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ฉบับที่ 34/2557
04 - Growth factor of insurance business (part 2/2)
10 - Insurance product of the quarter (Unit-Linked)
14 - Derivative Carbon 
20 - Gamble vs Speculation vs Insurance 
22 - Saving plan for tax benefit
28 - Entertainment

	 ในฉบับที่แล้วนี้เราได้กล่าวถึง	 “ปัจจัยที่มีผล  

กระทบต่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจประกันภัย”	 ในส่วน
แรก	 ซึ่งก็คือการก�ากับดูแลและส่งเสริม	 บุคลากรมืออาชีพ	
และช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ส่วนในฉบับนี้จะเป็นปัจจัยที่
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่า	 3	 ปัจจัยแรกจากฉบับที่แล้ว	 ซึ่งก็คือ
ปัจจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัยเรื่องเทคโนโลย	ี
โดยเมื่ออ่านจนจบแล้วจะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจ
ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและคาดว่าน่าจะเติบโตต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีข้อสงสัย	
	 และคอลัมน์แกะกล่องน้องใหม่	 “ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยที่น่าสนใจประจ�าไตรมาส”	ในคราวนี้ก็ได้หยิบยก
แบบประกันควบการลงทุน	(ยูนิตลิงค์)	มาฝากให้ชาวสวัสดี	
แอคชัวรีได้ติดตามอ่านกัน	 และส�าหรับใครที่คิดว่ามีแบบ
ประกันดีๆ	 ก็สามารถส่งมาให้ทีมงานพิจารณาเพื่อเขียนบท
วิเคราะห์ให้ได้นะครับ
	 แล้วเราก็มาท�าความรู้จักกับ	 ตราสาร
อนุพันธ์ที่อ้างอิงตามราคาซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ	หรือที่เรียกว่า	“ตราสาร

อนุพันธ์คาร์บอน”	 ซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจที่แอคชัวรีได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสารทางการเงินชนิดนี้	 จะ

เกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้น	 สามารถเปิดเข้าไปอ่านดูได้เลย	 อย่า
รอช้า....!!!
	 จากนั้นเราก็มาลองท�าความรู้จักกับศัพท์ที่ชาวสวัสด	ี	
แอคชัวรีควรรู้ไว้	ระหว่าง	“การพนัน ประกัน การลงทุนและการ

เกง็ก�าไร”	โดยมอีงิทฤษฎแีละหลกัการทางคณติศาสตร์ประกนัภยั	
อยู่บ้าง	หวังว่าอ่านจบแล้วจะหลับสบายโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ
	 สุดท้ายส�าหรับไตรมาสที่	 4	 ใกล้สิ้นปีแล้ว	 ก็คงไม่
พ้นที่จะหันมาส�ารวจตัวเองว่าเราได้ซื้อกองทุนรวม	LTF	RMF	
หรือประกันชีวิต	ประกันบ�านาญ	ไว้ลดหย่อนภาษีกันในปีนี้แล้ว
หรือยัง	ฉะนั้นจึงไม่ควรพลาดที่จะอ่านเรื่อง	“วิเคราะห์ภาษีกับ

แอคชัวรี - ตัดสินใจวางแผนการออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี” 
ที่ตอนนี้ได้ออกเป็นพ็อคเก็ตบุคส์ให้ทุกคนได้จับจองกันในราคา
ต�่ากว่าทุน	 ลองหาดูได้ตามร้านหนังสือที่	 SE-ED	 เป็นตัวแทน														
จัดจ�าหน่าย	และตามร้านหนังสือทั่วไปครับ
	 โดย	“Entertainment”	คราวนี้	ทางทีมงานแอบอยาก
แจกของขวัญต้อนรับเทศกาลคริสมาสและปีใหม่	โดยมีรางวัลเป็น
หนังสือ	“วิเคราะห์ภาษีกับแอคชัวรี	-	ตัดสินใจวางแผนการออม
เพื่อประโยชน์ทางภาษี”	แจกให้ไม่อั้นกันครับ
	 สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่	
www.sawasdeeactuary.com 

พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) -- บรรณาธิการ
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	 ในฉบับที่แล้วนี้เราได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจประกันภัยในส่วนแรก	ซึ่งก็คือ
	 1.	การก�ากับดูแลและส่งเสริม
	 2.	บุคลากรมืออาชีพ
	 3.	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เติบโตของกลุ่มธุรกิจประกันภัย 
(Part 2 /2) โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)  FSA, FIA, FSAT, FRM

	 และในฉบับนี้จะเป็นปัจจัยที่
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่า	3	ปัจจัยแรก
จากฉบับที่แล้ว	ซึ่งก็คือปัจจัยเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัย
เรื่องเทคโนโลยี
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)  FSA, FIA, FSAT, FRM

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 สินค้าของธุรกิจประกันภัยก็คือ	“กระดาษ”	
ซึ่งมีเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุกันเป็นสัญญาขึ้น	ซึ่งถ้าเรา
หันมามองกันในมุมของนักการเงินแล้ว	 “กระดาษ”	
เหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับ	ตราสารอนุพันธ์	(Derivative)	
และตราสารทางการเงิน	 (Financial	 instruments)	
อื่นๆ	 ที่มีอยู่ในตลาดการเงิน	 (Financial	 market)	
นั่นเอง	และหลักการทางวิศวกรรมการเงิน	(Financial	
engineering)	 ก็ถูกน�ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าของ
ธุรกิจประกันภัยได้เช่นกัน	 ซึ่งถ้าจะให้กล่าวเฉพาะ
เจาะจงกันลงไปก็คือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าประกันภัยนั้นจะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย	(Actuarial	Science)	ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับหลักการของวิศวกรรมการเงิน

	 การพัฒนาสินค้าประกันภัยให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญของการที่
จะท�าให้ธุรกิจนี้เติบโต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย
ยังคลาดแคลนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ช่วยพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้ธุรกิจประกันภัยอยู่เป็น
จ�านวนมาก	ประกอบกับข้อจ�ากัดบางประการในด้านกฎ
ระเบียบข้อบังคับของธุรกิจนี้	ท�าให้ผลิตภัณฑ์ประกัน
ภัยในประเทศไทยยังมีความหลากหลายได้ไม่เท่ากับ
ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ	 	 ซึ่งในขณะนี้	 ธุรกิจ
ประกันภัยก็ก�าลังเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(Asean	Economic	
Community)	กันอยู่	ซึ่งคาดว่าน่าจะด�าเนินการผ่าน
ไปได้ด้วยดีในระยะเวลาอันใกล้

	 นอกจากการพัฒนาสินค้าตามปกติที่มีอยู่
แล้ว	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ	โดยอาศัยช่อง
ทางการขายแบบใหม่ๆ	ก็ยังสามารถเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการปรับตัวสินค้าให้เข้าถึงความต้องการของ
ตลาดได้	 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์แบบหนึ่งก็จะเหมาะสมกับ
ช่องทางการขายแบบหนึ่ง	การจะออกแบบผลิตภัณฑ์
ใดๆ	 นั้นจึงต้องท�าแบบครบวงจรและครอบคลุมไป
ถึงการออกแบบช่องทางการจัดจ�าหน่ายของผลิต

ภัณฑ์นั้นๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	 แบบประกันภัยที่จะขายผ่าน
ทางธนาคาร	(Bancassurance)	นั้นจะต้องไม่ซับซ้อนและ
สามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย	 โดยอาจจะมุ่งการขายแบบ
ประกันภัยที่เน้นการสะสมทรัพย์ระยะสั้นๆ	(น้อยกว่า	15	ปี)	
เนื่องจากสอดคล้องกับความต้องการของคนที่เดินเข้ามาท�า
ธุรกรรมทางการเงินในธนาคารอยู่แล้ว	ในทางกลับกัน	การ
ขายแบบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองผ่านทางธนาคารนั้น
อาจจะไม่ง่ายนัก	มิหน�าซ�้า	คนโบราณอาจจะไม่ชอบเวลาเดิน
เข้าธนาคารเพื่อฝากเงิน	แต่กลับมีคนมาพูดเรื่องเสียชีวิตให้
ได้ยินก็ได้	เป็นต้น

ธุรกิจประกันชีวิตนั้น	สามารถแบ่งออกได้ตาม
หมวดหมู่ได้เป็น	3	ประเภท	ได้ดังนี้
	 1.	การประกันชีวิตประเภทรายสามัญ	
	 2.	การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม	
	 3.	การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม	

ธุรกิจประกันวินาศภัยจะแบ่งออกเป็น	4	หมวด	
ได้ดังนี้
	 1.	การประกันภัยรถยนต์	
	 2.	การประกันภัยอัคคีภัย
	 3.	การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
	 4.	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด



006

	 ความยากง่ายของแบบประกันภัยก็มีผลต่อการ
ออกแบบค่าตอบแทนของช่องทางการจัดจ�าหน่ายเช่นกัน	
เพราะแบบประกันที่ซับซ้อนย่อมจะต้องใช้ความพยายาม
ในการขายมากกว่าปกติ	 และโอกาสที่ลูกค้าจะสับสนก็มี
มาก	 ท�าให้ยากต่อการตัดสินใจซื้อ	 แต่ถ้าแบบประกันนั้น
ออกแบบมาไม่ซับซ้อนเลย	 ก็อาจจะตอบโจทย์ของลูกค้า
ในเชิงลึกไม่ได้

	 จะเห็นว่าแบบประกันภัยที่เน้นสะสมทรัพย์จะ
ขายง่ายกว่าแบบประกันภัยที่เน้นความคุ้มครอง	ส่วนแบบ
ประกันภัยที่มีกฎหมายบังคับ	เช่น	ประกันรถยนต์จะมียอด
ขายเข้ามามากกว่าประกันภัยหมวดอื่นๆ	 ในธุรกิจประกัน
วินาศภัยด้วยกัน	 การออกแบบค่าตอบแทนของช่องการ
จัดจ�าหน่ายแต่ละช่องจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ประกอบการพิจารณา

	 ส่วนนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ		ในธุรกิจนี้
ก็ยังคงต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ	และคอยได้รับการส่งเสริม

จากภาครัฐในเร่ืองของการก�ากับดูแลและส่งเสริมให้
ธุรกิจนี้เติบโตไปได้	ซึ่งก็น่ายินดีที่เราได้เห็นสินค้าประกัน
ภัยใหม่ๆ	 ในตลาดออกมาให้เห็นกันในช่วงนี้	 ไม่ว่าจะ
เป็น	ประกันควบการลงทุน	ประกันชีวิตที่ไม่ต้องตรวจ
สุขภาพ	ประกันไม่เคลมมีคืน	หรือแม้กระทั่ง	 ประกัน
ชนมีจ่าย	เป็นต้น

	 ในอนาคต	 ถ้ามีบริษัทไหนออกแบบการ
ประกันความสวยออกมาก็คงจะขายดีแน่ๆ	 (ธุรกิจ
ประกันภัยคงจะเติบโตไม่น้อย)	แต่ถ้าใครหน้าตาไม่ดีก็
คงจะต้องจ่ายเบี้ยแพง	อันนี้ต้องลองถามนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยกันดูว่าจะออกแบบให้ได้หรือเปล่า

	 หากท ่ านใดอยากให ้มี แบบประกันที่
แหวกแนวหลุดโลกและไม่เคยมีอยู่ในตลาดมาก่อน
ออกมาขายสู่ท้องตลาด	 สามารถส่งไอเดียมาได้ที่	
sawasdeeactuary@gmail.com	 แล้วผมจะลองเอา
มาเขียนให้หลุดโลกดูครับ

เทคโนโลยี

	 เป็นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบ
ต่อการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจและรวมไปถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกด้วย	 ซึ่งการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับธุรกิจประกันภัยย่อมมีความส�าคัญต่อการ
เติบโตของธุรกิจนี้อย่างแน่นอน	

	 เริ่มกันด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
หรือที่เรียกกันว่า	 Information	 Technology	 (IT)	 ใน
การบริหารจัดการข้อมูลของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและ
เข้าถึงประสิทธิผล	 ไม่ว่าจะเป็นการเก็บฐานข้อมูลลูกค้า	
เช่น	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	 จ�านวนกรมธรรม์ที่ถือไว้	
เบี้ยประกันภัยที่จ่ายในแต่ละปี	ทุนประกันภัยที่มี	หรือแม้
กระทั่งประวัติการเคลมที่มีไว้ในโรงพยาบาล	 เป็นต้น	 สิ่ง
เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือให้บริษัทเก็บข้อมูลสถิติได้อย่างถูก
ต้องแม่นย�า	และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 ยกตัวอย่างเช่น	เราจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นและ

ประเทศเกาหลีที่มีระบบประกันสุขภาพในธุรกิจประกัน
ภัยที่ล�้าหน้าเกินประเทศอื่นๆ	 เพราะระบบการจัดเก็บ
ประวัติการเบิกค่าสินไหมทดแทนของคนไข้ในแต่ละโรง
พยาบาลสามารถเชื่อมโยงและส่งเข้าไปที่ระบบกลางที่มี
หน่วยงานรัฐคอยจัดเก็บสถิติให้	ซึ่งท�าให้ธุรกิจสามารถ
น�าข้อมูลเหล่านั้นมาตอบโจทย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	รวมถึงท�าให้บริษัทสามารถจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมอีกด้วย

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถท�าให้บริษัทประกันภัยเก็บข้อมูลพฤติกรรมใน
การบริโภคของลูกค้าได้	ก็จะยิ่งท�าให้บริษัทท�าการตลาด
และตอบโจทย์ให้ลูกค้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง	ซึ่งเราจะเห็น
ตัวอย่างได้ในประเทศสิงคโปร์ที่อนุญาตให้ลูกค้าดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองอย่างสม�่าเสมอ	และน�าผลการ
ตรวจสุขภาพนั้นไปยื่นให้บริษัทประกันภัยลดเบี้ยประกัน
ภัยในปีต่ออายุ	(เรียกว่า	Preventive	Care)	โดยการ
ท�าแบบนี้จะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้าให้ดูแล
สุขภาพตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยในการ
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จัดเก็บข้อมูล	และเมื่อเร็วๆ	นี้	เราก็จะเห็นประเทศในแถบ
แอฟริกาที่ใช้วิธีการเก็บแต้มจากพฤติกรรมที่รักษาสุขภาพ
ของลูกค้า	ไม่ว่าจะเป็นการให้แต้มจากการเข้าฟิตเนสออก
ก�าลังกาย	จากการชอบปิ้งซื้อหาของที่ปราศจากสารพิษมา
กิน	หรือจากการเข้าคอร์สดูแลสุขภาพ	เป็นต้น	ซึ่งธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศเหล่านี้ได้เติบโตโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยทั้งนั้น

	 ในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถ
ลดต้นทุนของธุรกิจและยังสามารถอ�านวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าไปพร้อมๆ	กันได้อีกด้วย	เช่น	การพิจารณา
รับประกันภัยและจ่ายค่าสินไหมทดแทนทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์แทนการท�างานบนเอกสาร	การแสดงสถานะ
ของการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนทางออนไลน์และอีเมลล์
แทนการใช้เอกสารจริง	หรือการออกกรมธรรม์ประกันภัย
โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม	(Paperless)	เป็นต้น	
โดยลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลบางอย่างของตัวเอง
ได้ทุกเมื่อและไม่จ�าเป็นต้องเก็บเอกสารไว้ที่บ้าน	ซึ่งเสี่ยง
ต่อการท�าหายในเวลาต่อมา

	 เทคโนโลยียังได้ถูกน�ามาใช้งานเพื่อช่วยใน

การขาย	 โดยจากเดิมที่ต้องอาศัยการอธิบายหรือวาด
ภาพใส่ลงในแผ่นกระดาษเอา	 เทคโนโลยีก็ได้ท�าให้มี
เอกสารประกอบการขายขึ้น	 Sale	 Illustration	 ได้ถูก
เปลี่ยนจากการแสดงบนกระดาษเป็นการแสดงบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์และ	Laptop	ในที่สุด	และเมื่อเร็วๆ	นี้	
เทคโนโลยีก็ได้ท�าให้เกิดแอปพลิเคชั่นบนไอแพทขึ้นมา	ซึ่ง
ได้เริ่มน�ามาใช้ในประเทศสิงคโปร์กันอย่างแพร่หลายและ
จะถูกน�ามาใช้ในประเทศไทยกันอย่างแน่นอน

	 ในงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเองก็จะ
ต้องอาศัยโปรแกรมซอฟแวร์และคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ที่มีประสิทธิภาพมากเป็นพิเศษ	เพื่อใช้ในการจัดการฐาน
ข้อมูล	รวมถึงการค�านวณวิเคราะห์และทดสอบความน่า
จะเป็นของธุรกิจในแง่มุมต่างๆ	ก่อนที่จะมั่นใจว่าบริษัท
สามารถจัดการความเสี่ยงจากการตัดสินใจเชิงธุรกิจแต่ละ
ครั้งได้จริง	

	 เ ทค โน โลยี จึ ง มี ส ่ วนช ่ วยผลั กดั น ให ้
อุตสาหกรรมนี้เติบโตและยังมีบทบาทกับธุรกิจประกัน
ภัยเป็นอย่างมาก	 โดยในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะไม่
ได้เห็นเอกสารที่เป็นกระดาษในธุรกิจนี้อีกต่อไป
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บทสรุป

	 สินค้าของธุรกิจประกันภัยนั้นเป็นสิ่งที่
ซับซ ้อนและมีผลกระทบกับสวัสดิการทางสังคม	
(Financial	 security)	 การก�ากับดูแลธุรกิจประกัน
ภัยจึงมีความส�าคัญ	 และท�าให้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการท�าธุรกิจประกันภัยค่อนข้างมีลักษณะพิเศษ	 ไม่
ว่าจะเป็นการก�ากับดูแลความสามารถในการช�าระหนี้
ได้ของบริษัท	การก�ากับดูแลช่องทางการขายรวมถึงวิธี
การจัดจ�าหน่าย	การก�ากับดูแลความถูกต้องของข้อมูล
และสถิติ	การก�ากับดูแลการลงทุน	หรือแม้กระทั่งการ
ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์ประกันภัย	เป็นต้น	

	 ในอีกมุมหนึ่ง	ธุรกิจประกันภัยจ�าเป็นจะต้อง
ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตเพื่อ
เป็นฟันเฟืองรองรับเศรษฐกิจของประเทศได้	การพัฒนา
ส่งเสริมนี้สามารถอยู่ในรูปของการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การลดต้นทุน	
การพัฒนาบุคลากร	 การพัฒนาฝ่ายขาย	 ไปจนถึงการ
พัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชน	

	 การก�ากับดูแลและการพัฒนาส่งเสริมจึงเป็นได้
ทั้งศาสตร์และศิลป์	 เพราะกฎระเบียบอย่างหนึ่งสามารถ
เป็นได้ทั้งการก�ากับดูแลและการพัฒนาส่งเสริมได้ในเวลา
เดียวกัน	เพียงแต่ว่าจะถูกน�ามาตีความและใช้ในด้านไหน
มากกว่ากันเท่านั้น	

	 สิ่งที่ส�าคัญตามมาก็คือเรื่องของ	“บุคลากร”	ที่
จะต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ	 (Professional)	 มาร่วม
ท�างาน	เนื่องจากจะต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการท�าธุรกิจ	ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย	ฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัย	ฝ่ายดูแลค่าสินไหมทดแทน	ฝ่ายกฎหมาย	หรือ
แม้กระทั่งฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย	 เป็นต้น	 โดยบาง
สายอาชีพก็จะต้องมีการสร้างคนให้สั่งสมประสบการณ์
กันเป็นเวลานานทีเดียว	 กว่าจะเข้าใจธุรกิจประกันภัยกัน
อย่างถ่องแท้	และน�ามาพัฒนาระบบของธุรกิจนี้ได้		ดังนั้น	
ธุรกิจนี้จึงมีต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพมากกว่า
ธุรกิจอื่นอยู่บ้าง	 ซึ่งเมื่อบุคลากรเหล่านี้ได้รับการพัฒนา
จนถึงขั้นหนึ่งแล้ว	 ก็จะสามารถท�าประโยชน์ให้กับธุรกิจ
นี้ได้อย่างมาก	 เรียกได้ว่าการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพใน
ธุรกิจนี้เป็นต้นทุนระยะยาวส�าหรับแต่ละองค์กรก็ว่าได้
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	 คณุภาพและความเป็นมอือาชพีของช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายในธุรกิจประกันภัยก็เป็นสิ่งส�าคัญ	เนื่องจาก
สินค้าประกันภัยเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนและยากต่อ
การท�าความเข้าใจ	จึงจะต้องมีตัวกลางที่เป็นช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายไว้ให้ค�าปรึกษาและอธิบายตัวสินค้าให้ลูกค้า
เข้าใจ	 แต่สิ่งที่นักขายท�าไปมากกว่านั้นก็คือการท�าให้
ลูกค้าได้รับรู้ถึงความส�าคัญในตัวสินค้า	 และอธิบายถึง
ความจ�าเป็นที่จะต้องมี	 ก่อนที่จะมาจบลงด้วยการเลือก
สินค้าประกันภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้าคนนั้น	 ในอีก
มุมหนึ่ง	 ความรู้ความเข้าใจในสินค้าประกันภัยของผู้ซื้อ
ก็เป็นสิ่งส�าคัญไม่แพ้กัน	โดยมากแล้ว	ค่าตอบแทนของ
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายจึงมีส่วนเกี่ยวพันที่ถูกโยงเข้ากับ
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในตัวประกันภัยของประชาชน	
เพราะค่าตอบแทนเหล่านั้นจะขึ้นกับความพยายามที่จะ
ต้องอธิบายและสร้างความรู้ความเข้าใจในการขาย	 รวม
ไปถึงสัดส่วนที่ลูกค้าจะตัดสินใจจ่ายเงินท�าประกันภัย
จริงๆ	

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ธุรกิจประกันภัยจ�าเป็น
จะต้องพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด	
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องมีบทบาทในการ
ช่วยพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ได้อยู่เสมอ	ซึ่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ	 โดยอาศัยช่องทางการขายแบบ
ใหม่ๆ	ก็ท�าให้ธุรกิจปรับตัวสินค้าให้เข้าถึงความต้องการ
ของตลาดได้	 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์แบบหนึ่งก็จะเหมาะสมกับ
ช่องทางการขายแบบหนึ่ง	 การจะออกแบบผลิตภัณฑ์

ใดๆ	 นั้นจึงต้องท�าแบบครบวงจรและครอบคลุมไปถึง
การออกแบบช่องทางการจัดจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

	 ส่วนนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ		ในธุรกิจนี้
ก็ยังคงต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ	และคอยได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐในเรื่องของการก�ากับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจ
นี้เติบโตไปได้	เช่น	ประกันควบการลงทุน	ประกันชีวิตที่
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ	ประกันไม่เคลมมีคืน	หรือแม้กระทั่ง	
ประกันชนมีจ่าย	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	การใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการธุรกิจ	
ไม่ว่าจะเป็นการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพฤติกรรม
ของผู้บริโภค	ที่จะช่วยให้บริษัทท�าการตลาดและตอบโจทย์
ให้ลูกค้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง	โดยเราจะเห็นตัวอย่างในการ
ใช้เทคโนโลยีได้จากประเทศสิงคโปร์	เกาหลี	ญี่ปุ่น	หรือ
แม้กระทั่งประเทศในแถบแอฟริกา	 ในอีกมุมหนึ่งก็จะ
เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถลดต้นทุนของธุรกิจและยัง
สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าไปพร้อมๆ	 กัน
ได้อีกด้วย	 เช่นการเปลี่ยนจากกระดาษเป็นการแสดง
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์	 Laptop	 และได้กลายเป็นบน
ไอแพทในที่สุด	 โดยในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะไม่ได้
เห็นเอกสารที่เป็นกระดาษในธุรกิจนี้อีกต่อไป

	 ธุรกิจประกันภัยจึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง
เป็นอย่างมากและคาดว่าน่าจะเติบโตต่อไปได้อย่างต่อ
เนื่องอย่างไม่มีข้อสงสัย
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อาทิตยา นาวาเจริญ (ซิน)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น่าสนใจ
ประจ�าไตรมาส
	 สวัสดีชาว	Sawasdee	
Actuary	ทุกท่านค่ะ	ก่อนอื่นต้อง
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู ่เทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้	 ใน
ไตรมาสที่	4 นี้ผู้เขียนขอน�าเสนอ
การประกันชีวิตควบการลงทุน	
(รูปแบบหนึ่งของ	 Unit	 Linked	
Product)	 ผลิตภัณฑ์นี้ถือได้ว่า
เป ็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่
ของวงการประกันชีวิตไทย	อีกทั้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออมระยะ
ยาวและคุ้มครองชีวิตถึงอายุ	 99	
ปี	 โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน
แผนการประกันชีวิตได้ตามความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลาเลย							
ทีเดียว	และมีจุดเด่นโดยสรุป	คือ	

• ก�าหนดเบี้ยประกันภัยหลักเองได้

• ช�าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้

• สามารถหยุดช�าระเบีย้ประกนัภยัได้	เมือ่มมีลูค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุเพยีงพอ 
(โดยมากควรช�าระต่อเนื่องกันอย่างน้อย	2	ปี)

• ก�าหนดทุนประกันภัยและเพิ่มลดทุนได้

• ถอนเงินจากกรมธรรม์ได้ยามจ�าเป็น

• โปร่งใสเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ

• ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนตามผลการด�าเนินงานของกองทุน	 ซึ่งมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนสูง

• มีโอกาสได้รับโบนัสรายปี	ขึ้นกับกรมธรรม์ที่ก�าหนด

• อาจจะมีการันตีการมีผลบังคับของกรมธรรม์	ถึงแม้ว่ามูลค่ากรมธรรม์จะ
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ
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	 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ยืดหยุ่นผลิตภัณฑ์หนึ่งเลยทีเดียว		อีกทั้งลูกค้ายังสามารถ
เลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง	จากกองทุนรวมตราสารหนี้และ
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีความหลากหลาย	 ในด้านการ
ลงทุน	บริษัทจะมีบริการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ	หรือ	

แบบประกันชีวิตทั่วไป

บริษัทเป็นผู้ลงทุน	ตามกรอบนโยบายของส�านักงาน	
คปภ.	
จ�านวนเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู ่กับจ�านวนเงินเอา
ประกันภัยที่เลือก	ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ผลตอบแทนค่อนข้างชัดเจน	 ว่าจะได้เงินคืนแต่ละ
ปีเท่าไร	บางแบบประกันชีวิตจะมีการจ่ายโบนัสตาม
จ�านวนที่บริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ	ไป
ค่าใช้จ่ายของแบบประกันชีวิตไม่ได้มีการเปิดเผย
ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ		

แบบประกันชีวิต Unit-Linked 

สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ	ที่ผ่านการคัด
สรรจากบริษัท
กรมธรรม์มีความยืดหยุ่น	 สามารถเลือกและปรับ
เปลี่ยนทั้งเบี้ยประกันภัยที่ต้องการช�าระ	 และจ�านวน
เงินเอาประกันภัยที่ต้องการ	และสามารถหยุดพักช�าระ
เบี้ยประกันภัยได้
ผลตอบแทนข้ึนอยู่กับผลการด�าเนินงานของกองทุนที่
เลือก	มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สูงกว่า	
มีความโปร่งใสในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ		บริษัทจะจัดส่ง
เอกสารชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยโดยตรง
ตัวแทนฯ	ต้องได้รับใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์	 (Investment	 Consultant	 License)	
จากส�านักงาน	ก.ล.ต.	และได้รับใบอนุญาตในการขาย
ยูนิต	ลิงค์จากส�านักงาน	คปภ.	รวมถึงการอบ

ความแตกต่างระหว่างแบบประกันชีวิตทั่วไป	กับ	แบบประกันชีวิต	Unit-Linked

Automatic	 Fund	 Switching	 ซึ่งใช้หลักการ	 Dollar	
Cost	Averaging	เพื่อช่วยเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุน	และ
มีบริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ	หรือ	Automatic	
Rebalancing	เพื่อช่วยคงสัดส่วนการลงทุนของคุณลูกค้า
ให้คงที่อีกด้วย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

การใช้ชีวิตยามเกษียณ	ด้วยแบบประกัน
ควบการลงทุน
 

	 ท่านคงได้ยินค�าว่า	”ออมก่อน	รวยกว่า”	
มาบ่อยแล้ว	การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ	
ก็เช่นกัน	 ควรเป็นแผนระยะยาว	การเริ่มวางแผน
ตั้งแต่เราอยู่ในวัยท�างาน	 ท�าให้เรามีระยะเวลาใน
การลงทุนนานพอที่จะรับความผันผวนในระยะสั้นๆ	
จากการเลือกลงทุนในตลาดหุ้นได้	เพราะการลงทุน
ในตลาดหุ้น	ให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูง
กว่าการลงทุนประเภทอื่นๆในระยะยาว	 และการ
เริ่มต้นออมเร็วยังได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้น	
(compound	interest)	อีกด้วย	

การวางแผนการศึกษาบุตร	 ด้วยแบบประกันควบ
การลงทุน

	 ก่อนอ่ืนคงต้องส�ารวจรายรับรายจ่ายของครอบครัว				
ให้ทะลุปรุโปร่งก่อนว่าเป็นอย่างไร	 รายได้มาจากทางไหนบ้าง			
ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นคืออะไรบ้าง	เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นแล้ว	ควร
จัดสรรเงินออมตามวัตถุประสงค์ต่างๆ	ก่อนน�าไปใช้อย่างอื่น

	 วางเป้าหมายของเรา	มีบุตรกี่คน	อยากให้คนไหนเข้า
โรงเรียนในประเทศหรือต่างประเทศ	รัฐบาลหรือเอกชน	ต้องทราบ
งบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด	ซึ่งต้องค�านึงเรื่องเงินเฟ้อเพื่อเตรียม
เงินไว้ให้เพียงพอส�าหรับการเรียนของบุตรจนจบการศึกษา	
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ส�าหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยง
และความผันผวนของราคาได้ค่อน
ข้างสูง	 สามารถลงทุนในตราสาร
ทุนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุน	
และมีเป้าหมายในการลงทุนในระยะ
กลางถึงระยะยาว

ส�าหรับนักลงทุนที่มีความรอบคอบ
และต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มี
ความสมดุลย์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการเงินในระยะยาว	คุณสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้หากการลงทุน
นั้นให้โอกาสการได้รับผลตอบแทน
ที่ดี	 ระยะเวลาในกรลงทุนมากกว่า	
3	 ปีขึ้นไป	 โดยลงทุนทั้งในตราสาร
หนี้	และตราสารทุน

ส�าหรับนักลงทุนที่มีความระมัดระวัง
สูง	 โดยต้องการผลตอบแทนสูงกว่า
เงินฝากประจ�าทั่วไป	 อย่างไรก็ตาม
คุณยอมรับความเสี่ยงได้น้อย	 อาจ
เพราะต ้องการรักษาสินทรัพย ์ที่
ได้สะสมมา	 คุณสามารถลงทุนใน
ตราสารหนี้ระยะ	2-3	ปี

พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต�่า

(Conservative)

Fixed	Income	 80%
Equity	 	 20%

พอร์ตโฟลิโอความปานกลาง

(Moderate)

Fixed	Income	 50%
Equity	 	 50%

พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง

(Growth)

Fixed	Income	 20%
Equity	 	 80%

	 จากนั้นก็เริ่มวางแผนการศึกษาบุตรได้เลย	ว่าควร
ออมปีละเท่าไร	ในหลักทรัพย์อะไร	มีระยะเวลาในการออมเท่าไร	
และควรแยกเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ	อย่างชัดเจน	

	 แบบประกันชีวิตควบการลงทุน	(ยูนิตลิงค์)		เป็นอีก
หนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการศึกษาได้ดี	ยูนิตลิงค์	ให้
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	หากเกิดอะไรขึ้นกับผู้เอาประกัน
ภัยที่เป็นคนหารายได้หลักของครอบครัว	ผู้ที่อยู่ในอุปการะจะ
ได้มีเงินก้อนในการด�ารงชีวิตอย่างไม่ล�าบากจนกว่าจะตั้งหลัก
ได้	นอกจากนั้น	ยูนิตลิงค์	ยังมีส่วนที่น�าเงินไปลงทุนให้งอกเงย	
ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ท�าให้เราไปถึงเป้าหมายได้ในระยะ
เวลาที่ต้องการ

ABG 
7%

SCBSFF 
40% 

SCBSET 
13%

KFMTFI 
40%

ABG 
28% 

SCBSFF 
25% 

SCBSET 
22%

KFMTFI 
25%

ABG 
50%

SCBSFF 
10%

SCBSET 
30%

KFMTFI 
10%

Conservative Moderate Growth
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สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์
มรณกรรมและการรักษาในโรง
พยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง	
(CANCER	RIDER)
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์
โ ร ค ร ้ า ย แ ร ง ต ่ อ เ นื่ อ ง	
(ENHANCED	 Critical	
ILLNESS	RIDER)

สัญญาเพิ่มเติมการรักษาใน
โรงพยาบาลและศัลยกรรม	
(HOSPITAL	&	SURGICAL	
RIDER)
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยราย
วันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล	
(HOSPITAL	BENEFIT)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม
โดยอุบัติเหตุ	 (ACCIDENT	DEATH	
BENEFIT)
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม
และสูญเ สียอวัยวะโดยอุบัติ เหตุ	
(ACCIDENT	 DEATH	 AND	
DISMEMBERMENT)
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนอันพึงได้
รับเนื่องจากอุบัติเหตุ	 (ACCIDENT	
INDEMNITY	RIDER)
บั น ทึ ก เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร จ ร า จ ล
สงครามกลางเมือง	(RIOT	AND	CIVIL	
COMMOTION)

	 ส�าหรับผู้อ่านที่มีค�าถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แนบสัญญาเพิ่มเติมอะไรได้บ้าง	ค�าตอบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ

	 ผู้อ่านอาจคิดว่าสัญญาเพิ่มเติมเหล่านี้มีลักษณะเหมือนสัญญาเพิ่มเติมทั่วๆ	ไป	แต่จริงๆ	แล้ว	ปัจจุบันนี้ได้มี
การน�าเสนอสัญญาเพิ่มเติมรูปแบบใหม่ที่สามารถช�าระค่าประกันภัยได้โดยการขายหน่วยลงทุน	(Unit	Deducting	Rider:	
UDR)	โดยสรุปลักษณะส�าคัญดังนี้ค่ะ

คุ้มครองอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย

รายวัน ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

•

•

•

•

•

•

•

•

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากรมธรรม์
ยูนิต	ลิงค์	ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ	โดยนอกจากจะใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนการออมเงินเมื่อยาม
เกษียณ	 การออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรยัง
สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว	

	 เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยหลัก	และจ�านวนคงที่ตลอดอายุสัญญา

	 เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการแล้วสามารถน�าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลูกค้า
เลือกได้	ท�าให้ลูกค้าเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นและสามารถมีมูลค่าเงินสดคงเหลือมากขึ้น
ด้วย

	 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ	จากบริษัทเอไอเอ	และ
ผู้อ่านที่คอยติดตามผลงานทุกท่าน	หากผู้อ่านท่านใดสนใจแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในวงการประกันชีวิต	
โปรดติดต่อทางทีมงานได้ที่	Editor@sawasdeeactuary.com	
สุขสันต์วันปีใหม่นะคะ	ขอบคุณค่ะ
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Derivative Carbon
โดย ภดาภา สินธรเกษม (ก�าไล) และ กัญญ์วรา ตาธรรม (ซิงซิง) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 นานาประเทศจึงอยากให้มีการทดแทนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 หรือในทีนี้เราจะเรียกรวมๆว่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ	
“คาร์บอนเครดิต	 (Carbon	Credit)”	 ซึ่งก็คือโควต้าการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	เมื่อมีการปล่อยออกมาจึง
ต้องมีแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มารองรับซึ่งถูก
เรียกว่า	อ่างกักเก็บคาร์บอน	หรือคาร์บอนซิงค์	(Carbon	
Sink)	

คาร์บอนซิงค์นั้นก็คือ	ป่าไม้ธรรมชาตินั่นเอง	โดยป่าสมบูรณ์ที่มีพื้นที่	1	เอเคอร์
นั้นสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง	2	ตัน

	 เนื่องจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับหลายประเทศทั่วโลก	อันเกิดขึ้น
จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง	ไม่ว่าจะเป็นน�้ามันดิบ	ถ่านหิน	ที่มาจากการใช้พลังงานของบ้านเรือน	
อุตสาหกรรม	และการขนส่ง	ดังนั้นจึงท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก	เช่น	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
มีเทน	ที่เกิดจากมูลสัตว์และซากของพืช	รวมทั้งกิจกรรมมากมายต่างๆ	ของมนุษย์	เป็นต้น	
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	 ในนานาประเทศที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างมาก	 หนึ่งในประเทศเหล่า
นั้นคือ	ประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดในโลกเนื่องจากต้องพึ่งพา
ถ่านหินถึงร้อยละ	80	ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	

	 ดังนั้น	ทางรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียจึงได้
ท�าการจัดเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์	(เรียกย่อๆ	ว่า	ภาษี
คาร์บอน)	ขึ้น	ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลในการ
บรรลุเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
โดยกฎหมายภาษีคาร์บอนจะเก็บในอัตราตายตัวที่ราคา	23	
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ	1	ตัน

	 โดยแผนการจัดเก็บภาษีคาร์บอนนั้นเป็นหนึ่งใน
ความพยายามของรัฐบาลออสเตรเลียที่จะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในช่วงระยะเวลา	20	ปี	ลงถึง	5%	(จากการ

วัดระดับการปล่อยก๊าซเมื่อปี	2563	เมื่อเทียบกับการปล่อย
ก๊าซในปี	2543)	

	 และหลังจากปี	2563	นั้น	จะหันไปใช้แผนขาย
สิทธิการปล่อยมลภาวะ	ด้วยอัตราภาษีลอยตัวตามกลไก
ตลาดโดยรัฐบาลเป็นผู้ก�าหนดราคาพื้นฐานโดยกฎหมายนี้
มีชื่อว่า	“The	Cleaning	Energy	Act”	ซึ่งการจัดเก็บภาษี
นี้	รัฐบาลคาดว่าจะท�าให้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดลงไปอีก	

	 ทั้งนี้ออสเตรเลียได้ท�าข้อตกลงร่วมกับอียู	
(EU	 -	 European	 Union)	 อย่างเป็นทางการในการหา
วิธีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	และเห็นว่าตลาดคาร์บอน
เป็นวิธีที่คุ้มค่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก	เพื่อสร้างงานที่
ใช้พลังงานสะอาดต่อไปในอนาคต

	 ตลาดคาร์บอนหรือตลาดซื้อขายคาร์บอน	(Carbon	
Market)	 เริ่มมีแนวคิดที่ใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 โดยกิจกรรมต่างๆ	 ที่ท�าให้ลด
คาร์บอนไดออกไซด์ลงได้นั้นจะถูกวัดขึ้นเป็นหน่วยที่เรียกว่า	
“คาร์บอนเครดิต”	ซึ่งสามารถท�าให้เสมือนว่าเป็นสินค้าส�าหรับ
ซื้อขายในตลาดคาร์บอนได้

	 โดยผู้ที่จะเป็นผู้ผลิต	 “คาร์บอนเครดิต”	
ได้นั้น	อาจท�าได้โดยการพัฒนา	 “กลไกการพัฒนาที่
สะอาด	(Clean	Development	Mechanism)”	ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แล้วส่งเรื่องประสานงานไป
ยังองค์การสหประชาชาติเพื่อให้องค์กรกลางเข้ามา
ตรวจสอบและให้ค�ารับรองมาตรฐานของระบบการ
ปฏิบัติงานว่าเข้าข่ายการด�าเนินงานที่เหมาะสมที่จะ
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงหรือไม	่
ตัวอย่างง่ายๆ	ก็คือ	การปลูกป่า	เป็นต้น

“คาร์บอนเครดิต”	ก็คือการ
ให้รางวัลจูงใจกับผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กับสิ่งแวดล้อม	

โดยสามารถน�าความดีเหล่านี้ไปแปลงเป็น
สินค้าในรูปแบบ	“คาร์บอนเครดิต”	

และขายเป็นเงินได้

ตลาดคาร์บอน	และ	คาร์บอนเครดิต	นั้นคืออะไร





	 หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่น	สมมติว่าเคยใช้ถ่านหิน
มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	และได้เปลี่ยนมาเป็นการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน	ท�าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากการเผาถ่านลดลง	สมมติว่ากิจกรรมนี้ท�าให้ลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	ปีละ	100	ตัน	

	 จากนั้นองค์กรกลางจึงจะออกใบอนุญาต
รับรองมาตรฐานให้ที่มีชื่อเรียกว่า	 Certified	 Emission	

	 ด ้วยเหตุนี้จึงท�าให ้ เกิดเป ็น	
“ตลาดคาร์บอน”	 ขึ้น	 รวมทั้งยังท�าให้เกิด
การก�าหนดราคาของคาร์บอนเครดิตด้วย	
ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วกลไกการ
ตลาดดังกล่าวจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายและ
ท�าให้ต้นทุนของการลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต�่าที่สุด	
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Certified	Emission	Reductions	(CERs)	คือ	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
โครงการ	Clean	Development	Mechanism	(CDM)	สามารถลดได้	และได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	(CDM	Executive	Board)	

เรียกโดยย่อว่า	CDM	EB	โครงการ	CDM	ต้องเป็นการด�าเนินงานโดยความสมัครใจเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากการด�าเนินการทั่วไป	และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืนในประเทศ	ทั้งในแง่ของทรัพยากร	สิ่งแวดล้อม	สังคม	เศรษฐกิจ	และเทคโนโลยี

Reductions	 (CERs)	 แล้วจึงจะสามารถที่จะเป็นหนึ่ง
ในผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตที่แท้จริงได้โดยจะก�าหนดให	้
“คาร์บอนเครดิต”	เป็นสินค้าส�าหรับการซื้อขายในตลาดได้
อีกด้วย	โดยผู้ที่ต้องการลด	“ภาษีคาร์บอน”	นั้นก็สามารถ
หันไปซื้อ	“คาร์บอนเครดิต”	เพื่อเพิ่มโควตาในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้	ในทางกลับกัน	ผู้ที่ควบคุมการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีและใช้โควต้าไม่หมด	
ก็สามารถยื่นขอ	“คาร์บอนเครดิต”	และน�าไปขายต่อได้	

	 ปัจจุบันนี้	ตลาดคาร์บอนแบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	ตลาด
ทางการและตลาดแบบสมัครใจ				

“ตลาดทางการ”	 จะท�าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้
จากกลไกตาม	Kyoto	Protocol	(พิธีสารเกียวโต)	เพื่อ
ให้บรรลุทุนที่ต�่าที่สุด		ได้แก่	การซื้อขายก๊าซเรือนกระจก
ระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อให้เกิดการซื้อขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถปล่อยได้ในแต่ละปี			

1.
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“ตลาดแบบสมัครใจ”	 นั้นเป็นตลาดที่มีการซื้อ
ขายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
ที่เรียกว่า	 Verified	 Emission	 Reductions	
(VERs)	 ซึ่งได้มาจากการพัฒนาโครงการ
ตามกลไก	 CDM	 (Clean	 Development	
Mechanism)หรือ	JI	(Joint		Implementation)	
ที่ไม่ได้ขอหนังสือให้ค�ารับรองโครงการ	 ว่าเป็น
โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด	

	 จะเห็นได้ว่าเมื่อตลาดคาร์บอนได้เข้ามามี
บทบาทอย่างมากกับอุตสาหกรรมต่างๆ	ผู้ที่มีผลกระ
ทบมาก	เนื่องจากเป็นผู้ที่มีกิจกรรมในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอันดับต้นๆ	 อย่างประเทศ
ออสเตรเลียก็ได้เป็นหนึ่งในการน�าเอาแนวคิดดัง
กล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจัง	 	และยังมีการคิดต่อย
อดออกมาเป็น	Derivative	carbon	เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการซื้อขาย	“คาร์บอนเครดิต”	กันได้ง่ายขึ้น

Derivative carbon

	 Derivative	 carbon	 คือ	 ตราสารอนุพันธ์
ที่ อ ้ างอิ งตามราคา ซ้ือขายสิทธิ์ ในการปล ่อยก ๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศหลายคนอาจจะมอง
ว่าเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ใหม่	แต่หากมองว่าการน�า
เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าก็
เคยมีการท�ากันมาแล้ว	ก่อนหน้านี้ก็มีการน�าอุณหภูมิเข้า
มาซื้อขายกันในตลาดซื้อขายล่วงหน้า	เพียงแค่ตอนนี้เรา
เปลี่ยนสินค้าอ้างอิงมาเป็นปริมาณของก๊าซคาร์บอนที่ถูก
ปล่อยออกมาในแต่ละอุตสาหกรรม	หรือที่เราได้กล่าวมา
ข้างต้นเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	ซึ่งทั้งอุณหภูมิ
และคาร์บอน	 ทั้งคู่ต่างก็เป็นสินค้าที่เป็นนามธรรมเช่น
เดียวกัน	 แต่เราสามารถวัดปริมาณได้	 	 และมีราคา	
เพียงแค่น�า	 ทฤษฎีดอกเบี้ยและความน่าจะเป็นมาเกี่ยว
ด้วย	 	 เพียงเท่านี้เราก็สามารถท�าให้กระดาษเพียงแผ่น
เดียวกลายเป็นสัญญาการซ้ือขายล่วงหน้าที่มีมูลค่าได้	
ซึ่งทางรัฐบาลของออสเตรเลียก็ได้ว่าจ้างแอคชัวรี	 (นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย)	 ให้ท�าการศึกษาและค�านวณ
ความถูกต้องของการท�า	Derivative	carbon	นี้

“ตราสารอนุพันธ์	(	Derivatives)	เป็น
สัญญาทางการเงินที่มีมูลค่าขึ้นกับ

สินทรัพย์อ้างอิง	(Underlying	assets)	/	
Derivatives are a financial contract 

that derives its value from the 
performance	of	underlying	assets”

	 เมื่อคาร์บอนเครดิตมีการซื้อขายกัน	ก็เช่นเดียว
กับกับสินค้าทั่วๆไป	 ที่ย่อมมีการขึ้นและการลงของราคา
เหมือนกัน	 	 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา	 	 	สิ่งที่
ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ	ความเสี่ยงในการเพิ่ม
ขึ้นของต้นทุน			โดยอุตสาหกรรมก็อาจจะพบกับความเสี่ยง
ทางด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นมา	ซึ่งการจัดการกับความเสี่ยงของ
การเปลี่ยนแปลงของราคานี้		วิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ไข	คือ	เมื่อ
อุตสาหกรรมที่รู้ว่าตนเองต้องปล่อยคาร์บอนแน่ๆ	 	 รู้ว่า

2.
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คาร์บอนที่ปล่อยออกมาเกินกว่าที่ก�าหนดไว้	 จ�าเป็นต้อง
ซื้อเพิ่ม	 	 และกลัวว่าราคาคาร์บอนเครดิตในอนาคตจะ
เพิ่มขึ้น	 	 	หรือจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคาร์บอนเครดิตที่มีอยู่ใช้
ไม่หมดแน่ๆ	และกลัวราคาคาร์บอนเครดิตลดลง		สิ่งที่ทั้ง
สองฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้นคือ	การท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กัน	ว่าจะท�าการซื้อขายกันในอนาคต	ณ	ระดับราคาหนึ่งซึ่ง
เป็นราคาที่ทั้งคู่พอใจ	เพื่อก�าจัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นออก
ไป			หลายคนอาจจะนึกภาพการสัญญาว่าจะซื้อขายกันใน
อีก	6	เดือนข้างหน้า	แล้วก็จินตนาการต่อไม่ได้ว่าพอถึงตอน
นั้น	เขาจะเอาอะไรมาส่งมอบกันนะ....???	(อาจเป็นถุงลม
ใหญ่ๆ	ข้างในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือป่าว?)	ซึ่ง
ทุกๆ	คนในที่นี้ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในภายภาคหน้า
จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง	อาจจะแค่มีการช�าระราคา	(จ่ายส่วน
ต่างจากราคาปัจจุบัน	ณ	ตอนนั้น)	หรืออาจเอาใบสิทธิ์การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแลกกันจริงๆ	ก็ได้		แต่
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือ	“คาร์บอนเครดิต	1	หน่วย	ในอีก	
1หน่วยเวลา	ราคาเท่าไหร่!!!???”	

	 เราอาจต ้องรอตามข ่าวสารจากประเทศ
ออสเตรเลีย	 เพราะประเทศนี้เป็นผู้ที่ก�าลังจะเริ่มท�าเป็น
แห่งแรก	และข่าวที่น่าภูมิใจก็คือแอคชัวรี	(นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย)	ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้				

	 ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราก็สามารถน�ามาซื้อ
ขายกันได้	 และยิ่งนานวัน	 ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คิดมาก่อน

ว่ามันจะมีราคา	 ส�าหรับประเทศที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
อย่างประเทศออสเตรเลีย	 ก็ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	 ที่สามารถ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเขา	 ยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้
ก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายภาษีคาร์บอน			เราควรหันกลับ
มามองประเทศไทยของเราบ้าง			ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยัง
ไม่มีคาร์บอนเครดิตประเภท	“สิทธิในการปล่อย”	(AAUs	
carbon	credit)	เพื่อไปขายในตลาดคาร์บอน	แต่เราก็ยัง
มีคาร์บอนเครดิตอีกประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประเทศ
ก�าลังพัฒนาเข้าไปมีส่วนร่วมได้นั่นคือ	 คาร์บอนเครดิต
ประเภทที่	“ลดปริมาณการปล่อยได้”	ภายใต้โครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด	(CDM	Project-Bases	Carbon)	

	 ไม่แน่ว่าในอนาคตข้างหน้านี้	ประเทศไทยอาจ
เป็นประเทศเริ่มต้นในการซื้อขายสิ่งที่ไม่เคยซื้อขายมาก่อน
ก็เป็นได้	 เราอาจจะเป็นคนเริ่มต้นการซื้อขายอากาศที่ใช้
หายใจก็ได้	ขนาดซื้อขายคาร์บอนยังเป็นไปได้แล้ว		และ
ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเรา		อาจจะมีการซื้อ
ขายตัวเลขจ�านวนนักท่องเที่ยว	เพื่อเอาไว้ให้ผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไว้ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจดังกล่าว

	 แต่สมัยนี้	 ถ้าเราสามารถเข้าไปซื้อขาย	 “ความ
รัก”	ในตลาดอนุพันธ์ได้ก็คงจะเป็นประโยชน์มาก	ต่อทั้งคน
โสดและคนมีแฟน	เพื่อให้ทุกคนน�าไปใช้บริหารความเสี่ยง
ด้านหัวใจบ้างก็คงจะดีไม่น้อย	



020

คุยกับ
แอคชัวรี

	 การพนัน	(Gamble)	หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่ง
เพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดด้วยการเสี่ยงโชค โดยการท�านายหรือ
คาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต การพนันอาจแบ่งได้หลายอย่าง 
เช่น 1)	การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่	เกมลูกเต๋า 
เป็นต้น 2)	การพนันโดยการท�านายผลที่คาดว่าเกิดขึ้นในอนาคต
เช่น การแทงบอล การแทงม้า เป็นต้น และ 3)	 การพนันที่
ไม่มีการแข่งขันโดยขึ้นกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิด
เช่น หวย เป็นต้น

การพนัน ประกัน การลงทุนและ
การเก็งก�าไร โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

	 การประกันภัย	 (Insurance)	 คือ การ
บริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยง
ภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกัน
ภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องเสียเบ้ียประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามท่ี
ได้ตกลงกันไว้

	 วันนี้ผมขอหยิบยกเรื่องของทฤษฎีประกันมาคุยบ้าง	โดยจะมาท�าความเข้าใจกับค�า	3	ค�า
ที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ	และดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	แต่จริงๆ	แล้วมันมีหลักการและที่มา
ที่คล้ายคลึงกันในลักษณะของการน�าเงินจ่ายเข้ามาไว้เป็นเงินกองกลาง	(Pooling)	และลักษณะ
ของการยอมรับความเสี่ยง	(Risk)	อยู่
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

	 การลงทุน	(Investment)	และการเก็งก�าไร 
(Speculation)	 จะมีความหมายเหมือนกันมาก แต่ต่าง
กันตรงที่ความตั้งใจว่าจะซื้อโดยมีการพิจารณาและศึกษา
อย่างรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งสินทรัพย์นั้นจะให้ผล
ตอบแทนตามสมควร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินปันผล
หรือดอกเบี้ยก็ตาม อีกทั้งยังคาดหวังถึงมูลค่าเพิ่มขึ้นใน
ระยะยาวอีกด้วย	(Capital Appreciation)	ส่วนการเก็ง
ก�าไรนั้นจะเป็นการซื้อเพื่อขายหวังเอาผลก�าไรที่มากขึ้น

	 ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจะ
มีภาษาทางคณิตศาสตร์อยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า	“ค่าคาดหวัง 
(Expected Value)”	ซึ่งหมายถึงการเอาทุกอย่างมาเฉลี่ย
กันหมดเพื่อหาค่ากลางออกมา ผลลัพธ์ที่มีความผันผวน
ออกห่างจาก	“ค่าคาดหวัง”	จึงเรียกว่า	“ความเสี่ยง	(Risk)”	
นั่นเอง

การพนัน	(Gamble)	จะออกแบบให้มี	“มูลค่าของ
ค่าคาดหวัง	(Expected Value)	จากการถูกรางวัล”	
น้อยกว่า	 “ค่าเฉลี่ยของเงินพนันที่ผู้พนันจ่ายไป
ทั้งหมด”	 เพื่อที่จะท�าให้ผู้รับพนันยังมีก�าไรอยู่	 แต่
สิ่งที่ผู้พนันได้ซื้อไปก็คือการได้ลุ้นและหวังที่จะได้
รางวัลนั่นเอง เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า พวกชอบเสี่ยง 
(Risk Taker)
การประกันภัย	 (Insurance)	 จะออกแบบให้มี	
“มูลค่าของค่าคาดหวัง	 (Expected Value)	 จาก
การที่ลูกค้าได้รับเงินประกัน”	น้อยกว่า	“ค่าเฉลี่ยของ
เบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าจ่ายไปทั้งหมด”	เพื่อที่จะท�าให้

บริษัทประกันภัยยังมีผลประกอบการอยู่	แต่สิ่งที่ผู้ซื้อ
ประกันภัยได้ซื้อไปก็คือการได้รับความคุ้มครองเมื่อ
เกิดความสูญเสียทางการเงิน	(Financial Loss)	เรา
เรียกคนกลุ่มนี้ว่า พวกไม่ชอบเสี่ยง	(Risk Averse)
การลงทุน	 (Investment)	 และการเก็งก�าไร 
(Speculation)	จะออกแบบให้ม	ี“มูลค่าของค่าคาด
หวัง	 (Expected Value)	จากการลงทุน”	มากกว่า 
“ค่าเฉลี่ยของเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนจ่ายไปทั้งหมด”	เพื่อ
ที่จะหวังมูลค่าจากเงินที่ได้ลงทุนไปให้สูงขึ้น และสิ่ง
ที่นักลงทุนจะได้ไปก็คือดอกผลจากการลงทุนและ
เก็งก�าไร ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้ก็มีทั้งกลุ่มที่ชอบเสี่ยง
และกลุ่มที่ไม่ชอบเสี่ยงอยู่รวมกัน

	 จะสังเกตได้ว่าทั้ง 3 แบบนี้มีลักษณะการเอา
เงินมารวมเป็นกองกลาง	 (Pooling)	 กันก่อนแล้วจึงค่อย
กระจายออกไปให้แต่ละคน ซึ่งถ้าเป็นพวกชอบเสี่ยง	(Risk 
Taker)	ก็จะกลายเป็นนักพนันไป ถ้าเป็นพวกที่ไม่ชอบเสี่ยง 
(Risk Averse)	ก็กลายเป็นการซื้อประกันไป แต่ทั้งนี้ทั้ง
นั้น ค่าเฉลี่ยที่ได้ออกมาเป็น	 “ค่าคาดหวัง	 (Expected 
Value)”	 นั้นจะน้อยกว่า	 “เงินที่น�าเข้าไปในเงนิกองกลาง 
(Pooling)”	อยู่แล้ว เพื่อให้เจ้ามือและบริษัทประกันด�าเนิน
งานอยู่ได้	ส่วนการลงทุน	(Investment)	และการเก็งก�าไร 
(Speculation)	ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใส่เงินลงไปแล้วคาดหวัง
ว่าจะได้กลับมามากขึ้น

	 ตอนนี้คงพอทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคุณเป็นคน
ที่ชอบแบบไหน

1. 
 

2.

3.
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	 แต่หนึ่งในมาตรการทางภาษีที่ถูกกล่าวถึงกันมาอย่างต่อเนื่อง
ส�าหรับทุกประเทศก็คือมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้คนหันมา	“ออมเงิน
ระยะยาว”	โดยมีความมุ่งหวังให้คนได้วางแผนอนาคตทางการเงินกันมาก
ขึ้น	และเครื่องมือในการลดหย่อนภาษีที่ว่านี้ก็อยู่ในรูปแบบของกองทุน
รวม	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และประกันชีวิต	ที่มีเงื่อนไขให้ออมเงินกัน
ในระยะยาวเพื่อลดหย่อนภาษีได้	

	 ส�าหรับประเทศไทยแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม	LTF	กองทุน
รวม	RMF	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันชีวิต	หรือประกันบ�านาญ	ก็
ล้วนแล้วแต่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีได้ทั้งนั้น	โดยแต่ละอย่างก็มีข้อ
จ�ากัดและเงื่อนไขในการซื้อที่แตกต่างกัน	ทั้งในแง่ของความเสี่ยง	ความ
ยืดหยุ่น	ตลอดจนภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะไม่โดนเรียกภาษี
คืน	ยกตัวอย่างเช่น	เครื่องมือลดหย่อนภาษีบางรูปแบบนั้นถ้าตัดสินใจ
ซื้อไปแล้ว	จะต้องซื้อให้ต่อเนื่องไปกระทั่งถึงอายุ	55	ปีบริบูรณ์	ไม่เช่น
น้ันจะต้องมีการเสียภาษีคืนในส่วนท่ีเคยได้รับการลดหย่อนมาแล้ว	
มิหน�าซ�้ายังอาจท�าให้ต้องมีการเสียภาษีเพิ่มในบางกรณีอีกด้วย

วิเคราะห์ภาษีกับแอคชัวรี	
   ตัดสินใจวางแผนการออม
เพ่ือประโยชน์ทางภาษี
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

	 ภาษีเป็นอะไรที่เป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจ�าวัน	และมันก็เป็น
หน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องเสีย
ภาษี	 ซึ่งแน่นอนว่าทางภาครัฐใน
แต่ละประเทศจะมีมาตรการในการ	
กระตุ้นพฤติกรรมของประชาชนใน
รูปแบบของ	“การลดหย่อนภาษี”	
อยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้น
ให้คนซื้อบ้าน	ซื้อรถ	หรือมีลูก	ก็
สามารถน�าไปพ่วงกับมาตรการทาง
ภาษีเพื่อจูงใจให้ทิศทางของประเทศ
นั้นเป็นไปตามความต้องการในช่วง
นั้นได้
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	 เคยไหม...เมือ่เรามเีงนิก้อนหนึง่และต้องการน�า

มันไปออมเพื่อลดหย่อนภาษี	แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มซื้ออะไรก่อน

ดี

	 เคยไหม...ที่เราเคยคิดอยากถามเพื่อนหรือใคร

สักคนที่ให้ค�าปรึกษาว่ากองทุนรวมแบบไหนหรือประกัน

ชีวิตแบบไหนถึงจะดีที่สุด	

	 ปกติแล้ว	เครื่องมือในการลดหย่อนภาษีที่ถือว่า
เป็นการลงทุนหรือการออมในตลาดทุนนั้น	 สามารถแบ่ง
ออกมาเป็น	3	ตะกร้าใหญ่ๆ	คือ	

กองทุนรวมแบบ LTF -	สูงสุดได้ไม่เกิน	15%	ของ
เงินรายได้ในปีนั้น	แต่จ�ากัดสูงสุดแค่	500,000	บาท
เท่านั้น
กองทุนรวมแบบ RMF	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และ
ประกันบ�านาญ	-	เงินที่น�าไปซื้อเครื่องมือทั้ง	3	กองนี้
ไม่สามารถเกิน	500,000	บาทในแต่ละปี	โดยแต่ละ
กองก็มีเพดานที่แยกจากกันออกมาอีกต่างหาก	

กองทุนรวมแบบ	RMF	-	สูงสุดได้ไม่เกิน	15%	
ของเงินรายได้ในปีนั้น
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	-	แล้วแต่จ�านวนที่ลูกจ้าง
ได้จ่ายเงินสะสมข้ากองทุน	ซึ่งเรียกว่าส่วนของ	
“เงินสะสมของลูกจ้าง”
ประกันบ�านาญ	-	สูงสุดไม่เกิน	200,000	บาท
และไม่เกิน	15%	ของเงินรายได้ในปีนั้น

ประกันชีวิต -	สูงสุดไม่เกิน	100,000	บาท

	 นั่นก็หมายความว่า	 ส�าหรับคนที่มีรายได้มาก
และพยายามซื้อทุกอย่างที่ลดหย่อนภาษีตามที่ระบุไว้ข้าง
ต้นแล้ว	จะสามารถซื้อของจากตะกร้า	3	ใบนี้ไว้ลดหย่อน
ได้ถึง	 1,100,000	 บาท	 ส่วนคนที่มีรายได้ไม่เยอะก็จะมี
เพดานค�าว่า	“15%	ของรายได้”	ในการจ�ากัดการซื้อท�าให้
ซื้อได้ไม่ถึง	 1,100,000	 บาท	 ซึ่งเงินที่น�าไปซื้อเครื่องมือ
ลดหย่อนภาษีเหล่านี้	 จะถูกถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีภาษีนั้น	
หมายความว่า	 เวลากรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีนั้น	 เรา
จะสามารถกรอกค่าใช้จ่ายให้หักออกมาจากรายได้เป็น
จ�านวนเท่ากับเงินที่ได้ซื้อเครื่องมือจากตะกร้า	 3	 ใบข้าง
ต้นนี้

	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	การจะเลือกซื้อเครื่องมือลดหย่อน
ภาษีตัวใดตัวหนึ่งนั้นควรจะต้องท�าความเข้าใจกับราย
ละเอียดและเงื่อนไขของเครื่องมือลดหย่อนภาษีตัวนั้น
ก่อน	 โดยเฉพาะการซื้อเครื่องมือเหล่านี้อาจจะมีเงื่อนไข
ก�าหนดให้ถือยาวถึงอายุ	55	ปี	หรือไม่ก็ต้องถือเอาไว้อย่าง
น้อย	5	ปีปฏิทิน	ซึ่งการนับปีปฏิทินนั้นก็จะใช้การนับเอา
จากปีปัจจุบันมาเทียบกับปีที่ซื้อ	ยกตัวอย่างเช่น	ถ้าจะซื้อ
กองทุน	LTF	ในปี	พ.ศ.	2557	ก็จะต้องถือยาวไปจนถึง
ปี	พ.ศ.	2561	ไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องโดนเรียกภาษีคืนไป
ทั้งหมด	 ซึ่งระบบของธนาคารจะสามารถตรวจสอบได้ว่า
ใครท�าผิดเงื่อนไข	

	 การนับเงื่อนไขตามปีปฏิทินนั้นมีข้อดีอย่างหนึ่ง
คือ	ถ้าต้องการซื้อกองทุนในปีพ.ศ.	2557	และจ�าเป็นต้อง
ถือไว้	5	ปีปฏิทิน	ก็สามารถซื้อในวันที่	30	ธันวาคม	พ.ศ.	
2557	แล้วไปขายในวันที่	2	มกราคม	พ.ศ.	2561	ได้	ซึ่งถ้า
นับกันจริงๆ	ก็เหมือนกับการถือแค่	3	ปีกว่าๆ	เท่านั้น	ท�าให้
มีคนส่วนใหญ่เพิ่งมานึกซื้อกันตอนช่วงปลายปี	ท�าให้เห็น
ปรากฏการณ์ที่หุ้นขึ้นในช่วงนั้นอยู่บ่อยๆ	แล้วกลายเป็นซื้อ
กันที่ราคาแพงไป	ดังนั้นการจะซื้อเครื่องมือลดหย่อนภาษี
นั้น	ควรจะวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ	ว่าต้องการจะแบ่งเงินไว้
กี่ก้อน	 เพื่อทยอยซื้อในช่วงระหว่างปี	 โดยทั่วไปแล้ว	ขอ
แนะน�าว่าแบ่งออกมาเป็น	3	-	4	ก้อนก็พอ	แล้วก็คอยฟัง
ข่าวจากตลาดว่าเมื่อใดเป็นช่วงขาลงก็ทยอยซื้อเก็บไว้	

1.

2.

3.
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	 ส่ิงท่ีควรจะต้องศกึษาและส�ารวจตวัเองก่อนทีจ่ะ
ตดัสนิใจเลอืกกองทนุหรอืแบบประกนัตวัใดตวัหนึง่มดีงันี้

ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าในปีภาษีนี้ยังได้รับสิทธิลด
หย่อนอยู่หรือไม่	 เช่น	 กองทุน	 LTF	 ได้ถูกตั้งขึ้น
ตั้งแต่แรกเพื่อดึงดูดให้คนมาเข้าตลาดหุ้นมากขึ้น
และเปิดโอกาสให้ซือ้ได้ถงึปี	พ.ศ.	2559	เท่านัน้	ดงันัน้ 
เราควรจะดูไปถึงวัตถุประสงค์และที่มาที่ท�าให้ได้ลด
หย่อนภาษี	ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น	3	ข้อหลักๆ	คือ

ดึงดูดให้คนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและท�าให้
ตลาดทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น
ออมเงินเพื่อยามเกษียณ	 ซึ่งโดยมากจะให้ถือ
ไปจนถึงอายุ	55	ปีบริบูรณ์
บ�านาญที่จ่ายเป็นเงินรายงวดหลังยามเกษียณ	
ซึ่งจะให้เริ่มจ่ายเงินรายงวดตั้งแต่อายุ	 55	 ปี
หรือ	60	ปีไปจนถึงอายุ	85	ปีหรือมากกว่านั้น

จ�านวนเงินที่ซื้อได้สูงสุดในแต่ละอย่าง	ซึ่งเงินที่น�าไป
ซื้อเครื่องมือลดหย่อนภาษีเหล่านี้	 จะถูกถือเป็นค่า
ใช้จ่ายในปีภาษีนั้น	 หมายความว่า	 เวลากรอกแบบ
ฟอร์มการยื่นภาษีนั้น	เราจะสามารถกรอกค่าใช้จ่าย
ให้หักออกมาจากรายได้เป็นจ�านวนเท่ากับเงินที่ได้
ซื้อไป	 โดยเราจะแบ่งกลุ่มของเพดานลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุดจาก	3	ตะกร้าหลักๆ	คือ

กองทุนรวมแบบ	LTF	จะลดหย่อนได้สูงสุดไม่
เกิน	15%	ของเงินรายได้ในปีนั้น	แต่จ�ากัดสูงสุด
แค่	500,000	บาทเท่านั้น
กองทุนรวมแบบ	RMF	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
และประกันบ�านาญ	ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะต้อง
ไม่เกิน	500,000	บาทในแต่ละปี	โดยแต่ละกอง
ก็มีเพดานที่แยกจากกันออกมาอีกต่างหาก	ดังนี้

กองทุนรวมแบบ	RMF	 ได้สูงสุดไม่เกิน	
15%	ของเงินรายได้ในปีนั้น
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 จะได้แล้วแต่
จ�านวนที่ลูกจ้างได้จ ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุน	 ซึ่งเรียกว่าส่วนของ	 “เงินสะสม
ของลูกจ้าง”
ประกันบ�านาญ	 จะได้สูงสุดไม่เกิน	
200,000	บาทและไม่เกิน	15%	ของเงิน
รายได้ในปีนั้น

ประกันชีวิต	 จะลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน	
100,000	บาท

ความเสี่ยงจากการลงทุน	 คือเงินที่ได้ไปนั้นเอาไป
ลงทุนในเครื่องมือทางการเงินอะไรบ้าง	 เช่น	 หุ้น	
ตราสารหนี้	 ตราสารการเงินระยะสั้น	 หรือแม้แต่
กองทุนทองหรือกองทุนน�้ามัน	เป็นต้น	แล้วค่อยลง
ลึกไปว่ามีอะไรที่การันตี	และมีอะไรที่ไม่การันตี	โดย
เราสามารถแบ่งความเสี่ยงออกเป็น	3	กลุ่ม	จากความ
เสี่ยงต�่าไปสูง	ได้แก่

ประกันชีวิตและประกันบ�านาญ	 ที่เน้นลงทุน
ในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะยาว	โดยเงิน
คืนหรือเงินรายงวดส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่						
การันตี	 ส่วนเงินที่ไม่การันตีนั้นในสัญญาจะ
ระบุว่าเป็นเงินปันผลของผู้ถือกรมธรรม์
กองทุน	 RMF	 และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ที่
เปิดโอกาสให้เลือกได้ตั้งแต่กองทุนแบบที่มี
ความเสี่ยงต�่าจนไปถึงความเสี่ยงที่สูง	 ทั้งนี้
ส�าหรับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนั้นจะมีบริษัท
นายจ้างเป็นผู้เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม	(บลจ.)	ให้	ซึ่งความหลากหลายที่
เลือกได้จากตลาดจึงน้อยกว่าของกองทุน	RMF
กองทุน	LTF	ที่เน้นการลงทุนในหุ้นระยะยาว	
ซึ่งจะมีความเสี่ยงและความผันผวนมากกว่า
แบบประกันชีวิตและประกันบ�านาญอย่าง
แน่นอน

เง่ือนไขระยะเวลาของการลงทุนก่อนที่จะได้เงินคืน	
รวมถึงมีสาเหตุอะไรที่ท�าให้ผิดเงื่อนไขได้บ้างนั้นเป็น
สิ่งที่ส�าคัญมาก	โดยเราก็จะแบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	โดย
เรียงจากระยะเวลาดังนี้

กองทุน	LTF	นั้นมีเงื่อนไขให้ถือไว้อย่างต�่า	5	
ปีปฏิทิน	(เศษของปีให้ปัดเป็นหนึ่งปี)
ประกันชีวิต	 นั้นควรจะถือให้จนครบก�าหนด
สัญญา	ซึ่งปกติแล้วเราเลือกแบบที่มีระยะเวลา
คุ้มครองเพียงแค่	10	ปีก็ได้
กองทุน	RMF	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	นั้น
จะต้องถือไปจนกว่าจะครบ	55	ปีบริบูรณ์	แต่
ส�าหรับกองทุน	RMF	นั้นมีข้อบังคับอีกอย่างว่า
จะต้องถืออย่างน้อย	5	ปี	ถ้าหากคนซื้อมีอายุ
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ที่มากกว่า	50	ปีขึ้นไป
d.	ประกันบ�านาญ	นั้นควรจะถือให้ครบก�าหนด
สัญญา

ต้องลงทุนต่อเนื่องหรือไม่	จนถึงระยะเวลากี่ปี	และ
มีขั้นต�่าหรือไม่

กองทุน	LTF,	ประกันชีวิต	และประกันบ�านาญ	
นั้นสามารถลงทุนได้ครั้งเดียว	 โดยไม่จ�าเป็น
ต้องลงทุนต่อเนื่องในปีต่อไป	 ทั้งนี้	 ส�าหรับ
แบบประกันชีวิตและประกันบ�านาญนั้นสามารถ
เลือกซื้อแบบที่มีการช�าระเบี้ยมากกว่าครั้งเดียว
ก็ได้	แล้วแต่แบบประกันที่มีขายตามท้องตลาด
กองทุน	 RMF	 และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
นั้นจะต้องลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ	 จนกระทั่ง
ถึงอายุครบ	 55	 ปี	 ไม่เช่นนั้นแล้วจะถือว่าผิด
เงื่อนไขในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี	ส�าหรับ
กองทุน	 RMF	 นั้นมีการก�าหนดขั้นต�่าอยู่ที่	
5,000	 บาท	 ซึ่งสามารถอนุโลมให้ลงทุนแบบ
ปีเว้นปีได้	 ส่วนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนั้น	 ก็
มีเงื่อนไขขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้โดยบริษัทนายจ้าง	
โดยเวลาออกจากงานแล้วสามารถขาดอายุ
การหักเงินเข้ากองทุนได้	 1	 ปีเช่นกัน	 ซึ่งถ้า
ไม่กลับเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพภายในระยะ

เวลา	1	ปี	ก็จะถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุนเพื่อ
ลดหย่อนภาษีด้วย	

ความยากง่ายที่จะมีโอกาสผิดเงื่อนไข	ซึ่งสามารถเรียง
จากน้อยไปหามากได้	ดังนี้

ประกันชีวิตและประกันบ�านาญนั้นไม่มีการ
ระบุการท�าผิดเงื่อนไขอย่างชัดเจน	 เพราะเมื่อ
ซื้อแล้วก็ควรจะถือจนครบก�าหนดสัญญา	 มิ
เช่นนั้นจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ได้หักไปตอน
เวนคืนกรมธรรม์	
กองทุน	 LTF	 นั้นเพียงแค่ถือไว้	 5	 ปีปฏิทิน
ก็เพียงพอ	 ดังนั้นโอกาสผิดเงื่อนไขนั้นจึงไม่
ค่อยมี
กองทุน	 RMF	 นั้นจ�าเป็นจะต้องลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง	 อย่างน้อยปีเว้นปี	 จนกระทั่งถึงอายุ	
55	ปีบริบูรณ์	ดังนั้นโอกาสผิดเงื่อนไขนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนั้นจ�าเป็นจะต้องถูก
หักเงินเดือนเข้าไปสะสมในกองทุนเป็นประจ�า
ทุกเดือน	 โอกาสที่จะผิดเงื่อนไขก็เป็นไปได้
หลายทาง	 ไม่ว่าจะเป็น	 การที่ไปถอนเงินออก
มาจากกองทุนก่อนอายุครบ	55	ปีบริบูรณ์	การ
ที่พนักงานไม่ยอมให้หักเงินเข้าไปในกองทุนอีก
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ต่อไป	การที่บริษัทนายจ้างใหม่ไม่มีส่วนรวมใน
การหักเงินเดือนเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	การ
ที่ลาออกจากการเป็นลูกจ้างเป็นเวลานานกว่า	1	
ปีก่อนที่จะไปหางานท�าใหม่	หรือแม้กระทั่งการ
ลาออกจากการเป็นลูกจ้างไปประกอบกิจการเอง	
เป็นต้น	

หากผิดเงื่อนไขแล้วจะโดนเรียกคืนภาษีหรือไม่
อย่างไร	 แล้วรุนแรงแค่ไหน	 ซึ่งเรียงจากน้อยไป
มากได้ดังนี้

ประกันชีวิตและประกันบ�านาญนั้นจะไม่ได้มีข้อ
ก�าหนดในการเรียกภาษีคืนอย่างชัดเจน	แต่โดย
ปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะมีมูลค่าเวนคืน
เงินสดให้ในกรณีที่ลูกค้าถอนกรมธรรม์	 ซึ่ง
จะจ่ายให้ในมูลค่าที่ไม่เต็มจ�านวนเพราะจะมี
การหักค่าใช้จ่ายออกไปส่วนหนึ่ง	 โดยหลัก
การก็คล้ายคลึงกับการไปซื้อพันธบัตรหรือ
กองทุนที่ระบุว่าจะต้องมีค่าธรรมเนียมเวลา
ขายคืน	(Back	End	Load)	นั่นเอง
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจะมีข้อได้เปรียบตรงที่
เงินที่เคยได้รับการลดหย่อนมาก่อนนั้นจะไม่
ถูกเรียกคืนภาษี	 แต่ภาษีที่จะต้องเสียเพิ่มนั้น
จะเป็นภาษีในส่วนของก�าไรจากเงินสะสมของ
ลูกจ้างที่น�าไปลงทุนในกองทุน	(เรียกว่า	“ส่วน
ผลประโยชน์จากเงินสะสมของลูกจ้าง”)	ทั้งนี้ทั้ง
นั้น	 ในส่วนของเงินสมทบของนายจ้างและผล
ประโยชน์จากเงินสมทบของนายจ้างนั้นจะถูกน�า
มาคิดภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอน	โดย

มีข้ออนุโลมที่ว่าถ้าหากว่าอายุงานมีมากกว่า	5	
ปีแล้ว	จะสามารถน�าเงินทั้ง	3	ส่วน	คือ	1)	ส่วน
ผลประโยชน์จากเงินสะสมของลูกจ้าง	2)	 เงิน
สมทบของนายจ้าง	และ	3)	ผลประโยชน์จาก
เงินสมทบของนายจ้าง	 มาหักค่าใช้จ่ายได้ครึ่ง
หนึ่ง	 และจากนั้นก็สามารถหักออกได้อีกนิด
หน่อยด้วย	 3,500	 คูณด้วยจ�านวนปีของอายุ
งาน	เพื่อน�ามาค�านวณภาษีสุทธิ
กองทุน	LTF	และ	RMF	นั้นเหมือนกันตรงที่
จะต้องคืนภาษีในส่วนที่เคยได้รับการลดหย่อน
มา	แต่รายละเอียดนั้นจะแตกต่างกัน	ส�าหรับ
กองทุน	 LTF	 นั้นจะต้องคืนส่วนที่ได้รับลด
หย่อนมาทั้งหมดบวกด้วยดอกเบี้ย	 1.5	 %	
ต่อเดือนพร้อมทั้งถูกคิดภาษีในส่วนที่กองทุน
มีก�าไร	 ส่วนส�าหรับกองทุน	 RMF	 นั้นจะถูก
คืนส่วนที่ได้รับการลดหย่อนมา	5	ปีปฏิทินย้อน
หลัง	แต่ไม่มีดอกเบี้ย	และก�าไรจากกองทุนจะ
ถูกน�ามาคิดภาษีถ้ายังลงทุนในกองทุน	RMF	ยัง
ไม่ถึง	5	ปี

ผลประโยชน์อื่นๆ	นอกเหนือจากการลดหย่อนภาษี	
เช่น	 ประกันชีวิตและประกันบ�านาญจะให้ความ
คุ้มครองชีวิตไปด้วย	ซึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่ตามที่ก�าหนด
ไว้ในสัญญากรมธรรม์	 ประกันชีวิตจะมีเงินคืนเป็น
ก้อนให้	ส่วนประกันบ�านาญจะมีเงินคืนเป็นรายงวด
ไปเรื่อยๆ	จนกว่าจะครบก�าหนดสัญญาหรือเสียชีวิต
ความยืดหยุ่นในการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน	
โดยกองทุน	LTF	กองทุน	RMF	และกองทุนส�ารอง

7.

8.

9.

a.

b.

c.



คัดลอกมาจากพ็อกเก็ตบุ๊ค	“ให้เงินท�างาน	ภาค	2	-	วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย”	และบทความที่ได้
เขียนในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น	(SE-ED	เป็นผู้แทนจัดจ�าหน่าย	ราคา	129	บาท	พิมพ์	4	สี	ทั้งเล่ม	จ�านวน	200	หน้า)

เลี้ยงชีพสามารถสับเปลี่ยนในระหว่างกองทุนของตัวเองได้	
แต่ประกันชีวิตและประกันบ�านาญส�าหรับการลดหย่อนภาษี
นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแบบประกันไปเป็นตัวอื่นหรือโยก
ไปบริษัทประกันชีวิตอื่นได้
ช่วงเวลาหรือจังหวะที่ควรซื้อ

ช่วงที่ดอกเบี้ยในตลาดสูง	ก็จะเป็นช่วงที่น่าซื้อประกัน
ชีวิตและประกันบ�านาญ	รวมไปถึงกองทุน	RMF	และ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในพันธบัตรเป็นหลัก
ช่วงที่ตลาดหุ้นซบเซา	 ก็จะเป็นช่วงที่น่าซื้อกองทุน	
LTF	 รวมไปถึงกองทุน	 RMF	 และกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก

 

	 ทั้งนี้	วิธีการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องมือลด
หย่อนภาษีข้างต้นนี้ก็ขึ้นกับปัจจัยที่แต่ละคนจะมอง
ไม่เหมือนกัน	วิธีการที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อก็คือการ
ท�าความเข้าใจในรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละตัว	
แล้วจึงมาท�าความเข้าใจกับตัวเองว่ามีก�าลังและความ
ต้องการที่เข้ากับข้อดีข้อเสียของเครื่องมือแต่ละแบบ
หรือไม่	

	 อย่าลืมครับว่า	“Nothing	is	certain	but	
death	and	taxes”	แต่เราก็สามารถจัดการภาษีให้
ถูกที่ถูกทางได้		

10.

•

a.

b.

ตัดสินใจ
วางแผนการออม	
เพื่อประโยชน์ทางภาษี
เขียนจากประสบการณ์จริงของ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล่

ผู้เขียน	The	Top	Job	Secret	อาชีพเงินล้าน	

ที่คนไทยยังไม่รู้จัก	ที่ติดอันดับหนังสือขายดีนานถึง	5	เดือนซ้อน	

คุณใช้สิทธิ์	
‘ลดหย่อนภาษี’	
กันหรือยัง

‘LTF	RMF’	
ประกันชีวิต,	ประกันบ�านาญ

เลือก	‘ซื้อ’	อะไรดีนะ?

สามารถเข้าใจภาษีได้ง่ายขึ้น

ที่แผงหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศ



Entertainment 
โดย พัทธนันท์ วณิชปรีชากุล (หนุ่ย) Entertain@sawasdeeactuary.com

1.

2.

3.

	 เร็วมากเลยนะคะ	ไม่น่าเชื่อเลยว่า	จะสิ้นปีกันอีกแล้ว	หลังจากท�างานกันมาหนักทั้งปี	แต่อย่างไรก็ตาม	
“สวัสดีแอคชัวรี”	ไม่ทิ้งเพื่อนๆ	ไปไหนแน่นอนค่ะ	

	 มาเริ่มต้นกันด้วย	ค�าถามจาก	บก.	ของเราก่อนนะคะ

	 ภาษีคนโสด	เกี่ยวข้องกับการประกันอย่างไร
	 แบบประกันยูนิตลิงค์นั้น	มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าและต�ากว่าประกันชีวิตเนื่องจากอะไร
 รัฐบาลของประเทศอะไรได้ว่าจ้างแอคชัวรี	(นักคณิตศาสตร์ประกันภัย)	ให้ท�าการศึกษาและค�านวณความ   
	 ถูกต้องของการท�า	Derivative	carbon	
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	 เราขอส่งท้ายปีด้วยภาพปริศนาที่เชื่อว่า	จะท�าให้ชาวสวัสดีแอคชัวรี	ถึงกับมึนกันเลยทีเดียว	โดยให้เพื่อนๆ	
ร่วมกันไขปริศนาว่าแต่ละภาพนั้นหมายถึงอะไร	ฮั่นแน่!!!	แค่เห็นภาพก็งงกันแล้วใช่มั้ยค่ะ	พร้อมแล้ว	ลุยกันเลยค่ะ

ค�าใบ้ คือ เป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ

ค�าใบ้

ค�าใบ้
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เพื่อนๆ	ที่ตอบถูกต้อง	5	คน	รับของรางวัลจากสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ

และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย	(หรือเปล่า)

ส�าหรับเฉลยประจ�าฉบับที่	33	คือ...

1. เที่ยงธรรม
2. กะลาสี
3.	บนบาน
4.	มะขามข้อเดียว
5.	แยกแยะ
6.	นอนหลับทับสิทธิ์
7. ปัตตานี
8. หมูยอ

ส�าหรับเพื่อนๆ	ที่พลาดรางวัลไม่ต้องเสียใจนะคะ	ของรางวัลฉบับนี้รอคุณอยู่



ฮาส่งท้าย.....
ร่วมสนุกและเป็นผู้โชคดีกับเราได้ในฉบับต่อไปนะคะ

030

ผู้โชคดีได้รับรางวัลประจ�าฉบับนี้	ได้แก่
	 1.	คุณชนนาถ	ปัญญางาม
	 2.	คุณทัศพร	เลิศรัตนานนท์
	 3.	Khun	Natthanit	Jariyavarapong
	 4.	คุณปรียานุช	จีระศิลป์
	 5.	Khun	nutarutai	chayaopas

ชาย 2 คน รอขึ้นสวรรค์ เทวดาได้พิจารณาคุณสมบัติ 

คนที่	1	เป็นคนขับรถทัวร์(บขส)	เทวดาพอใจมากให้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์		

คนที่	2	เป็นพระภิกษุ	เทวดาให้ขึ้นสวรรค์ชั้นต้น	พระจึงโวย

พระ :	“อาตมาบวชในบวรพระพุทธศาสนามา	35	ปี	เทศน์ให้คนฟังเป็นล้าน	
	 ท�าไมได้ขึ้นสวรรค์ชั้นต้น	
	 แต่พ่อหนุ่มนั่นเป็นแค่คนขับรถทัวร์กลับได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์”

เทวดา :	“ท่านน่ะ	เวลาเทศน์คนฟังหลับหมด	
	 แต่พ่อหนุ่มนั่นเวลาขับรถ	ผู้โดยสารทุกคนนั่งสวดมนต์”	

โฉมหน้าผู้โชคดี	(บางส่วน) ที่ได้รับรางวัลจาก สวัสดีแอคชัวรี
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