช่น ตลอดชีวิต หรือ
อย่างน้อย 20 - 30 ปี เป็นต้นไป) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงิน
ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือ เลือกเน้นที่การสะสมทรัพย์
ระยะยาว (มากกว่า  10 - 20 ปีขึ้นไป) เพื่อวางแผนเงินที่คาดว่าจะจ�าเป็นในอนาคต ไม่
ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ การวางแผนมรดก
ให้คนที่เรารัก
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	 เมือ่เทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาคอาเซยีน
นั้น	ยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	จะถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใหม่ส�าหรับประเทศไทยและยังอยู่ในระยะเริ่มต้น	 โดย
ความเข้าใจของตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่สูงนักและยังไม่ค่อย
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค	 การส่งเสริมความเข้าใจต่อยูนิต
ลิงค์	(Unit	Linked)	ให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	
เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์	 (Unit	
Linked)	ที่ถูกออกแบบเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาว	
ไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน	เมื่อเป็นเช่นกัน	ผู้ซื้อ
ก็จะได้รับประโยชน์ของยูนิตลิงค์	 (Unit	 Linked)	 อย่าง
แท้จรงิ	และ	ยงัเป็นการวางรากฐานต่อการพฒันาผลติภณัฑ์
ประกนัชีวติใหม่	ๆ 	ในวนัข้างหน้าทีจ่ะช่วยให้ผูบ้รโิภคมทีาง
เลือกมากขึ้นอีกด้วย

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM 
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ซื้อ

ประกันควบการลงทุน (ไม่ใช่ประกันเพื่อการลงทุน)

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) กับกองทุนรวมแตกต่างกัน

	 โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา	 จะเห็นว่ามีข้อ
ร้องเรียนไปหน่วยงานก�ากับ	เช่น		คปภ.	หรือ	กลต.	จาก
ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	แต่เมื่อมาวิเคราะห์
กันที่สาเหตุแล้วไม่ใช่เพราะว่า	ยูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	
เป็นแบบประกันที่แย่	 แต่สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดข้อร้อง
เรียนขึ้นมา	นั่นเป็นเพราะ	ผู้บริโภคไม่ได้เข้าใจจริง	ๆ	ว่า	
ยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	คืออะไร	และควรคาดหวังอะไร
กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตัวนี้
	 แม้แต่ในปัจจบัุน	เราจะเห็นว่าความเข้าใจของผู้
บรโิภคยงัคงคลาดเคลือ่นจากจดุประสงค์ทีแ่ท้จรงิของยนิูต
ลิงค์	(Unit	Linked)	โดยเฉพาะ	คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด
คิดว่า	การซื้อยูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	 เพื่อลงทุน	หรือ	
เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต

	 ยนิูตลงิค์	(Unit	Linked)มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่
ว่า	ประกนัควบการลงทนุ	ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันามาจาก
ประกันชีวิตแบบดั้งเดิม	(Traditional	Product)	โดยมุ้ง
เน้นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ	

ความยืดหยุ่นในการน�าเบี้ยประกันไปลงทุน	 โดย
สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการ
ของผู้ถือกรมธรรม์ในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต	 และ	
ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 โดยการน�าเบี้ยประกัน
ที่ได้รับ	(หลังหักค่าใช้จ่าย)	ส่วนใหญ่จะไปลงทุนใน
กองทนุซึง่มรีะดบัความเสีย่ง	และความคาดหวังต่อผล
ตอบแทนท่ีหลากหลายกว่า	แบบประกันรปูแบบอืน่	ๆ
ความยืดหยุ่นในด้านความคุ้มครอง	 สะสมทรัพย	์
และ	การเข้าถึงเงินของผู้ถือกรมธรรม์	โดยสามารถ
ปรับเพิ่มหรือลดทุนประกัน	 ปรับเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกัน	ถอนเงินบางส่วน	หรือหยุดจ่ายเบี้ยบางช่วง
เวลา	เพือ่ให้เหมาะสมกบัความต้องการของแต่ละคน	

ตามแต่ละช่วงจังหวะเวลาของชีวิต	ที่อาจมีความไม่
แน่นอนและต่างจากทีว่างแผนทางการเงนิไว้ในตอน
ต้น	ซึ่งความยืดหยุ่นเหล่านี้	 เป็นสิ่งที่แบบประกัน
อื่น	ๆ	ท�าได้ยาก
ความโปร่งใสในกลไกการท�างานของผลิตภัณฑ์
ประกันภัยโดยเฉพาะเร่ืองการจัดสรรเบี้ยประกัน	
มูลค่ากรมธรรม์	และ	ผลประโยชน์	ณ	ช่วงต่าง	ๆ	
เพือ่ทีผู่ถ้อืกรมธรรม์สามารถตดัสนิใจต่อเหตกุารณ์ที่
อาจส่งผลต่อสถานะทางการเงนิ	หรอืความคุม้ครอง
ได้ง่ายดายและเป็นเหตุเป็นผล	รวมถึงรับรู้ว่าเงินที่
ตนจ่ายนัน้ถกูน�าไปใช้จ่าย	และส่งผลต่อผลประโยชน์
ของตนอย่างไร	

	 และทั้ง	3	ข้อที่กล่าวมานี้	 เป็นจุดเด่นที่ส�าคัญ
ที่สุดของกรมธรรม์ประเภทนี้	 ที่ประกันชีวิตแบบดั้งเดิม	
(Traditional	Product)	ท�าไม่ได้	

	 เพราะยนูติลงิค์	(Unit	Linked)	มกีารแบ่งมลูค่า
ทางบญัชอีอกเป็นส่วนของการประกนัชวีติและส่วนของการ

ลงทุนท่ีน�าเบ้ียไปจัดสรรลงในกองทุนรวม	จึงท�าให้ผู้บรโิภค
บางส่วนน�ายูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	ไปเปรียบเทียบกับ

1)

2)

3)
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กองทุนรวม	 หรือมีความต้องการที่จะซื้อยูนิตลิงค์	 (Unit	
Linked)	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนเช่นเดียวกับ
กองทนุรวม	ซึง่จรงิ	ๆ 	แล้ววัตถปุระสงค์ของยนิูตลงิค์	(Unit	
Linked)	และกองทนุรวมนัน้ต่างกนัอย่างสิน้เชงิ	โดยยนูติ
ลิงค์	 (Unit	Linked)	จะถูกออกแบบให้มีความคุ้มครอง
ขัน้ต�า่ก�าหนดไว้เพ่ือสนองตอบต่อผูบ้รโิภคทีต้่องการความ
คุ้มครอง	และ	การวางแผนการเงินระยะยาว	ซึ่งไม่ได้ถูก
ออกแบบมาให้เป็นเครือ่งมอืการลงทนุ	หรอื	การเกรง็ก�าไร
อย่างกองทนุรวม	หากพจิารณาด้วยหลักการแล้วยนูติลิงค์	
(Unit	Linked)และกองทนุรวมจงึถกูออกแบบมาเพือ่ตอบ
สนองต่อความต้องการและวตัถปุระสงค์ทางการเงนิของที่

แตกต่างกัน	
	 แม้แต่คนขายเองกมี็วตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนั	
โดยยนูติลงิค์	(Unit	Linked)	จะเน้นในเรือ่งความคุม้ครอง
และความมั่นคง	ส่วนกองทุนรวมจะเน้นที่ความมั่นคั่ง
วตัถปุระสงค์ของยนูติลงิค์	(Unit	Linked)	จงึไม่ใช่ประกนั
ที่ท�าเพื่อ	Wealth	(ความมั่งคั่ง)	หรือ	Rich	(ความร�่ารวย)	
และก็ไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อเอาไว้ลงทุนให้เงินงอกเงย
มาก	ๆ	หรือ	เพื่อไปแข่งกับกองทุนรวม	
	 เป้าหมายของความมัน่คง	จงึแตกต่างกบั	ความ
มั่งคั่ง	อย่างสิ้นเชิง

ท�าไมยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ถึงมีการหักค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกสูงกว่ากองทุนรวม

	 จากข้อดีของยูนิตลิงค์	 (Unit	 Linked)	 ที่
ออกแบบในการสร้างกลไกความโปร่งใสไว้สูง	จึงเป็นที่มา
ที่เห็นได้ชัดว่า	ค่าใช้จ่ายในช่วงต้นๆ	ของกรมธรรม์นั้นได้

ถูกหักออกมาจากเบี้ยประกันภัยในปีแรกๆ	 ค่อนข้างมาก	
ท�าให้เหลือเงินก้อนในส่วนที่จะลงทุนกลับเข้าไปในยูนิต
ลิงค์	(Unit	Linked)	เพียงเล็กน้อย	ซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริง
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	 เพยีงแต่นอกจากเรือ่งความโปร่งใสแล้ว	ผลติภณัฑ์
ยูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	นั้น	 ได้ออกแบบมาให้มีความ
ยืดหยุ่นสูงเพื่อส�าหรับผู้ที่ต้องการถือครองไว้ในระยะยาว	
หรือเรียกได้ว่ายูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	ได้ถูกออกแบบ
โครงสร้างมาเพือ่ให้ถอืครองเป็นสมบตัติดิตวัไว้ตลอดชวิีต
ได้	โดยคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนต่าง	ๆ 	ได้
ตามจังหวะการเดินทางของชีวิต	ซึ่งแบบประกันอื่น	ๆ	ไม่
สามารถท�าได้
	 ดังนั้น	ค่าใช้จ่ายในช่วงแรกที่ถูกหักออกมานั้น	
จะเป็นเหมือนค่าติดตั้ง	 ค่าวางระบบ	 ค่าวางแผนทางการ

เงินเพื่อความคุ้มครองชีวิต	 ซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่โครงสร้าง
การหักค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกสูงนั้น	 ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้
ซื้อวางแผนเพื่อการลงทุนในระยะสั้น	 และเพื่อส่งเสริมให้
ผู้ซื้อวางแผนในการถือครองในระยะยาว	
	 ดงัจะเห็นได้ว่าถ้าได้น�าค่าใช้จ่ายท่ีได้ถกูหักไป	ไป
กระจายเฉลีย่เป็นแต่ละปีในระยะยาวแล้ว	จะเป็นค่าใช้จ่ายที่
สมเหตสุมผลมากขึน้	 ส่วนคนทีเ่ข้าใจผดิไปเจาะจงซือ้ยนูติ
ลงิค์	 (Unit	 Linked)	 เพือ่การลงทนุหรอืหวงัผลตอบแทน
ในระยะสัน้นัน้	 จะเหน็ว่าไม่คุม้เลย	 เรยีกได้ว่าต่างฝ่ายต่าง
ขาดทนุ	ทัง้บรษิทัประกนัเองกข็าดทนุ	ทัง้ผูซ้ือ้กข็าดทนุ	

งั้นลองจับประกันกับการลงทุนมาผสมกันเอาเอง

	 ก่อนที่เงินจะไหลเข้ามาในส่วนของการลงทุน
ของยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	นั้น	ทางบริษัทประกันก็จะ
ค�านวณจ�านวนเงินที่เป็นเบี้ยประกันของปีนั้น	 ๆ	 และค่า
ใช้จ่ายด้านการประกันของปีนั้น	ไปก่อน	จึงเหลือเงินก้อน
สุทธิเข้าไปในมลูค่าบัญชีของยนูติลงิค์	(Unit	Linked)	เพือ่
ลงทุนให้
	 ดังนั้น	 ก็จะมีบางคนมีค�าถามว่า	 ถ้าอย่างนั้น	
การท�าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา	 ซึ่งก็คือท�าประกัน
ชวีติแบบปีต่อปี	(เบีย้ทิง้เปล่า)	กน่็าจะเพยีงพอ	และเอาเงิน

ก้อนที่เหลือ	ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินจริง	ๆ	ก็น่าจะ
ได้	เพราะมันก็คงไม่แตกต่างกับการเลือกซื้อ	ยูลิตลิงค์	
	 ค�าตอบคือ	ใช่ครับ	เราสามารถจับส่วนผสมนั้น
ข้ึนมาและท�าไดเ้อง	ถา้เรามคีวามรูท้างการเงนิทีด่เีพยีงพอ
และมวีนิยัทางการเงนิทีห่นกัแน่นพอ	ซึง่มนักเ็หมอืนกบัว่า
เราอยากดืม่กาแฟ	เรากเ็ลอืกไปซือ้ตามร้านขายกาแฟ	หรือ
เลือกทีจ่ะชงเองกไ็ด้	แต่ความทีเ่ราอยากจะชงกาแฟเอง	เรา
กต้็องมทีัง้ความรูใ้นการคดัเลอืกเมด็กาแฟ	เครือ่งบดกาแฟ	
เครือ่งชงกาแฟ	และมปีระสบการณ์ในการชงมาระดบัหนึง่
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	 ให้บริการต่าง	ๆ	ในส่วนของการลงทุน	ซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุน	 ได้เข้าถึง
ตลาดทุนได้	 ซึ่งจากประสบการณ์ที่เห็นมาในต่างประเทศ
นั้น	เม็ดเงินเหล่านี้	จะท�าให้ตลาดทุนในประเทศเติบโตขึ้น
อย่างยั่งยืนด้วย	
	 เป็นความคุ้มครองที่มีติดประจ�าตัวไว้ได้ตลอด
ชีวิต	โดยเฉพาะก่อนซื้อ	ยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	ก็ควร
ต้องมีการวางแผนชวีติควบคูก่บัการวางแผนการเงินให้	และ
หลงัจากซือ้แล้ว	กจ็ะเหมอืนมท่ีีปรกึษาทางการเงนิด้านความ
คุม้ครองจากการสญูเสยีทางการเงนิ	ส่งผลให้เกดิความมัน่คง
ของชีวิต	โดยคอยแนะน�าถึงเป้าหมายและแผนของชีวิตให้
ตลอดเวลา	ซ่ึงเป็นการวางแผนชวีติทีเ่น้นความคุม้ครองและ
ความมั่นคงเป็นหลัก	(แต่ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่ง)
	 ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและความผันผวนจากการ
ลงทนุไปด้วยกนั	เพราะยนิูตลงิค์	(Unit	Linked)	ออกแบบ
มาเพ่ือต้ังใจมคีนให้ค�าปรกึษา	ให้ความรูอ้ยูคู่ก่บัผูเ้ลอืกใช้	
ยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	โดยการลงทุนในรูปแบบอื่น	ๆ	
เพื่อความมั่นคั่ง	(Wealth)	กับ	ส่วนของการลงทุนในยูนิต
ลิงค์	(Unit	Linked)	จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน	และ
ในเวลาทีเ่กดิวิกฤตเิศรษฐกจิขึน้	วนิยัของการออมกจ็ะออก
มาแตกต่างกัน

	 วินัยของการออมทีก่ล่าวมา	ได้ถกูน�ามาใช้จรงิและ
ท�าให้เกดิการลงทนุแบบถวัเฉลีย่ต้นทนุ	หรอื	DCA	(Dollar-
Cost	Averaging)	อย่างแท้จรงิ	เพราะคนส่วนใหญ่ทีค่ดิว่า
มคีวามรู้เพยีงพอและต้องการลงทุนด้วยตัวเองจริง	ๆ 	แล้ว	
เวลาทีเ่กดิวกิฤตเิศรษฐกจิขึน้	กจ็ะไม่กล้าท�าตามการลงทนุ
ที่ตั้งใจไว้ตอนแรก	เกิดความไม่สบายใจ	กังวล	กลัว	รวม
ไปถึงความเครียดที่จะตามมา	ซึ่งมันเป็นเรื่องสภาพจิตใจ
ของแต่ละคน	 บางคนถึงแม้มีความรู้ทางการลงทุนเยอะ	
พอมาเจอเรื่องนี้กับตัวเอง	ก็ท�าอะไรไม่ถูก	
	 การปรับเปลี่ยนสัดส่วนกองทุนได้ทุกเมื่ออย่าง
อตัโนมติั	(Auto-Rebalance)	โดยเพยีงแค่บอกเป้าหมาย
ในชีวิต	และจังหวะชีวิตของเราในช่วงน้ัน	ในตัวยูนิตลิงค์	
(Unit	Linked)	 เอง	ก็จะปรับเปลี่ยนตามช่วงชีวิต	 (Life	
Stage)	ของเราได้
	 ซึ่งประโยชน์และบริการเหล่านี้	มันขึ้นอยู่กับ	ผู้
บริโภค	 ที่จะเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองว่า	 อยากผสม
เอง	 หรือ	 อยากใช้ยูลิตลิงค์หรือไม่	 แต่ไม่ว่าจะเลือกทาง
ใด	 ในชีวิตของคนเราก็ควรจะต้องมีความคุ้มครองชีวิต
เอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เพราะมันเป็นพื้นฐานในการ
บริหารความเสี่ยงในระดับครัวเรือน	 และนั่นคือสิ่งส�าคัญ
ที่สุดของการสร้างความมั่นคงในชีวิต

สิ่งที่เป็นประโยชน์ของ ยูลิตลิงค์ อาจมาจากด้านอื่น ๆ ที่เรานึกไม่ถึงด้วย เช่น
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	 เน่ืองจากยนิูตลงิค์	(Unit	Linked)	เป็นผลติภณัฑ์
ประกันชวีติทีม่คีวามยดืหยุน่สูงและมปีระโยชน์ต่อผูบ้ริโภค	
เช่น	ในกรณทีีเ่บีย้ประกนัทีถู่กน�าไปลงทนุนัน้งอกเงยได้เรว็
กว่าทีต่ัง้เป้าไว้	 ผูถ้อืกรมธรรม์สามารถจ่ายเบีย้ประกนัน้อย
กว่าทีต่ัง้เป้าไว้โดยยงัคงความคุม้ครองไว้เท่าเดมิทีต่ัง้เป้าไว้	
หรอื	สามารถจ่ายเบีย้เท่าทีต่ัง้เป้าไว้แต่ได้รบัความคุม้ครอง
ทีส่งูขึน้	ความเข้าใจของผูบ้รโิภคก็เป็นเรือ่งทีส่�าคญั	 เพราะ

ลกูค้าควรจะเข้าใจลกัษณะและคณุสมบตัต่ิาง	ๆ 	ของยนูติลงิค์	
(Unit	Linked)	รวมถึงผลกระทบของการเลอืกใช้คณุสมบตัิ
เหล่านัน้ต่อกรมธรรม์	เพือ่ให้แน่ใจว่าความยดืหยุน่ทีต่นแลก
มานัน้มคีวามเสีย่งและส่งผลกระทบต่อแผนการเงนิของตน
อย่างไร	 ซึง่สามารถเหน็ได้ในประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาค
อาเซยีน	ทีผู่ก้�ากบัดแูลธรุกจิประกนัพยายามส่งเสรมิความ
เข้าใจของลกูค้าไม่ว่าจะทางตรงหรอืทางอ้อม

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ก็คือการประกันชีวิต 

จ่ายเบี้ยน้อยกว่าที่คิด

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ขาย

	 หลักการของทกุผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ	จะมจีดุ
ประสงค์ทางการเงินบางอย่าง	ที่มีความคุ้มครองชีวิตร่วม
ด้วย	เช่น	เก็บเงินเพื่อการศึกษา	เก็บเงินเพื่อยามเกษียณ	
เก็บเงินเพื่อคนข้างหลัง	 และเพื่อมั่นใจว่า	 เราหรือคนข้าง
หลังนั้นจะได้รับเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่	การประกนัชวิีตจะมปีระโยชน์	เมือ่เราจะเสยีชวีติไปก่อน
ที่จะเก็บเงินได้บรรลุตามเป้าหมายให้กับคนข้างหลัง	หรือ
อย่างน้อยก็ให้คนข้างหลังลืมตาอ้าปากได้	 โดยที่ไม่เดือด

ร้อนทางด้านการเงิน
	 การประกนัชีวติ	จึงเป็นการคุม้ครองจากการสูญ
เสยีทางการเงนิ	(Financial	Loss)	เมือ่เราเสยีชวีติไปก่อน
เวลาอันควร	แต่ถ้าเราไม่เสียชีวิต	และมีสุขภาพยืนยาว	ก็
จะท�าให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เราวางไว้ได้อย่าง
มั่นคง	ซึ่ง	ยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	ก็ไม่ได้แตกต่างจาก
การประกันชีวิตทั่วไป	ที่ยึดถือหลักการนี้เช่นกัน

	 อาจจะเพราะความเข้าใจผิดที่คิดว่า	 คนที่ขาย
ยนูติลงิค์	(Unit	Linked)	จะต้องมี	ใบอนุญาตผู้แนะน�าการ
ลงทนุ	(IC	License)	จงึท�าให้เมือ่ต้องการขายยนูติลิงค์	(Unit	
Linked)	จะเน้นแต่ขายเพือ่การลงทนุแต่เพยีงอย่างเดียว	
	 ผู้ขายควรจะเรยีนรูว้ธิวีางแผนชวีติ	วางแผนการ
เงนิ	วางแผนความคุม้ครอง	ให้กบัลกูค้าเป็นหลกั	ส่วนเรือ่ง
หลกัการลงทนุ	การรับความเสีย่งของผูล้งทนุ	และลกัษณะ
นิสัยของผู้ลงทุนนั้น	ในตัวยูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	ได้
ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงจังหวะชีวิตของแต่ละ
คนมาระดับหนึ่งแล้ว	
	 ถึงแม้ลูกค้าจะมีความรู้ด้านการลงทุนมาแล้ว
ก็ตาม	 แต่ประสบการณ์จากการลงทุนจะต่างกับความรู้ที่
มีอย่างสิ้นเชิง	 และผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์	 (Unit	 Linked)	
เอง	 ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์จาก
การลงทุน	หรือผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูพอร์ตการลงทุน

บ่อย	ๆ 	แต่เหมาะกับผูท่ี้มเีป้าหมายทางการเงนิท่ีแน่ชดั	และ
ต้องการความคุม้ครองเพือ่ความมัน่คงในชวีติของเราและ
คนข้างหลังไว้
	 บทบาทของคนขาย	คอื	เป็นทีป่รกึษาเพือ่วางแผน
ชวีติทีเ่น้นความคุม้ครองเพือ่ความมัน่คงของชวีติ	แต่ไม่ใช่
เพื่อความมั่งคั่ง	ถ้ายูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	เกิดการซื้อ
ขายขึน้	โดยมาจากผูข้ายทีบ่ดิเบอืนในหลักการ	หรอื	ผูซ้ื้อที่
หวงัแต่ผลก�าไร	โดยไม่ได้สนใจเรือ่งความคุ้มครองในหลัก
การประกันชีวิต	การร้องเรียนหรือความไม่พอใจหลังจาก
ได้ซื้อยูนิตลิงค์	 (Unit	 Linked)	 ไป	ก็คงจะเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน	 และมันจะไปท�าลายอุตสาหกรรมประกันชีวิตใน
ภาพรวมอีกด้วย	 จึงเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องท�าความ
เข้าใจถึงเรื่องหลักการประกันชีวิต	 หลักการบริหารความ
เสี่ยงระดับครัวเรือน	จากการประกันควบการลงทุน	หรือ	
ยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	ตัวนี้
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บทสรุป

	 ยูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	 เป็นแบบประกันที่
ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการ	 “ความคุ้มครองชีวิต”	 ได้
ครอบคลุมกว่าประกันประเภทอื่น	 ถ้าเราคาดหวังการ
เตบิโตของเงนิทนุกอ้นหนึ่งทีเ่รามี	และในอนาคต	เช่น	อีก	
5	ปี	หรืออีก	10	ปีข้างหน้า	เราอยากจะน�าผลตอบแทนใน
บัญชีนั้นมาใช้จ่ายส�าหรับตัวเราเอง	อย่างนี้	อาจจะเหมาะ
กับการไปซื้อกองทุนรวม	เพราะมันไม่ได้เป็นจุดประสงค์
หลักของยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)
	 แต่ถ้าเราคาดหวงัจะบรหิารเงนิก้อนหนึง่ส�าหรบั
เราและคนข้างหลัง	 และหากเราเสียชีวิตไปก่อนเวลาอัน
ควรแล้ว	คนข้างหลังของเราจะได้รับเงินเพื่อชดเชยความ
สูญเสียทางด้านการเงินของเราไป	แต่ถ้าเรามีชีวิตยืนยาว	
ส่วนของเงนิทีน่�าไปลงทนุกจ็ะมรีะยะยาวทีส่ามารถรองรบั
ความเสี่ยงที่ผันผวนได้	และเราก็มีโอกาสที่จะน�าเงินก้อน

นี้ออกมาใช้เองได้	แบบนี้	ยูนิตลิงค์	 (Unit	Linked)	
จึงจะตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ถ้าต้องการเลือกซ้ือ
ผลติภัณฑ์ประกนัชวิีตทีคุ้่มครองชวิีตในระยะยาวแล้ว	
การเลือกใช้ยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)	ที่เปิดโอกาสให้
น�าเงนิไปลงทนุในระยะยาวทีร่บัความเสีย่งทีผ่นัผวนได้	
จะท�าให้โดยเฉลี่ยแล้ว	เบี้ยประกันภัย	“ถูกกว่า”	แบบ
ประกนัชวิีตดัง้เดมิทีต้่องลงทนุในความเส่ียงต�า่และได้
รับผลตอบแทนต�่าเท่านั้น	
	 จะเหน็ว่า	ถ้าทัง้คนขายและคนซ้ือ	ได้ท�าความ
เข้าใจกับยูนิตลิงค์	(Unit	Linked)อย่างแท้จริง	ตาม
ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น	ประโยชน์ทั้งหมดก็จะไปอยู่กับ
ผูบ้รโิภคและยงัส่งเสรมิตลาดทนุ	ได้ในระยะยาวครบั
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  ปลดล็อค
ศักยภาพในการท�างาน

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM 
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 ท�าอย่างไรเราถึงจะ Maximize หรือ ท�าให้ Mindset ของเราเติบโตมากที่สุด 
Mindset คือการสร้างทัศนคติหรือสิ่งที่เราเรียกว่า Attitude การสร้างทัศนคติท�าไมจึง
ส�าคญัทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นสายอาชพีอะไรกต็าม รวมไปถงึสายอาชพีนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

ABC concepts 
Attitude	ทัศนคติ					
Behavior	พฤติกรรม	
Consequent	ผลลัพธ์ที่ตามมา

	 ยกตวัอย่างเช่น	ถ้าเราไปบงัคบัให้ใครท�าอะไรบาง
อย่าง	ทีจ่ะให้ผลลพัธ์ทีด่	ีและเราไปบังคบัท่ีผลลพัธ์	มนัจะ
เป็นผลลพัธ์ท่ีชัว่คราว	สดุท้ายเขากจ็ะกลบัมาแบบเดมิตาม
พฤติกรรมเดิมของเขา	แต่ถ้าเราไปบังคับที่พฤติกรรมของ

เขา	ตัวพฤติกรรมน้ีเองจะเป็นตัวท่ีสือ่ออกมาให้ได้ผลลพัธ์
ทีด่	ีแต่พฤตกิรรมทีด่กีม็าจากทศันคต	ิทศันคตจิงึเป็นเรือ่ง
ส�าคัญที่สุด	

	 หรือ		 สมมติว่าเราต้องการจะตื่นมาท�างานทัน
เวลาในตอนเช้า	 ถ้าไปดูที่ผลลัพธ์ก็อาจจะมาท�างานเช้าได้
แค่ไม่กี่วัน	 แต่ถ้าปรับที่พฤติกรรมนอนเร็ว	 ตื่นเช้า	 ตั้ง
นาฬิกาปลุก	 แต่ซักพักการท�าแบบนี้ทุกวันอาจจะเป็นการ
ฝืนใจ	ก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ไม่ยั่งยืน
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	 ถ้าปรับที่ทัศนคติอาจจะย้อนกลับมามองว่าข้อดีข้อเสียของการมาท�างานตรงเวลา	 จะเกิดอะไรขึ้น	 อาจจะเป็น
เรื่องที่เราต้องรับผิดชอบ	หรือ	Early	Bird	ที่ว่า	ใครที่มาก่อนส่วนใหญ่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเสมอ	จึงเป็นตัวอย่างของที่มา
ของ	ABC	concepts	

Growth Mindset vs Fixed Mindset
Fixed Mindset จิตใจที่ถูกปิดไว้	 ปิดกั้นศักยภาพของตนเอง	
ไม่คิดจะเปิดรับความรู้ใหม่ๆ

ถ้าฉันท้อแท้	ฉันก็จะยกเลิก
ฉนัไม่ชอบท่ีจะถูกท้าทาย	รู้สกึอึดอัดเวลามคีนมา	Challenge
ถ้าดีก็ดี	ถ้าไม่ดีก็คือไม่ดี	ถ้าฉันพลาดแปลว่าฉันนั้นแย่
ถ้าฉันพลาดแปลว่าฉันนั้นแย่
ถ้าฉันท�าอะไรส�าเร็จ	เหมือนฉันถูกข่มขู่
คิดแค่ว่าความส�าเร็จเป็นตัวก�าหนดทุกสิ่งทุกอย่าง

Growth Mindset	จติใจทีเ่ปิดรบัความรูแ้ละสิง่ใหม่ๆ
ถ้าฉันท้อถอย	 ฉันก็มุ ่งมั่นที่จะเดินไปข้าง
หน้าต่อไป
ฉันอยากจะท้าทายตัวเอง	แข่งขันกับตัวเอง
ฉันสามารถจะเรียนรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ				
มีความพยายามที่ต้องการจะเรียนรู้
ถ้าฉันล้มเหลว	มันคือการที่ได้เรียนรู้
ถ้าฉนัประสบความส�าเรจ็	ฉนักร็ูส้กึมกี�าลงัใจ

VDO ตัวอย่าง Growth Mindset vs Fixed Mindset 
	 -	https://www.youtube.com/watch?v=8I2LxFKv9C4&t=10s

	 จะเห็นว่า	 ตอนแรกถ้าฝั่งหนึ่งเป็น	 Fixed	Mindset	 ผลลัพธ์ก็คือ	 จบลงด้วยฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะ	 แต่ถ้าเป็น	
Growth	Mindset	ก็จะพยายามแล้วก็คิดต่อยอดหาวิธีท�ากระบวนการทุกอย่างดีขึ้น	

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
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Learn รู้หลักการของการเรียนรู้
Learn   

Un-Learn 

Re-Learn

	 ยุคป ัจจุบัน
เป็นยุคใหม่ของการเรียน
รู้	 เพราะฉะนั้นจะไม่ได้
มีแต่ค�าว่า	Learn	อย่าง
เดียว	 แต่มีค�าว่า	 Un-
Learn	ด้วย	เราอยูใ่นช่วง
ที่ข้อมูลความรู้ท่วมท้น	
ค้นหาอะไรก็เจอ	หลายๆข้อมูลความรู้ก็มีการหมดอายุด้วย	แล้วค่อยมา	Re-Learn	อีกทีหนึ่ง

	 ของบางอย่างรูอ้ยูแ่ล้วว่าเราพึง่เรยีนรู	้แต่โลกของเรามนัเปลีย่นเรว็กต้็องมกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูความรูเ้สมอ	
 

 

Connecting The dots  
Confidence	to	Follow	Your	HEART	even	when	it	
leads	you	off	the	well-Worn	path.
So,	you	have	to	TRUST	that	the	dots	will	somehow	

connect	in	your	future.
You	can’t	connect	the	dots	looking	forward.
You	can	only	connect	the	dots	looking	backwards.

(Steve	Jobs)	

แหล่งที่มาของข้อมูล	:	https://actuarialbiz.com/th/knowledgedetails/184	
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, 
FSAT, FRM - นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทย

  ปลดล็อค
ศักยภาพในการท�างาน

วิเคราะห์ 
จังหวะความส�าเร็จ
ของชีวิต กับ
บทสัมภาษณ์ของ 

Jack Ma 

	 ดังนั้น	ตอนที่อายุยังน้อย	ยิ่งวางแผนได้ง่ายกว่าตอนที่
อายุเยอะแล้ว	 แต่คนที่เดินทางมาค่อนชีวิตแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไป
ครบั	ยงัสามารถอ่านบทความนีเ้พือ่ตามหาเส้นทางของตวัเองได้อยู่
	 บทความนี้จึงน�าแนวคิดของบทสัมภาษณ์ที่ชื่อว่า	 How	
to	be	successful	in	your	20s,	30s,	40s	and	beyond	

ก่อนอายุ 20-25 ปี | ผิดพลาดให้เต็มที่
	 คนเรานัน้ไม่ต้องห่วงหรอืกงัวลเรือ่งความผดิพลาด	เพราะ
หากผิดพลาดก็แค่ลุกขึ้นมาใหม่	 คนที่ประสบความส�าเร็จ	 ไม่ได้ดู
กันที่ท�าอะไรแล้วส�าเร็จ	 แต่มันอยู่ที่ว่าล้มแล้วจะลุกขึ้นยืนได้หรือ

ไม่ต่างหาก	ถ้าจะผิดพลาดก็ท�าให้มันเต็มที่	พร้อม
ที่จะเรียนรู้ไปกับมัน	 เพราะโรงเรียนได้แต่สอนใน
การท�าสิ่งที่ถูก	แต่ชีวิตจริงนั้นมันต้องเรียนรู้จากสิ่ง
ทีผ่ดิพลาด	และกา้วกระโดดขึน้ไป	มนัเป็นบทเรยีน
ที่มีค่าส�าหรับทุกคน	ก่อนจะอายุ	25	ปี	นั้น	เป็นช่วง
เวลาทีจ่ะซมึซบัความรู	้และสัง่สมประสบการณ์ได้ดี
ทีส่ดุ	หลายคนจบมาท�างานเพือ่หวงัเงนิเดอืนสงูๆ	แต่
นัน้เป็นสิง่ทีต่รงข้ามกบัที	่“แจ๊ค	หม่า”	คดิ	เพราะเขา
กลับมองว่า	ประสบการณ์ต่างหากทีเ่งินในช่วงนัน้หา
ซื้อไม่ได้	
	 ก่อนอายุ	 25	ปีนั้น	ควรลงทุนเวลาของ
ตัวเองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากและหลาก
หลายที่สุด	โดยไม่ควรเอาเวลาไปแลกกับเงิน
 

 ผมได้อ่านถงึบทสมัภาษณ์ของ “แจค็ หม่า” กบั 

CNBC และดูรายการที่ “แจ็ค หม่า” เคยสัมภาษณ์อยู่

หลายอัน ท�าให้เห็นถึงแนวคิดในการประสบความส�าเร็จ 

โดยได้อธิบายว่าในแต่ละช่วงอายุ ควรมุ่งเน้นไปทิศทาง

ไหนบ้าง เพราะจะมเีคลด็ลบัความส�าเร็จทีแ่ตกต่างกนัออก

ไปในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งจะเป็นฐานที่จะคอยส่งเสริมเวลาที่

อายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
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ก่อนอาย ุ30 ปี | เลอืกท�างานหานายทีด่ี
	 ผมเห็นด้วยกับ	“แจ๊ค	หม่า”	ที่ว่ามันไม่ส�าคัญ
ว่าเราจะไปท�างานที่บริษัทไหน	แต่ส�าคัญที่นายของเราเป็น
ใคร	เพราะนายทีด่จีะเป็นอาจารย์ทีส่อนให้เรารูจ้กัการเรยีน
รู้ที่ต่างออกไป	 จงติดตามนายที่ดี	 จงท�าตามเขา	 เพราะ
จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนั้น	ในสมัยที่ไปท�างานที่
ฮ่องกง	 ได้เคยติดตามหัวหน้าคนหนึ่ง	 ถึงแม้จะเป็นเวลา
สั้น	ๆ	แต่ผมก็ได้ข้อคิดและแบบอย่างมากมายที่พอกลับ
มาคิดทบทวนดูแล้ว	มันเป็นสิ่งที่ตีมูลค่าไม่ได้จริง	ๆ	กับ
การที่ได้เจอนายที่ดี	และมีอิทธิพลกับวิธีคิดในการท�างาน
อย่างมืออาชีพ
	 “แจ๊ค	หม่า”	ให้สัมภาษณ์ว่า	จงไปที่บริษัทเล็ก	
เพราะปกตแิล้วบรษิทัใหญ่	ๆ 	จะให้เรารูจ้กัแค่กระบวนการ

ท�างาน	และเรากจ็ะกลายเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของเครือ่งจักร
ขนาดใหญ่	 แต่เมื่อเราไปบริษัทเล็ก	ๆ	 เราจะได้เรียนรู้ถึง	
passion	และความฝัน	รวมถึงขัดเกลา	common	sense	
และไหวพริบของเรา
	 แน่นอนว่าบรษิทัเลก็ย่อมมสีวสัดกิาร	เงนิเดอืน	
และความมั่นคงที่สู้บริษัทใหญ่ไม่ได้	 แต่ในช่วงอายุนี้เป็น
ช่วงของการค้นหาตัวเอง	ไม่ว่าจะเป็น	ค้นหาครู	ค้นหาวิชา	
ค้นหาวิธีขัดเกลาพัฒนาตัวเอง	 ซึ่งบริษัทเล็กจะมีโอกาส
มากกว่า	
	 แต่ก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทเล็กทุกบริษัทจะดีกว่า
เสมอไป	ในความเหน็ส่วนตวัของผมนัน้	“แจ๊ค	หม่า”	ไม่ได้
หมายถงึว่า	บรษิทัใหญ่จะเป็นบรษิทัทีไ่ม่ด	ีเพยีงแต่บรษิทั
ใหญ่นั้น	ทุกอย่างมันถูกสร้างจนนิ่งเป็นระบบไปหมดแล้ว	
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เลยอาจปิดก้ันโอกาสทางความคดิและความสามารถทีซ่่อน
เร้นของเราโดยไม่รูต้วั	แต่คนส่วนใหญ่ยงัเลอืกทีจ่ะท�างาน
บรษิทัใหญ่เพราะแลกมาด้วย	สวสัดกิารและเงนิเดอืนทีด่ี	
ซึ่งถ้าได้นายที่ดีด้วย	ก็จะโชคดีมาก

อายุ 30-40 ปี | เริ่มเป็นนายตัวเอง
	 หากเราต้องการเป็นผู ้ประกอบการแล้ว	 ก็
สามารถออกมาเริม่ต้นได้ในช่วงอายนุี	้เน่ืองจากการสัง่สม
ประสบการณ์มากขึน้จนสามารถทีจ่ะออกมาเป็นนายตวัเอง
ได้	โดย	“แจ๊ค	หม่า”	สนับสนุนให้คนออกมาเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ
	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ผมคดิว่าชวีติเราสามารถ
เลอืกทางเดนิได้	ผมเหน็ด้วยกบั	“แจ๊ค	หม่า”	ว่าช่วงจงัหวะ
ชวีตินีเ้ป็นช่วงทีส่ามารถออกมาท�าธรุกจิของตัวเองได้	แต่
ในมุมกลบักนั	ช่วงอายนุีก็้เป็นช่วงทีใ่ห้เราตดัสนิใจว่าอยาก
จะเป็นมนษุย์เงนิเดอืนหรอือยากจะประกอบธรุกจิของตวั
เอง	เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้
	 ความเสีย่งและความกดดนัของการเป็นเจ้าของ
กิจการนั้นมีเยอะ	 การตัดสินใจตรงช่วงชีวิตนี้เป็นเรื่อง
ส�าคัญ	ควรคิดให้ดี	อย่างผมเองนั้นใช้เวลาตรึกตรองอยู่	
3	 –	5	ปี	จนมั่นใจว่าจะเลือกชีวิตแบบไหน	และถ้าได้คิด
จนตกผลึกได้ดีแล้ว	 ชีวิตจะมีความสุขมากกับการเลือก
เส้นทางของชีวิตที่ตนเองได้เลือกไว้

อายุ 40-50 ปี | โฟกัสงานที่ถนัด
	 ถงึจงัหวะนี	้เราจะต้องท�างานทีช่�านาญทีส่ดุ	อย่า
ไปมองหางานประเภทใหม่	ๆ		เพราะมันสายไปแล้ว	 เรา
อาจจะท�าส�าเรจ็	แต่โอกาสทีจ่ะล้มเหลวนัน้มนัใหญ่เกนิไป	
ให้เราโฟกสัในสิง่ทีเ่ราถนดัดีกว่า	หมดโอกาสค้นหาตวัเอง
ในจุดนี้แล้ว	ให้ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่จะดีกว่าครับ	
	 อนึ่ง	อายุในช่วงนี้ถ้ายังไม่ได้มีครอบครัว	ก็คง
เลือกได้แล้วว่าจะเป็นโสดไปตลอด	 การวางแผนทางการ
เงินและการใช้ชีวิตก็แตกต่างกัน	 ในช่วงอายุนี้จะเป็นวัย
แห่งการมองหาประกันชีวิต	หลักมั่นคง	และการวางแผน
การเกษียณ	อีกทั้ง	ต้องหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น	

อายุ 50-60 ปี | หาผู้สืบทอด
	 “แจ๊ค	หม่า”	แนะน�าให้เราท�างานเพื่อคนรุ่นหลัง	
เพราะคนรุ่นหลังที่ยังเป็นหนุ่มสาวจะท�างานเก่งกว่าเรา	เรา
จงพึ่งพาเขา	จงลงทุนในเขา	ท�าให้พวกเขามีความสามารถ	
ให้เขาสามารถท�างานแทนคุณได้	โดยในส่วนตัวผมเอง	เรา
สามารถมองหาผูสื้บทอดให้เร็วกว่าในช่วงอายนุีไ้ด้	ไม่จ�าเป็น
ต้องรอถึงอายุ	50	ก่อนจึงหาผู้สืบทอด	
	 จากประสบการณ์ส่วนตวั	ผมเหน็ว่าเราเริม่หาลกู
ศษิย์และผู้สบืทอดของเราได้ตัง้แต่อาย	ุ40	ครับ	แต่ในวัยนี้	
ขึน้อยูก่บัความส�าเรจ็ของแต่ละคนว่าไปถงึจดุไหน	ถ้าไปถงึ
ได้ไกล	มกีารวางแผนทางการเงนิและการเกษยีณเรยีบร้อย
แล้ว	ก็สามารถท�างานเพื่อสังคมให้มากขึ้นได้
	 อนึ่ง	 คนในวัยนี้จะเริ่มให้ความส�าคัญและมอง
เห็นว่าสุขภาพส�าคัญมากกว่าเงินครับ
 
อายุมากกว่า 60 ปี | พักผ่อนอย่างมี
ความสุข
	 ในจดุนี	้ถ้ามเีงนิ	มเีวลา	แต่ไม่มสีขุภาพทีด่	ีกค็ง
เรียกว่าเกษียณอย่างมีความสุขไม่ได้	“แจ๊ค	หม่า”	กล่าวไว้
ว่า	“จงใช้เวลาเพือ่ตนเองอย่างเตม็ที	่ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีเ่ราควร
จะพักผ่อนมากที่สุด	 ละจากการงานทุกอย่าง	 และใช้ชีวิต
ท่ามกลางความสุขที่เราต้องการ	 ซ่ึงนี่ก็คือความส�าเร็จที่ดี
ที่สุดในชีวิตของเรานั่นเอง”	 แต่ในมุมมองของผมนั้น	 การ
เกษียณไม่ได้แปลว่าต้องหยุดท�างาน	แต่มันหมายถึงได้ท�า
หรือได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่อยากท�า	 โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อ
กังวลใด	ๆ	
	 การพกัผ่อนอย่างมคีวามสขุของผม	อาจจะเป็นการ
อ่านหนังสือ	หรือ	เขียนบทความดี	ๆ	ให้คนอื่นได้อ่านก็ได้

แหล่งทีม่าของข้อมลู	:	https://www.cnbc.com/2018/01/30/jack-ma-dont-fear-making-mistakes-in-your-
20s-and-30s.html






