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	 สวัสดีครับ	ฉบับนี้ขอประเดิมเปิดคอลัมน์ใหม่ใน
ชื่อว่า	“ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย”	ซึ่งจะคอยมาอัพเดท
เรื่องราวต่างๆ	ของการด�าเนินงานของสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทยให้ชาวสวัสดีแอคชัวรีได้รับรู้
กัน	โดยไตรมาสที่ผ่านมานั้น	ทางสมาคมฯ	ได้เริ่มวาระใหม่	
พร้อมทั้งได้ปรับโครงสร้าง	เพื่อริเริ่มโครงการใหม่ๆ	โดยได้
เร่งด�าเนินการอยู่	3	ด้าน	คือ	ด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสาร	
ด้านการบริหาร	และที่ขาดไม่ได้คือ	ด้านการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ	ดังนั้น	เราคนไทยมาร่วมมือร่วมใจพัฒนาวิชาชีพนี้ให้
เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและสังคมกันครับ
	 และปัจจุบันนี้การออมนั้นเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องได้
รับการวางแผนเป็นอย่างดี	จึงขอฝากบทความที่น่าสนใจเกี่ยว
กับการออมในชื่อ	“ออมเงิน สิ่งที่ควรท�า หรือสิ่งที่ต้องท�า”

	 แล้วจึงมาอัพเดทกับงานระดับชาติ	กับ “ไทยเป็น

เจ้าภาพงานสัมมนาระดับเอเชี่ยนในปีนี้ (Asian Actuarial 

Conference)”	ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่นานๆ	จะได้กลับมาจัด
ที่ประเทศไทย	ในงานนี้เราไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศให้เสีย
เงินเสียเวลา	แต่คนต่างประเทศจะบินมาหาเราเอง	ทางสวัสดี

แอคชัวรีจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนที่มีโอกาสมาเข้าร่วมงานสัมมนา
ในครั้งนี้กันมากๆ	ครับ
	 จากนั้นจึงพากันมาท�าความรู้จักกับคอนเซปต์ประกัน
ภัยกับเรื่อง “ความบิดเบือนจากการประพฤติมิชอบ (Moral 

Hazard)” ซึ่งต้องน�ามาค�านึงส�าหรับหลักการจัดการความ
เสี่ยง	 โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	 และมีผลกับ
เบี้ยประกันภัยตามมา
	 ส่วนสิ่งที่พิเศษที่สุดในฉบับนี้คือ	การรวมพลน�าเฟลโล่
คนไทยทางด้านประกันวินาศภัยมาให้สัมภาษณ์	และแชร์มุมมอง
ทางด้านวิชาชีพให้กับคนทั่วไปได้รับทราบ	กับหัวข้อ	“สัมภาษณ์

เฟลโล่ของประกันวินาศภัย”	 โดยงานนี้บอกได้ว่ามุมมองของ
น้องๆ	เฟลโล่รุ่นใหม่แต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาครับ	
	 และ “Entertainment” ในฉบับนี้	 ก็ไม่ยอมน้อย		
หน้าคอลัมน์อื่นๆ โดยทีมงานก็ได้คิดค้นเกมส์ที่ท้าทาย เพื่อสม
ศักดิ์ศรีชาวสวัสดีแอคชัวรี	และสมคุณค่ากับรางวัลที่ขนมาให้ใน
เที่ยวนี้ครับ 
	 สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่	
www.sawasdeeactuary.com 

พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)
บรรณาธิการ

Hello 
from 
Editor!

003

CONTENTS



004

• สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	ได้
แต่งต้ัง	คณุพิเชฐ	เจยีรมณีทวสีนิ	ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ 
แทน	คุณสุชิน	พงษ์พึ่งพิทักษ์	 	ส�าหรับวาระ	1	 เมษายน	
2558	-	31	มีนาคม	2560โดยคุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	
ได้ปรับโครงสร้างของสมาคมฯ	โดยรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
มาเป็นที่ปรึกษา	และคณะกรรมการสมาคมฯพร้อมท้ัง
แต่งตั้งให้มี	อนุกรรมการ	เพื่อช่วยในการท�างานให้สมาคม
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพมากที่สุด	โดย
มีอนุกรรมการ	3	ฝ่าย	ดังนี้	

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร	
(Public Relations and Communication Sub 
Committee)
คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร	(Administration	Sub	
Committee)
คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ	(Professional	
Development Sub Committee)

• สมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	(SOAT)	
ให้ข่าวถงึทศิทางและความคดิเหน็เกีย่วกบัร่างพระราชบญัญตัิ	
ประกันชีวิต	และร่างพระราชบัญญัติประกันภัย	ฉบับใหม่	

ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย

เม่ือวันที่	23	มิถุนายน	2558		ณ	โรงแรม	ไอเรสซิเดนซ	์
สีลม	โดยคุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	(นายกสมาคมฯ)	และ	
ผศ.ชาญาณา	พูลทรัพย์	(อุปนายกสมาคมฯ)	ให้สัมภาษณ์
ว่า	สมาคมฯ	สนับสนุนร่าง	พรบ.	ด้วยเห็นว่าร่าง	พรบ.	ดัง
กล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามหลักการของการประกันภัย	
(ICP)	ที่ออกโดยสมาคมผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย		
นานาชาติ	 (IAIS)	ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท
ประกันภัยเป็นส�าคัญ	เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลในการ
รองรบัการเปิดเสรเีศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	ดงันัน้	สมาคมฯ 
จึงต้องการสนับสนุนให้พรบ.ฉบับนี้มีการบังคับใช้	 โดย
สมาคมฯ	จะเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลากรใน
ภาคธุรกิจให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สอดรับกับพรบ.ฉบับนี	้
มาตรฐานวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (ในที่นี้	
ขอใช้ค�าว่า	แอคชัวรี)	ส�าหรับประเทศไทยในระยะยาวนั้น	
จะแบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 1.	 ความรู้	 /	 คุณวุฒิ	 และ	
2.	 ประสบการณ์	 /	 จรรยาบรรณ	ของแอคชัวรี	 ซึ่งทั้ง	 2	
ประเภทนี้	ก็ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องของจรรยาบรรณที่ทางสมาคมฯ	อยากปลูกฝังให้
สมาชิกมีจิตส�านึกของแอคชัวรี	ที่มีต่อสังคมและผู้มีส่วนได้

1. 

2.

3.
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ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย

ส่วนเสียทุกฝ่าย	ไม่ว่าจะเป็น	ลูกค้า	ผู้บริโภค	ผู้ก�ากับดูแล	
ผู้ประกอบการ	หรือผู้ถือหุ้น	เพราะหน้าที่หลักคือการท�าให้
เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย	(หน้าที่อันยิ่งใหญ่มากับความ
รับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง)

• ตัวแทนคณะที่ปรึกษา	 คณะกรรมการสมาคมฯ	 เข้า
พบท่านประเวช	องอาจสิทธิกุล	เลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใน
วันที่	3	กรกฎาคม	2558	ณ	ห้องประชุม	207	ส�านักงาน	
คปภ.	เพื่อแนะน�าคณะที่ปรึกษา	คณะกรรมการพร้อมทั้ง
แนะน�าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ	 ส�าหรับการ
เข้าพบในวันนั้น	ท่านประเวช		องอาจสิทธิกุล	เลขาธิการ
ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ให้ข้อเสนอแนะ	 แนวทางการพัฒนา
สมาคมฯ	ในอนาคตต่อไป

• ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	ครั้งที่	1	ณ	บริษัท	
เอไอเอ	จ�ากัดเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2558
คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 (นายกสมาคมฯ)	 ร่วม
ประชุมคณะกรรมการส�านักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย	ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยเมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2558
คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 (นายกสมาคมฯ)และคุณ			
ชาญาณา	พูลทรัพย์	(อุปนายกสมาคมฯ)	เป็นผู้แทน
สมาคมฯ	ร่วมประชุมกับผู้แทนของส�านักงาน	คปภ.	
ครั้งที่	 1	 เพื่อท�าความเข้าใจในเจตนารมย์ของร่าง
พ.ร.บ.ในมุมมองของฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง	เกี่ยวกับการก�าหนดบทบาท
และคุณสมบัติของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 เพื่อ

น�าเสนอตารางเปรียบเทียบกฏเกณฑ์เกี่ยวกับนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยประเทศต่างๆที่สมาคมฯ	
รวบรวมมาและเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไขร่าง	พรบ.ในเบื้องต้นเมื่อวันที่	 15	
พฤษภาคม	2558
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารBranding	 Workshop	 ณ	 บริษัท	 เอไอเอ	
จ�ากัด	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	12	คน	 เมื่อวันที่	 18	
มิถุนายน	2558
แถลงข่าว	ทิศทางและความเห็นของสมาคมฯ	ต่อร่าง	
พรบ.	ณ	ห้อง	เดอะ	โทปาสชั้น	10	โรงแรม	ไอเรสซิ
เดนซ์	สีลม	โดยมีผู้เข้าร่วมงาน	20	คน	เมื่อวันอังคาร
ที่	23	มิถุนายน	2558	เวลา	10.15	-	13.30	น.
คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 (นายกสมาคมฯ)	 เป็น

4.

5.

6.

1. 

2.

3.
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วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทประกันภัย	ซึ่งจัดโดย	ส�านักงาน	คปภ.	
ณ	โรงแรมเรดิสัน	บลู	พลาซาแบงกอกเมื่อวันที่	24	
มิถุนายน	2558
คุณกี่เดช	อนันต์ศิริประภา	ที่ปรึกษาสมาคมฯ	และ
คุณพิเชฐ		เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	น�าคณะ
กรรมการสมาคมฯ	เข้าพบท่านประเวช	องอาจสิทธิกุล	
เลขาธิการ	ส�านังาน	คปภ.	เพื่อแนะน�าคณะที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสมาคมฯ	ชุดใหม่	พร้อมทั้งแนะน�า
พันธกิจ	วิสัยทัศน์ของสมาคมฯ	และรับฟังข้อแนะน�า
จากท่านเลขาธิการ	คปภ.	เมื่อวันศุกร์ที่	3	กรกฎาคม	
2558	ณ	ส�านักงาน	คปภ.

สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ	ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นคณะ
กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย	 โดย	 คุณพิเชฐ	
เจียรมณีทวีสิน	ได้รับการแต่งตั้งเป็น	รองเลขาธิการ
สภา	และ	คุณชาญาณา	พูลทรัพย์	ได้รับการแต่งตั้ง
เป็น	กรรมการสภา
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ	 ณ	
บริษัท	ประกันชีวิตไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		เมื่อวันที่	
21	กรกฎาคม	2558
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร	เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการท�างาน	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2558
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	ครั้งที่	2	ณ	บริษัท	
เอไอเอ	จ�ากัดเมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2558

7.

8.

9.

10.

11.

• ส�าหรับเว็บไซต์สมาคมฯ	ได้ท�าการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	ท่านสามารถเข้าชมข้อมูลต่างๆ	เช่น	รายชื่อคณะกรรมการ	
รายชื่อสมาชิกสมาคม	ภาพข่าวต่างๆ	ฯลฯ	ได้ที่	http://www.thaiactuary.org/

	 ในฉบับหน้าเราจะมากล่าวถึง	 คณะที่ปรึกษา	 คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 และบทบาทการท�างานของ
อนุกรรมการของสมาคมฯ	ให้ทุกท่านทราบ



007

	 เริ่มต้นมา	เจอชื่อเรื่องก็เหมือนเจอค�าถามไปซะแล้ว	ซึ่ง
ถ้าถามถึงค�าตอบ	หลายๆคนก็คงมีค�าตอบในใจแตกต่างกันไป	ผม
ขอเริ่มจาก	ความหมาย	และ	ความส�าคัญของการออมเงิน	ที่
ผมหามาได้ก่อนนะครับ			

ออมเงิน สิ่งที่ควรท�า	
หรือสิ่งที่ต้องท�า	??!! 
(Saving, should do 
or must do) จรัส วณิชย์มณีบุษย์

ความหมายของการออม	
	 การออมคือ	 รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่	
ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่าเงินออม	
Incomes-Expenses=Savings

ความส�าคัญของเงินออม
	 เงินออมเป็นปัจจัยที่จะท�าให้เป้าหมายซึ่งบุคคลก�าหนดไว้ใน
อนาคตบรรลุจุดประสงค์	เช่น	ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านเป็นของ
ตนเองในอนาคตให้ได้	เงินออมจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดเป้าหมายที่
วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้	นอกจากนี้เงินออมยังใช้ส�าหรับแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย	ดัง
นั้นบุคคลจึงควรมีการออมอย่างสม�่าเสมอในชีวิต

	 ดูเผินๆแล้ว	เหมือนกับว่า	การออมเป็นเพียงสิ่งที่
ท�าได้ก็ดี แต่ไม่ท�าก็ได้	ใช่มั้ยครับ	ซึ่งความคิดนี้เป็นความ
คิดที่	ผิดครับ

	 บางคนอาจเข้าใจในประเด็นนี้อยู่แล้ว	แต่บางคน
ได้ฟังแล้วอาจสงสัยว่า	ผิดยังไงหรือ??	อย่างน้อย	เราไม่ได้
ใช้เงินเกินกว่าที่หาได้	 จนเป็นหนี้บัตรเครดิต	 หรือหมุนเงิน
ไม่ทันต้องวิ่งหากู้คนอื่น	ก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่	บางคนอาจ
คิดว่าชั้นก็ไม่ได้จะเก็บเงินซื้ออะไรซักหน่อย		ท�าไมต้องออม
เงินด้วย??	

	 ถ้าเรามองแค่ภาพระยะสั้นๆ	 นั้น	 มันก็เป็น
แบบนั้น	จริงๆครับ	เหมือนบางคนก็มีสาเหตุที่ควรออม
เงิน	บางคนก็ไม่มีเหตุให้ต้องออมเงิน	แล้วท�าไมถึงบอก
ว่าต้องท�า ไหนลองอธิบายมาซิ	

	 อันที่จริงการท�างานหาเงิน	 ใช้เงิน	 ในชีวิต
ของคนบุคคลหนึ่งนั้น	 มีบางอย่างคล้ายคลึงกับหลัก
การประกันแบบออมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิตอยู่
บ้างครับ	(อะไร!	คล้ายกันตรงไหน	มั่วจับแพะมาชนกับ
แกะรึเปล่าเนี่ย)
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	 จะขอพูดถึงเรื่องการประกันแบบออมทรัพย์ก่อน	
ในบริษัทประกันนั้น	เบี้ยประกันหรือ	Premium	ที่เราเก็บ
มาจากลูกค้าได้ในวันนี้	เราสามารถน�าไปใช้	ทั้งหมดได้หรือ
ไม่ครับ?	ค�าถามนี้ถ้าคนที่ท�างานหรือเกี่ยวข้องอยู่ในวงการ
ประกันก็คงจะทราบดีครับ	ว่าน�าไปใช้ทั้งหมดไม่ได้ บริษัท
ประกันจะต้องแบ่งเบี้ยที่เก็บมานี้เป็น	2	ส่วน	ส่วนหนึ่งจะ
ต้องเก็บเข้าห้องแช่เย็นไปตั้งเป็นเงินส�ารอง(เผื่อเก็บนาน	
เดี๋ยวเงินจะไม่สด)	 อีกส่วนหนึ่งที่เหลือ	 ถึงจะน�ามาใช้ได้
ครับ	 ส่วนนี้เรียกว่าเบี้ยที่รับรู้เป็นรายได้	 หรือ	 Earned	
premium 

	 ที่บริษัทประกันจะต้องตั้งเงินส�ารองนั้น	เพราะว่า	
ส�าหรับลูกค้าแต่ละรายนั้น	บริษัทจะต้องรับเงินมาก่อน	แล้ว	
จะต้องจ่ายผลประโยชน์กลับไปให้กับลูกค้าในอนาคต	ซึ่ง

อนาคตที่ว่านี้	บางทีมันเลยจากวันที่รับเบี้ยก้อนนี้ไปหลาย
ปีแล้ว	ผมยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่าง	เช่น	จ่ายเบี้ย	5	
ปี	ระยะเวลาคุ้มครอง	10	ปี	ทุกๆปีมีเงินคืน	และ	พอครบ
ก�าหนด	10	ปี	ลูกค้าก็จะได้เบี้ยที่เคยจ่ายไปนั้นคืน	สังเกต
ว่าถ้าลูกค้าเสียชีวิต	ณ	วันที่เกิน	5	ปี	ไปแล้ว	(ไม่มีเบี้ยเข้า
อีกต่อไป)	หรือ	มีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ต้องจ่ายผลประโยชน์
ก้อนใหญ่	วันที่อายุกรมธรรม์ครบ	10	ปี	เราจะไม่สามารถ	
หาเงินมาจ่ายลูกค้าได้เลย	ถ้าเราน�าเบี้ยประกันไปใช้จนหมด	
หรือหากลูกค้าท�าสัญญาประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา	(term	
insurance)	 ซึ่งบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผล
ประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตภายในระยะ
เวลาประกันภัยเท่านั้น		ดังนั้นบริษัทยิ่งจ�าเป็นต้องบริหาร
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาอย่างดีและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อ
พร้อมจะจ่ายเงินให้กับลูกค้าตลอดเวลา
            

	 นั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งเงินส�ารอง	 หรือก็คือ
การกันเบี้ยที่เก็บได้ไว้ส่วนหนึ่ง	 เพื่อรองรับสิ่งที่จะต้อง

จ่ายออกไปในอนาคต	เช่น	ค่าสินไหม	(Claim)	ค่าใช้จ่าย
ในการดูแลกรมธรรม์	(Expense)	เงินคืนลูกค้า	(Living	
benefit)	หรือ	แม้กระทั่งมูลค่าเงินสด	(Cash	Surrender	
value) 

	 ถึงตรงนี้บางคนคงจะเริ่มอ๋อ!	 ขึ้นมาแล้วสินะ
ครับ	 ว่า	 การตั้งเงินส�ารองของบริษัทประกัน	 มันเหมือน

กันกับ	 การออมเงินส่วนบุคคลอย่างไร	 หลายๆคนมัวแต่
ก้มหน้าก้มตาท�างานจนลืมนึกไปว่า	คนทุกคนต้องกินต้อง
ใช้	ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ	แต่	คนเรามีช่วงระยะ
ท�างานที่จ�ากัด	กว่าจะเริ่มท�างานก็อายุ	21-22	ปี	บางคนเรียน
ต่อบ้าง	เรียนไม่จบบ้าง	หางานไม่ได้บ้าง	กว่าจะเริ่มท�างาน
จริงส�าหรับบางคนอาจปาเข้าไปอายุจะ	30	ส่วนจะท�างานไป
จนถึงอายุเท่าไรนั้น	บางคนอาจบอกว่าเหนื่อยมาก	กดดัน
มาก	อยากเลิกท�างาน	as	soon	as	possible	แต่ถ้าเป็น
นิยามการเกษียณอายุทั่วๆไปก็เลิกตอนอายุ	60	ปี	

ถ้าใช้เบี้ยที่รับมาไปซะหมด	
จะจ่ายยังไงดีล่ะ	ก้อนนี้	ช่วงเวลาที่รับเบี้ย
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	 ผมลองสมมติตัวละครตัวหนึ่งชื่อ	นาย	A	เริ่ม
ท�างานตอนอายุ	25	ปี	เกษียณอายุตอน	60	ปี	มีชีวิตอยู่จน
กระทั่งอายุ	80	ปี	(สมมติว่าไม่ตายจากไปก่อนวัยอันควร
ละกันครับ)	นั่นหมายถึงว่า	A	จะมีรายได้	35	ปี	แต่	มีค่า
ใช้จ่ายยาวนานถึง	55	ปี	!!	ช่วงที่มีรายได้	ตกประมาณแค่	
60	กว่าเปอร์เซนต์	ของช่วงเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มท�างานเอง
ครับ	(เหมือนรับเบี้ย	35	ปี	คุ้มครอง	55	ปี)

	 มาถึงตรงนี้คง	get	กันเล้วสินะครับ	ว่าท�าไมถึง
บอกว่า	การออมเงินเป็นสิ่งที่ต้องท�า  ถ้าคุณเริ่มออมเงิน
ช้า	รอไปจนอายุ	40	-50	แล้วค่อยมาเริ่มออมเงิน	นั้นหมาย

ถึงว่า	เงินที่คุณจะหาได้ทั้งหมดในอนาคต	อาจจะไม่เพียง
พอส�าหรับค่าใช้จ่ายของตัวคุณเองในอนาคตครับ	(แต่ก็ดี
กว่าไม่เริ่มเลย)	 เนื่องจากว่า	 ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของ
คุณในอนาคตนั้น	ปีๆนึงมันสูงมากๆครับ	เช่นลองนึกง่ายๆ	
assume	 ซะว่า	 ค่าใช้จ่ายคุณ	 ค่าอาหาร	 ที่อยู่	 ค่ารักษา
พยาบาล	 เสื้อผ้า	และอื่นๆอีกมากมายนั้น	 เสร็จสรรพอยู่
ที่เดือนละ	2	หมื่นบาท	ปีนึงก็	2	แสน	4หมื่นละ	ถ้าปรับ
ด้วยค่าเงินเฟ้อ	(สมมติตอนนี้	อายุ	30)	เวลาที่คุณอายุ	60	
นั้น	ค่าใช้จ่ายของคุณจะกลายเป็น	240,000	 *	1.03^30	
(คิดเงินเฟ้อ	3%	ต่อปี)	หรือเท่ากับ	582,543	ครับ	นี่แค่ปี
เดียวเองนะครับ	 แล้วถ้าหลายๆปีล่ะครับ	 จะเป็นอย่างไร		 

ช่วงเวลาที่ยังมีเงินเดือน ช่วงเวลาที่เหลืออยู่	????

	 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย
พบว่า	สัดส่วนของคนสูงอายุในโครงสร้างประชากรจะเพิ่มขึ้น	โดยที่ใน
ปี	2549	อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่	71.5	ปี	โดยที่ผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ย
ต�่ากว่าผู้หญิงคืออยู่ที่	 68	ปี	ส่วนผู้หญิงอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่	 75	ปี	 ในปี	
2563	อายุขัยเฉลี่ยคาดว่าจะเป็นที่	81.3	ปี	โดยที่อายุขัยเฉลี่ยฝ่ายชาย
อยู่ที่	78.62	ปี	และฝ่ายหญิงอยู่ที่	83.94	ปี	และด้วยอัตราการเจริญพันธุ์
หรือจ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งให้ก�าเนิดตลอดวัยมีบุตรของตน	
(Total	Fertility	Rate	:	TFR)	และอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	
ท�าให้สัดส่วนของคนวัยท�างานต่อคนสูงอายุและเด็กจะเพิ่มขึ้นจาก	3	ต่อ	
1	(คนท�างาน	3	คนดูแลคน	1	คน)	ในปี	2549	ไปเป็น	1	ต่อ	1	ในอีก	
25	ปีข้างหน้า

ที่มา	:	เวปไซต์	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

	 ประเทศส�าคัญๆ	 ที่มีปัญหา	 ผู้
สูงอายุ	 ที่ไม่มีรายได้เป็นจ�านวนมาก	 ก็เช่น	
อเมริกา	ญี่ปุ่น	ซึ่งปัญหานี้	 เป็นปัญหาใหญ่
ทางเศรษฐกิจที่	 ถ้าเรารอจนมันเกิดขึ้นแล้ว	
มันจะเป็นปัญหาเรื้อรังและแก้ไขได้ยากมาก
ครับ	 ซึ่งประเทศไทยเอง	 ในอนาคตอันใกล้
ก็จะเริ่มเป็นสังคม	ผู้สูงอายุเช่นกัน	ดังนั้น	ถ้า
คุณไม่ได้เก็บออมเลย	พอถึงเวลานั้นแล้ว	ถึง
แม้ในช่วงระหว่างที่ท�างาน	คุณจะเคยมีหน้า
มีตา	 มีเงินเดือนสูงขนาดไหนก็ตาม	 คุณจะ
กลายเป็นแค่ภาระของคนรุ่นหลังและสังคม
ไปในทันทีครับ

	 ค�าถามสุดท้ายก่อนจากกันครับ		
“คุณอาจเคยตั้งเงินส�ารองให้กับบริษัทประกันชีวิตมาแล้ว แล้วคุณได้ตั้งเงินส�ารองส�าหรับตัวเองไว้บ้างรึยังคับ???”  
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ไทยเป็นเจ้าภาพงานสัมมนา
ระดับเอเชี่ยนในปีนี้	(Asian Actuarial 

Conference)

	 เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะที่เพื่อนๆ	จะได้เข้า
ร่วมงานสัมมนา	Actuarial	ครั้งยิ่งใหญ่	ซึ่งปีนี้ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานครั้งนี้	แหม่!	เจ้เริ่มตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะ	

	 หลังจากคราวที่แล้วเจ้ได้พาเพื่อนๆ	ไปท�าความ
รู้จักกับงานสัมมนา	AAC	ว่ามันคืองานอะไร	ยิ่งใหญ่ขนาด
ไหน	แล้วเจ้ยังได้พาเพื่อนๆ	ไปเที่ยวไกลกันถึงไต้หวันอีก
ด้วย	วันนี้เจ้มีความยินดีมากๆ	ที่จะมาแจ้งก�าหนดการของ
งานในครั้งนี้ให้เพื่อนๆ	ได้รับทราบกันนะคะ	

	 งาน	 19th	AAC	ของเราจะจัดขึ้นในวันที่	 3	 -	
6	 พ.ย.	 นี้	 ที่โรงแรมหรูริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 Shangri-la	
Hotel	เจ้ไปแอบรู้มาว่างานนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆ	นะคะ	มี
ทั้ง	Celebrity	จากวงการ	Actuary	ทั้งในประเทศ	และมี
ที่	Import	มาจากต่างประเทศด้วยนะคะ	แล้วที่ส�าคัญงาน
นี้	คุณ	Tommy	บก.ของเราก็ได้ให้เกียรติไปร่วมบรรยาย
ช่วงเปิดงานด้วยล่ะค่ะ	ไม่ธรรมดาจริงๆ	เจ้คอนเฟิร์ม!

	 เม้ามาพอหอมปากหอมคอแล้ว	เรามาดูก�าหนด
การกันเลยดีกว่าจร้า

Day 1: อังคาร 3 พ.ย. 2558

เวลา

14:00	-	17:00
ก�าหนดการ

เปิดลงทะเบียนวันแรก

Day 2: พุธ 4 พ.ย. 2558

เวลา

07:30	-	09:00
09:00	-	12:00

12:00	-	13:30
13:30	-	17:00

18:00	-	20:00

ก�าหนดการ

เปิดลงทะเบียนวันที่	2
พิธีเปิดสุดอลังการ

กล่าวเปิดงานสัมมนาโดยได้รับเกียรติจาก	มรว.ปรีดิยาธร	เทวกุล	
รองนายกรัฐมนตรี	และที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Panel	discussion:	What	role	does	innovation	play	in	the	future	of	the	actuarial	
profession?	

•	 Tommy	Pichet	-	President	of	SOAT
•	 Fred	Rowley	-	President	of	the	IAA	
•	 Colin	Wilson	-	President	Elect	of	IFoA
•	 Craig	Reynolds	-	President	of	SoA

Luncheon
Parallel	Session	จาก	Speaker	ผู้คร�่าหวอดในวงการ	Actuarial	จากทั่วโลก	โดยเพื่อนๆ	
จะได้เลือก	4	session	จากทั้งหมด	12	sessions
Welcome	Cocktail	Party	สุดเก๋	บริเวณสระว่ายน�้าริมแม่น�้าเจ้าพระยา
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Day 3: พฤหัสบดี 5 พ.ย. 2558

เวลา

09:00	-	12:40

12:40	-	14:00
14:00	-	19:00

ก�าหนดการ

Parallel	Session	จาก	Speaker	ผู้คร�่าหวอดในวงการ	Actuarial	จากทั่วโลก	โดยเพื่อนๆ	
จะได้เลือก	4	session	จากทั้งหมด	12	sessions
Luncheon
Half-Day	Tour	ซึ่งเพื่อนๆ	สามารถเลือกได้	1	โปรแกรมจาก	3	โปรแกรม	ดังนี้
Route	1:	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	+	พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
Route	2:	พระที่นั่งอนันตสมาคม	+	พระที่นั่งวิมานเมฆ
Route	3:	พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี

	 เห็นก�าหนดการแล้วเพื่อนๆ	คงอดใจรอไม่ไหวกันเลยใช่มั้ยล่ะคะ	ส�าหรับเพื่อนๆ	ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน	คงต้อง
รีบกันหน่อยแล้วค่ะ	เจ้แอบเห็นเพื่อนๆ	จากต่างประเทศเริ่มทยอยมาลงทะเบียนกันเยอะแล้วนะคะ	เดี๋ยวจะหาว่าเจ้ไม่เตือน	
รีบมาลงกันได้เลย	ที่	http://www.actuariesasia.org/	เพื่อนๆ	สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหว	Update	ล่าสุด
ได้จาก	facebook	fanpage	19th	AAC	รับรองไม่ตกเทรนด์ค่ะ

Day 4: ศุกร์ 6 พ.ย. 2558

เวลา

09:00	-	12:30

12:30	-	14:00
14:00	-	16:25		
16:25	-	17:25
17:25	-	17:30

17:30	-	19:00

19:00	เป็นต้นไป

ก�าหนดการ

Parallel	Session	จาก	Speaker	ผู้คร�่าหวอดในวงการ	Actuarial	จากทั่วโลก	โดยเพื่อนๆ	
จะได้เลือก	4	session	จากทั้งหมด	12	sessions
Luncheon
Plenary Sessions
Panel Discussion 
กล่าวปิดงานสัมมนา	โดยได้รับเกียรติจากคุณอิฏฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์
ประธานจัดงาน	19th	AAC
กิจกรรมพิเศษก่อนงาน	Gala	Dinner
พิธีปิดสุดยิ่งใหญ่	Closing	Ceremony	+	Farewell	Dinner
ร่วมรับประทานอาหารเลิศรส	และรับชมการแสดงสุดสนุกจากเพื่อนๆ	สมาคมนักคณิตศาสตร์
จากประเทศต่างๆ
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	 ในแง่ของธุรกิจทั่วไป	 ตามธรรมชาติของผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้ามานั้น	 ย่อมที่จะเกิดความรู้สึกอยากที่จะใช้สินค้านั้นๆ	 ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป	 เช่นเดียวกันกับ
ธุรกิจประกันภัย	แต่ต่างกันตรงที่ในธุรกิจประกันภัยนั้นมีตัวสินค้า
เป็นเพียงกระดาษสัญญา(กรมธรรม์)	ซึ่งในกรมธรรม์บางประเภท
หากไม่มีการเคลมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้	ผู้เอาประกันอาจไม่ได้รับผล
ตอบแทนใดๆกลับคืน	หรือพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือ	ผู้ท�าประกัน
ย่อมรู้สึกว่าการท�าประกันนั้นเสียเปล่า	หากไม่มีการเคลมใดๆเกิด
ขึ้น	เปรียบได้กับการเสียเงินซื้อสินค้ามาแต่ไม่ได้ใช้งาน	แง่คิดเหล่า
นี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า	Moral	Hazard	หรือ
ความหมายในภาษาไทยที่พบได้บ่อยก็มีมากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	จริย
วิบัติ	ภัยทางจริยธรรม	หรือ	ภาวะส่งเสริมภัยทางด้านศีลธรรม	แต่
ในที่นี้ผู้เขียนเห็นว่า	“ความบิดเบือนจากการประพฤติมิชอบ”	น่าจะ
เป็นความหมายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	

ความบิดเบือนจากการ
ประพฤติมิชอบ	(Moral Hazard) 
โดย เปมิกา จิรไพศาลกุล (เดียร์) และ ธีรกาญจน์ ค�าแหงพล (ปิงปอง)

	 มาถึงจุดนี้หลายคนอาจสงสัยว่าความ
รู้สึกผิดชอบหรือจริยธรรมนั้น	 เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจประกันภัยได้อย่างไร?	อันที่จริงเรื่องของ
จริยธรรมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องส�าคัญกับแวดวง
การประกันภัยเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากสิ่งเล็กๆ
น้อยๆเหล่านี้	ล้วนส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ	ความซื่อสัตย์ในการให้
ข้อมูลที่เป็นจริงต่อบริษัทประกัน	หรือ	หลีกเลี่ยง
การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่มีผลต่อการพิจารณาการ
รับประกัน	อาทิเช่น	การปกปิดปัญหาทางสุขภาพ	
กรณีที่ผู้ท�าประกันมีโรคประจ�าตัวหรือพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรค	เช่น	การสูบบุหรี่	เป็นต้น	แต่
มีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูลดังกล่าว	 ส่งผลให้การ
ก�าหนดเบี้ยประกันคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็น
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 Moral Hazard  หรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คือ	 สภาวะที่มีการเสี่ยงภัยที่สูงขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อหวังผล
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง	กรณีตัวอย่างที่พบเห็นกันได้
ทั่วไป	เช่น	ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีประกันรถยนต์มักจะมีความ
ระมัดระวังน้อยกว่าคนที่ไม่มีประกัน	 เกิดจากความรู้สึก
ที่ว่าตนมีประกันคอยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุหรือความเสียหายกับยานพาหนะจนท�าให้เกิด
ความประมาทบนท้องถนน	หรือ	กรณีที่เจ้าของรถยนต์ที่
มีประกันภัยรถยนต์	เมื่อเกิดอุบัติเหตุ	ถูกรถยนต์คันอื่นที่
ไม่มีประกันภัยชน	เจ้าของรถยนต์ที่ถูกชนอาจตกลงขอค่า
เสียหายจากคู่กรณีด้วยตนเอง	แล้วมาเรียกร้องค่าเสียหาย
กับบริษัทประกันภัยอีกครั้ง	โดยอ้างว่าไม่สามารถหาคู่กรณี
ได้	เท่ากับว่าเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวได้รับผลประโยชน์
ตั้งสองเด้ง	และ	อีกกรณีหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยถือเป็นความ
คลาสสิคอย่างหนึ่งของการประกันสุขภาพนั้นก็คือ	การที่ผู้
มีประกันสุขภาพ	เมื่อเกิดการเจ็บป่วย	แม้เพียงเล็กๆน้อยๆ	
ปวดหัว	ตัวร้อน	หกล้ม	แมลงกัดต่อย	ก็เลือกที่จะเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล	 รวมทั้งใช้บริการที่แพงเกินความ
จ�าเป็น	ทั้ง	นอนโรงพยาบาล	ฉีดยา	ใช้เครื่อง	CT	scans	
หรือแม้กระทั่งขอพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 เรียกได้ว่าเอาให้
คุ้มกันไปเลยทีเดียว	

	 ปัญหาของ	 moral	 hazard	 นั้น	 นอกจาก
ในธุรกิจประกันแล้ว	 ยังสามารถพบเห็นได้ในอีกหลาก

หลายธุรกิจที่มีการท�าสัญญาระหว่างบุคคลสองฝ่าย	 โดย
มีฝ่ายหนึ่งแอบท�าการใดๆโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถรับรู้
หรือเอาผิดได้	 ซึ่งการกระท�าเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายทางด้านทรัพย์สินและการเงิน(Financial	 loss)	
อาทิเช่น	 การขอกู้เงินจากธนาคารโดยอ้างว่าจะน�าเงินนั้น
ไปลงทุนท�าธุรกิจ	 เนื่องจากจุดประสงค์การกู้เงินเพื่อไป
ท�าธุรกิจ	 ทางธนาคารจะมีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า	
เนื่องจากการน�าเงินไปลงทุนท�าธุรกิจนั้นเป็นการต่อยอด
สร้างรายได้ในอนาคตและมีหลักประกันที่มั่นคงชัดเจน	
ท�าให้ธนาคารสามารถก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าได้	แต่เมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้ว	กลับน�าเงินนั้นไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามใจ
ตนเอง	แทนที่จะน�าไปลงทุนท�าธุรกิจอย่างที่ได้แจ้งไว้	ซึ่ง
ถ้าทางธนาคารรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงตั้งแต่ต้นก็อาจจะ
ไม่อนุมัติเงินกู้	 หรือ	 อนุมัติด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า	
หรือแม้กระทั่งในระดับประเทศ	ตัวอย่างเช่นกรณีที่	IMF	
เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศที่มีปัญหาทางด้าน
การเงินก็มีโอกาสที่จะเกิด	moral	hazard	ได้ด้วยเช่นกัน	
เพราะ	 IMF	 เปรียบเสมือนหลักประกันเงินกู้ที่คอยหนุน
วิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศนั้นๆซึ่งไม่มีวินัยใน
การบริหารจัดการการใช้เงิน	 จนท�าให้ประเทศเหล่านั้นไม่
เข้มงวดกับการออกกฏระเบียบข้อบังคับในการรักษาวินัย
ของสถาบันการเงินทั้งหลายในประเทศของตน	อันเป็นผล
ท�าให้	IMF	ต้องออกกฏระเบียบเพื่อบังคับใช้ต่อประเทศที่
เข้ารับความช่วยเหลือ	เพื่อควบคุม	moral	hazard	เหล่านี้	 
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สัญญา	 โดยผู้ถือกรมธรรม์จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
ส่วนที่เกินจากนั้นด้วยตนเอง	 ยกตัวอย่างเช่น	 ประกัน
สุขภาพที่มีจ�านวนจ�ากัดความรับผิดชอบของกรมธรรม์	
(Policy	limit)	10,000	บาท	หากมีการเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลเป็นจ�านวนเงิน	7,000	บาทซึ่งไม่เกิน	
10,000	บาท	ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นั้นเองเต็มจ�านวน	แต่กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเป็นจ�านวน
เงินที่มากกว่า	10,000	บาท	เช่น	15,000	บาท	บริษัทประกัน
จะจ่ายสูงสุดเพียงแค่	10,000	บาท	และ	จ�านวนเงินส่วนที่
เหลือนั้น	ผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง	นั้นก็คือ	
15,000-10,000	=	5,000	บาท

	การก�าหนดอัตราเบี้ยประกัน
	ตามประสบการณ์	
 (Experience rating)

	 เป็นการคิดเบี้ยประกันภัยรูปแบบหนึ่งโดยค�านึง
ถึงประสบการณ์หรือประวัติการเคลมของผู้ถือกรมธรรม์ใน
อดีต	เช่น	ในประกันรถยนต์นั้นจะมีการก�าหนดอัตราเบี้ย

	ค่าเสียหายส่วนแรก	
 (Deductible or Excess)
  
	 ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับค�านี้	 แต่ไม่รู้ว่า
จุดประสงค์ที่แท้จริงของการคิดค่าเสียหายส่วนแรกคือ
อะไร	 รู้เพียงแต่ว่า	 เป็นจ�านวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกที่
ผู้ถือกรมธรรม์ต้องจ่ายเอง	 เมื่อมีการเคลมเกิดขึ้น	 ยก
ตัวอย่างเช่น	 ประกันภัยรถยนต์ที่ก�าหนดค่าเสียหายส่วน
แรกไว้	1,000	บาท	เมื่อมีการเคลมเกิดขึ้นเป็นจ�านวนเงิน	
3,000	บาท	ผู้ถือกรมธรรม์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
ส่วนแรกจ�านวน	 1,000	 บาทเองและบริษัทจะรับผิดชอบ
ค่าเสียหายส่วนที่เกินจาก	 1,000	 บาท	 ซึ่งเป็นจ�านวนเงิน	
3,000-1,000	=	2,000	บาท	

	จ�านวนจ�ากดัความรบัผดิของกรมธรรม์	
 (Policy limit)
  
	 ในกรมธรรม์บางประเภทผู้รับประกันภัยจะ
รับผิดชอบค่าเสียหายสูงสุดไม่เกินจ�านวนเงินที่ระบุไว้ใน

แต่อย่างไรก็ตาม	บริษัทประกันภัยทั่วไปก็มีมาตรการที่ใช้รับมือกับ	
Moral	Hazard	ซึ่งอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของบริษัทประกัน

ในหลากหลายรูปแบบ	ซึ่งได้แก่



015

ประกันที่เรียกกันว่า	 “ส่วนลดเบี้ยประวัติดี	
(No-Claim-Discount)”	 นั้นคือในกรณีที่
ไม่มีการเคลมเกิดขึ้นในระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ปัจจุบัน	 ผู้ถือกรมธรรม์จะได้
รับส่วนลดเบี้ยประกันในการต่ออายุกรมธรรม์
ในปีกรมธรรม์ถัดไป	หรือที่อาจได้ยินกันคุ้นหู
นั้นก็คือประกัน	“ไม่เคลมมีคืน	(No-Claim-
Bonus)”	เป็นการคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ถือ
กรมธรรม์ซึ่งอาจคิดเป็นเปอร์เซนต์ของเบี้ย
ประกัน	 หากผู้ท�าประกันไม่ได้เคลมภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด	 เช่น	 ผู้ที่มีประกันรถยนต์	 หากไม่มี
การเคลมครบ3ปี	บริษัทประกันจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งของ
เบี้ยทั้งหมด	

	การร่วมจ่าย	(Co-payment)

	 ถอืเป็นการร่วมกนัรบัผดิชอบระหว่างผูท้�าประกนั
ภัยกับบริษัทประกันที่มีหลักการจ่ายโดยที่ผู้ท�าประกันจะ

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งถูก
ก�าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ตัวอย่างเช่น	
ผู้ที่มีประกันสุขภาพ	 เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	
10,000	บาท	แต่ในกรมธรรม์ก�าหนดไว้ว่ามี	co-pay	20%	
นั้นหมายความว่าผู้ท�าประกันต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง
เป็นจ�านวนเงิน	2,000	บาท	(	20%ของ10,000	)	และส่วน
ที่เหลือนั้นทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง



016

	 จะเห็นได้ว่าจากหลกัการต่างๆทีก่ล่าวมาข้างต้น
นั้น	ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์ที่จะผลักดันให้ผู้ท�าประกัน
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	
เพื่อเป็นการเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคลม
ที่ไม่จ�าเป็น	แต่อย่างไรก็ตามการควบคุม	Moral	hazard	
ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะท�าได้ง่ายเสมอไป	เพราะการท�าสัญญาที่
รัดกุมพร้อมทั้งมีเงื่อนไขมากมายเพื่อควบคุมพฤติกรรม
ของผู้เอาประกันภัยนั้น	 อาจส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยมี
ความต้องการที่จะท�าประกันน้อยลงเนื่องจากความซับ
ซ้อนวุ่นวายและไม่เห็นถึงผลประโยชน์จากการท�าประกัน
ในระยะยาว

	 จากความหมายและตัวอย่างของ	 Moral	
hazard	ที่ได้พูดกันไปในตอนต้นนั้น	ดูเหมือนว่าการเกิด	
moral	hazard	จะเป็นความได้เปรียบของผู้ถือกรมธรรม์
ที่เกิดจากความพยายามซ่อนเร้น	ปกปิด	การผิดสัญญา	
ที่ไม่มีความโปร่งใสและความรู้สึกผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้อง	
ทั้งนี้ก็เพื่อหวังใช้ประโยชน์จากการท�าประกันให้คุ้มค่าที่สุด	
แต่หารู้ไม่	ว่าปัญหาการเกิด	moral	hazard	นั้นเป็นดาบ	
สองคมที่สามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจการประกันและตลาด
การเงินแถมยังส่งผลกระทบสะท้อนกลับไปหาผู้บริโภค
หรือในที่นี้คือผู้ท�าประกันได้เช่นกัน(เสียกันทั้งสองฝ่าย)	

	 เนื่องจากเมื่อมี	moral	hazard	ก็ย่อมมีการเคลม
มากขึ้นตามมา	จนเป็นผลท�าให้ค่าเฉลี่ยของการเคลมนั้นสูง
ขึ้น	ซึ่งค่าเฉลี่ยการเคลมนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทประกันภัย
น�ามาใช้ในการคิดค�านวณเบี้ยประกันโดยใช้หลักของกฏของ
จ�านวนมาก	 (Law	 of	 large	 number)	 นั้นก็หมายความ
ว่า	เมื่อค่าเฉลี่ยการเคลมสูงขึ้นจะส่งผลท�าให้เบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นตาม	และแน่นอนว่าเมื่อเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็จะมีคน
จ�านวนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะท�าประกันได้	หรือ	เกิดความรู้สึก
ไม่อยากท�าประกัน	เพราะไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันสูงๆ	ซึ่งจะ
ท�าให้การท�าประกันภัยลดลง	จนในที่สุดบริษัทประกันก็อาจ
จะไม่สามารถรับประกันให้ได้เนื่องจากไม่คุ้มทุน	 จะเห็นได้
ว่าการเกิด	moral	 hazard	 นั้นท�าให้ผู้บริโภคโดยรวมสูญ
เสียทางเลือกด้วยค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น	ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ที่จะต้องออกแบบกรมธรรม์
เพื่อควบคุมให้เกิด	moral	hazard	น้อยที่สุด	เนื่องจากเรา
ไม่สามารถไปห้ามลูกค้าไม่ให้เคลมประกันที่ซื้อมาได้	แต่เรา
สามารถป้องกันไม่ให้ลูกค้าที่ไม่ระมัดระวัง	 ใช้สินค้านั้นจน
เกินความจ�าเป็น	 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับลูกค้ารายอื่นๆต้อง
เดือดร้อนตามไปด้วย	แต่ถ้าทุกคนมีวินัยและความสื่อสัตย์	
การท�าสัญญาใดๆก็คงจะง่ายขึ้น	ส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย	และ
เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งตามหลักคณิตศาสตร์และจริยธรรม	

ถ้าทุกคนมีวินัยและความสื่อสัตย์	

การท�าสัญญาใดๆก็คงจะง่ายขึ้น	

ส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย	และเป็นไปอย่าง

ถูกต้องทั้งตามหลักคณิตศาสตร์

และจริยธรรม	
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	 ในฉบบันีเ้ราได้รับเกยีรตจิาก	“แอคชวัร”ี	ทีท่�างานทางด้านประกนัวนิาศภยั	4	ท่าน
มาช่วยแชร์มมุมองและความเหน็เกีย่วกบัการเลือก	การตรยีมตวั	และ	การท�างานทางสาย
นี	้โดยท่ีทัง้	4	ท่านได้สอบผ่านถงึระดบัเฟลโล่ของ	Casualty	of	Actuaries	Society	แห่ง	
สหรฐัอเมรกิา	ซึง่สามารถได้รบัการอนมุตัใิห้เป็น	“เฟลโล่”	ของ	Society	of	Actuaries	of	
Thailand	(สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยแห่งประเทศไทย)	หรอืทีม่ตีวัย่อของคณุวฒุิ
ว่า	FSAT	(Fellowship	of	Society	of	Actuaries	of	Thailand)	นบัเป็นความก้าวหน้า
หนึง่ของการผลติบคุลาการทางด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัในประเทศไทย		

สัมภาษณ์เฟลโล่
ของประกันวินาศภัย
โดย	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

1. คุณวัสเวท อายายนะ (ปอม) 
2. คุณจักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย (แอล) 

3. คุณธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม (ท๊อป)
4. คุณทรงพล อารีวิจิตร (ทรง)
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สวสัดแีอคชวัร:ี	เริม่ต้นสนใจทีจ่ะศกึษาด้านแอคชวัร	ี
ตั้งแต่เมื่อไหร่	และ	อะไรเป็นจุดที่ท�าให้สนใจ

คุณปอม: ผมได้ยินเกี่ยวกับอาชีพนี้ก่อนที่ผมจะเข้า
มหาวิทยาลัยที่อเมริกา	ผมเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์และ
ธุรกิจ	ตอนนั้นคุณพ่อผมที่ท�างานอยู่ในธุรกิจประกัน	จึงได้
แนะน�าให้ผมรู้จักอาชีพนี้และบอกว่ามันคือ	top	job	ของ
อเมริกา	และตลาดก็ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้	ผม
เลยเข้าไปค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพนี้เพิ่มขึ้นและตัดสินใจเข้าไป
เรียนสาขานี้โดยตรงในมหาวิทยาลัย
	 ตอนที่ผมเรียนอยู่ผมได้รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่ง	
ท่านได้อธิบายให้ผมเข้าใจว่าในธุรกิจประกันนั้นมีสิ่งที่
หลากหลายมาก	 ผมจึงได้ลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับประกัน
ทุกชนิด	 และพบว่าสิ่งหนึ่งที่ประกันวินาศภัยมีแต่ที่อื่น
ไม่มีคือ	ความหลากหลาย	ความใกล้ตัว	และการจับต้อง
ได้ของผลิตภัณฑ์	ผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเฉพาะเจาะจง
ในด้านประกันวินาศภัย	ทั้ง	actuary	และ	underwriting	
ไปเลย

คุณแอล: ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี	2553	ครับ	ตอนเพิ่งนั้น

เรียนจบกลับมาจากต่างประเทศ	แล้วก�าลังหางานที่เหมาะ
สมกับความถนัดและความชอบของตัวเองครับ	 ก็ลองหา
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแล้วเกิดความสนใจ	 จึงลองศึกษา
เรื่องสอบและสมัครงานไปพร้อมๆ	 กัน	แรกๆ	 ก็สมัคร
ไปยังบริษัทประกันชีวิตครับ	 แต่สุดท้ายมาจบที่	 ประกัน
วินาศภัยครับ	 เพราะดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีใครในสายนี้
มากเท่าไหร่	งานดูท้าทายดีครับเพราะต้องท�าหลายๆอย่าง
ตั้งแต่	Pricing,	Reserving	และ	RBC	ตอนนั้นก็ก�าลัง
จะเริ่มใช้พอดีครับ

คุณท๊อป: ของผมเริ่มตั้งแต่สมัย	 5	 ปีที่แล้ว	 ตั้งแต่สมัย
ที่ผมก�าลังท�างานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง	 ผมก็เห็นเพื่อนที่
แผนกเริ่มอ่านหนังสือสอบกัน	 ผมสงสัยก็เลยถามว่าอ่าน
อะไรกัน	 เขาบอกว่าอ่านสอบเป็นแอคชัวรี	 ทันใดนั้นผม
ก็เริ่มสนใจและได้ศึกษาหาข้อมูลว่าอาชีพแอคชัวรีนั้นเป็น
อย่างไร	โดยจุดที่ท�าให้สนใจอยากมาท�าอาชีพนี้ก็คือ	เนื้อ
งานที่ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขซึ่งเป็นงาน
ที่ผมชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	ประกอบกับการเป็นอาชีพที่
ต้องการอย่างมากในตลาดขณะนั้นและเป็นอาชีพที่มี	Job	
Security	ค่อนข้างสูงครับ
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คุณทรง:  ตอนอยู่มหาวิทยาลัย	 ผมชอบเรียนวิชาสถิติ	
เศรษฐมิติ	 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม	 อยากใช้ทักษะเหล่า
นี้มาแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง	 (ได้รับแรงบันดาลใจจาก
หนังสือ	“เศรษฐพิลึก	(Freakonomics)”	แต่งโดย	Stephen	
Dubner	กับ	Steven	Levitt	ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากครับ	
ขอแนะน�าเป็นการส่วนตัว)	 วันหนึ่งบังเอิญได้มีโอกาสคุย
กับรุ่นพี่ที่ท�างานเป็นแอคชัวรีด้านประกันวินาศภัย	 ก็เลย
เกิดความสนใจขึ้นมา

สวัสดีแอคชัวรี:	ตอนเริ่มเข้ามาศึกษา	หรือ	ท�างาน
ด้านนี้	อะไรคือสิ่งทีท�าให้มีความสุข

คุณท๊อป: สิ่งที่ท�าให้มีความสุขคือ	การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไป
ในทุกๆวันของการท�างาน	ได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน	เจ้า
นาย	และจากประสบการณ์การท�างาน	โดยงานด้านนี้จะมี
อะไรใหม่ๆเข้ามาให้ศึกษาตลอดท�าให้ไม่เบื่อดีครับ

คุณทรง: การได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาและทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ

คุณปอม: สิ่งที่ท�าให้ผมมีความสุขคือการที่ผมได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆมากขึ้น	เพราะตอนที่ผมเข้ามาในธุรกิจประกันใหม่นั้น	
ผมมีความรู้น้อยมาก	ตอนนั้นผมโชคดีมากที่มีนายดี	ผม
เรียนรู้จากเขาได้มาก	และงานที่ผมท�าตอนนั้นก็เป็นงานที่
ให้โอกาสผมเห็นภาพรวมของธุรกิจประกันด้วย
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คุณแอล: ที่รู้สึกมีความสุขเพราะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับ	
และคิดว่างานเหมาะกับตัวตนของผม	หรืออาจจะเรียกว่า	
“จริต”	 ตรงกับงาน	 ถึงแม้งานที่ท�าจะไม่ได้ตรงกับสาขาที่
เรียนจบซะทีเดียว(ผมจบสายคณิตศาสตร์	 และการเงิน)		
แต่ทักษะหลายอย่างเช่น	การสร้างโมเดล	หรือ	ทักษะด้าน
สถิติ	ก็ได้ใช้ตลอดครับ	ที่ผมชอบอีกอย่างคือ	แอคชัวรี	ใน
บริษัทนั้นมักถูกมองเป็นที่ปรึกษา	 ใครมีอะไรก็มาถามมา
ปรึกษาตลอด	 ผมชอบความท้าทายในสร้างโมเดล	 และ
สนุกกับการอธิบายให้เพื่อนร่วมงานและผู้บริหารฟังครับ

สวัสดีแอคชัวรี:		คนรอบข้างหรือบริษัทที่ท�างาน
มาในแต่ละที่	 ให้การสนับสนุนการสอบ	 และการ
พัฒนาสายอาชีพอย่างไรบ้าง

คุณปอม: บริษัทที่ผมท�างานให้ทุกบริษัทจะเน้น
ประสบการณ์	และการพัฒนาทักษะของพนักงาน	ในขณะ
เดียวกันทุกบริษัทจะส่งเสริมให้สอบ	actuarial	exam	เพื่อ
ช่วยพัฒนา	technical	skills	ซึ่งส่งผลให้เราสามารถท�างาน
ในสิ่งที่ยากกว่าเดิมได้	 บริษัท(ต่างประเทศ)	 ส่วนใหญ่จะ

คิดว่า	การสอบอย่างเดียว	(โดยไม่มีประสบการณ์ควบคู่ไป
ด้วย)	นั้นไม่พอเพราะความรู้ที่ได้จากการสอบไม่สามารถน�า
ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม	เนื่องจากพนักงานจะไม่มี	skill	
ที่จะ	apply	สิ่งที่เรียนไปใช้ในงานโดยถูกต้อง	

คุณแอล: ที่ท�างานแรกให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับ	
ทั้งเรื่องการสอบและวันลาสอบ	 ซึ่งผมถือว่าโชคดีมากที่
ได้ท�างานที่นั่น	 เนื่องจากที่นั่นเป็นที่แรกๆในประเทศไทย
ที่ให้การสนับสนุนการสอบ	แอคชัวรี	สาขาวินาศภัย	อย่าง
จริงจัง
	 หลังจากท�าที่แรกซึ่งเป็นหน่วยงานของสมาคม
ประกันวินาศภัยแล้ว	ก็ย้ายมาท�าบริษัทเอกชน	ซึ่งก็ได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีอีกเช่นกัน	ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร
ที่จัดตั้ง	Support	Program	ที่ยอดเยี่ยม เพื่อนร่วมงานก็
มีส่วนช่วยมาก	ต้องขอขอบคุณทีมงานที่เข้มแข็งท�าให้ผม
สามารถลาไปอ่านหนังสือหรือลาไปสอบได้ครับ	ที่ลืมไม่ได้
คือครอบครัวที่สนับสนุนครับ	ก�าลังใจจากคนใกล้ตัวส�าคัญ
มาก
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คุณทรง: ของผมก็เช่นเดียวกันครับ	 ได้รับการสนับสนุน
ด้านการสอบมาอย่างต่อเนื่องครับ	 และมีโอกาสได้เข้า
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง	ๆ	อีกด้วย

คุณท๊อป: ครอบครัวผมก็เป็นก�าลังใจชั้นดี	เอาใจช่วยคอย
ลุ้นไปกับผมในการสอบทุกตัวประหนึ่งเหมือนเป็นคนมาส
อบเองเลย		ส่วนที่ท�างานบริษัทก็สนับสนุนอย่างดีเสมอมา
ทั้งเรื่องของหนังสือที่ใช้อ่านสอบ	ค่าสอบ	และเวลาที่ใช้ใน
การอ่านหนังสือสอบครับ

สวัสดีแอคชัวรี:	 	 จากจุดเริ่มสนใจ	 กับจุดที่อยู่
ปัจจุบันพบเห็นอะไรต่างไปจากเดิมบ้าง

คุณแอล: ตอนแรกๆ	 ที่เริ่มสนใจแอคชัวรีทางวินาศภัย
ไม่รู้จะปรึกษาใครเลยครับ	 เพราะยังไม่ค่อยมีบุคลากร
ด้านนี้ที่ท�างานในประเทศไทยในขณะนั้น	ก็อาศัยจากการ
อ่าน		Actuarial	outpost		เนื่องจากจ�านวนคนสอบน้อย	
ผมต้องไปสอบเล่ม	5	ครั้งแรกที่มาเลเซียครับ	ปัจจุบันมี
คนสอบเยอะข้ึนมากครับและก็จัดสอบในประเทศไทยซ่ึง
สะดวกขึ้นมากเลย ตอนเริ่มต้นเรายังแยกไม่ค่อยออกว่า	
แอคชัวรี	แต่ละคนต่างกันยังไง	คือตอนนั้นคิดว่าใครเป็น	
Fellow	ถือว่าสุดยอด	หรือประสบความส�าเร็จในอาชีพนี้
แล้ว	แต่วันนี้รู้สึกว่าการเป็น Fellow เป็นแค่จุดสิ้นสุดของ
การสอบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่าง แต่ก่อนเรา
คิดว่าอ่านหนังสือสอบเดี๋ยวก็เก่งเอง	เดี๋ยวก็ประสบความ
ส�าเร็จเอง วันนี้ต้องถามตัวเองทุกวัน เราต้องพัฒนาอะไร 
ถึงจะเก่งยิ่งขึ้นไปอีก	ซึ่งแน่นอน	ส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ใน
หนังสือ 

คุณทรง: โจทย์ในชีวิตจริงซับซ้อนวุ่นวาย	 มักจะไม่มีค�า
ตอบเป๊ะ	ๆ	เหมือนในหนังสือเรียน	บางครั้งค�าถามก็เป็น
ค�าถามปลายเปิด	ไม่ได้ชัดเจนเหมือนในข้อสอบ	จึงส�าคัญ
มากที่แอคชัวรีมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี	มีความเข้าใจใน
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	สามารถสื่อสารผลการ
วิเคราะห์ให้คนฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย	และน�าไปสู่ผลลัพธ์
ที่ปฏิบัติได้จริง

ตอนนั้นคิดว่าใครเป็น	Fellow	ถือว่าสุดยอด	

หรือประสบความส�าเร็จในอาชีพนี้แล้ว	แต่วันนี้รู้สึกว่าการเป็น	Fellow	

เป็นแค่จุดสิ้นสุดของการสอบ	แต่เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่าง
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คุณท๊อป: พบว่าปัจจุบันคนทั่วไปรู้จักอาชีพแอคชัวรีมากขึ้น
เยอะเมื่อเทียบกับ	 5	 ปีที่แล้ว	 เมื่อก่อนพอบอกว่าท�างาน		
แอคชัวรี	 คนที่คุยด้วยก็จะท�าหน้างงๆ	แล้วถามต่อว่ามัน
คืออะไรอะ	แต่เดี๋ยวนี้พอบอกว่าท�างานแอคชัวรี	คนทั่วไป
กว่าครึ่งก็จะรู้จักและไม่ต้องอธิบายมากเหมือนเมื่อก่อน

คุณปอม: จ�านวน	actuary	ที่จบโดยตรงในสายวินาศภัย
เพิ่มขึ้น	และการเข้าไปท�างานในอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับประกันก็
มากขึ้นเช่น	hedge	fund	ส่วนในตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	หลากหลายมากขึ้น	มีความยาก
ซับซ้อนขึ้นที่ท�า	(เช่น	pay-as-you-drive	insurance	และ
การเล่นกับถังข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น)	ผมจึงได้เห็นการพัฒนาการ
ในด้านทักษะของ	actuary	ในหลายประเทศ

สวัสดีแอคชัวรี:		เมื่ออยู่ตรงจุดนี้เห็นความส�าคัญ
ของสายอาชีพนี้ต่อบริษัท	ลูกค้าและสังคมอย่างไร	

คุณทรง: ถึงแม้แอคชัวรีส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างของบริษัท	
แต่โดยเนื้องานแล้ว	เช่น	การค�านวณเงินส�ารอง	หากลูกค้า

มีการเรียกร้องค่าสินไหม	บริษัทต้องมีก�าลังจ่ายค่าสินไหม
นั้น	การคิดอัตราค่าประกันที่ไม่ถูกและไม่แพงเกินไปส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าต่างๆ	 ตรงจุดนี้แอคชัวรีมีบทบาทในเชิงการ
ปกป้องผู้บริโภคและสังคมโดยรวมอีกด้วย

คุณปอม: ในตลาดตะวันตก	อาชีพ	actuary	นี้เป็นอาชีพ
ที่บริษัทประกันขาดไม่ได้	 เพราะบริษัทได้มีประสบการณ์
และเห็นหลายสิ่งที่	actuary	สามารถเข้าไปช่วยได้	ผมจะ
บอกอย่างเดียวว่าการมี	 actuary	ที่ดี	 จะช่วยให้บริษัทมี
ก�าไรมากขึ้น	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	แต่ในตลาดไทยโดย
เฉพาะประกันวินาศภัย	ผมคิดว่า	หลายบริษัทยังคงไม่เห็น
ความส�าคัญของ	สิ่งนี้

คุณแอล: ในสายวินาศภัยนั้น	 ผมว่า	 แอคชัวรี	 ช่วยให้ผู้
บริหารเห็นภาพในอนาคตได้ลางๆ	 และช่วยให้เห็นภาพ
ปัจจุบันได้ชัดเจน	บางครั้งบริษัทที่ไม่ใช้	แอคชัวรี	กว่าจะ
รู้ว่าเดินทางผิด	ก็สายเสียแล้ว	หรือถ้าบริษัทระมัดระวังเกิน
ไปก็เดินช้าไม่ทันคู่แข่ง		 การมี	 แอคชัวรี	 เหมือนมีเทียน
ส่องทางครับ	 ทางที่มืดก็สว่างขึ้นเล็กน้อย	ให้เห็นคร่าวๆ	
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ว่าบริษัทเดินมาถูกทางไหม	 และสามารถประเมินกลยุทธ์
ตัวเองได้ตลอดเวลา	 ซึ่งทุกวันนั้นการแข่งขันรุนแรงมาก	
การปรับตัวจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	บางท่านกล่าวว่าผลิตภัณฑ์
วินาศภัยสามารถลองผิดลองถูกได้	เพราะปีสองปีก็รู้ผลแล้ว	
แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยกับความคิดน้ีสักเท่าใดนัก	
เพราะบริษัทควรจะปรับตัวแทบจะตลอดเวลา	การรอปีถึง
สองปีถือเป็นการเสียผลประโยชน์อย่างมาก	การมี	แอคชัวรี	
ที่คอยดูแลความมั่นคงของบริษัทก็เป็นการช่วยสังคมทาง
อ้อมได้ครับ	 ถึงแม้บริษัทจะมีเป้าหมายเพื่อท�าก�าไร	 แต่
สุดท้ายแล้วการแข่งขันก็อาจจะท�าให้อัตราก�าไรลดลงเรื่อยๆ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งบริษัทไม่สามารถสร้างความแตก
ต่างจากคู่แข่งได้	ท�าให้ต้องแข่งขันกันด้านราคา	ซึ่งบางครั้ง
อาจจะถึงขั้นที่ท�าให้บริษัทล้มละลายได้	ดังนั้น	แอคชัวรี	จึง
มีบทบาท	ที่ช่วยให้ลูกค้าและประชาชนมั่นใจได้ว่า	เขาจะ
ได้รับความคุ้มครองเมื่อเขาเกิดความเสียหายต่อทรัพย์หรือ
ร่างกายเขาได้ครับ

สวัสดีแอคชัวรี:		ตอนนี้มีคนเริ่มให้ความสนใจสาย
อาชีพนี้มากขึ้น	จุดหนึ่งอาจมาจากความเข้าใจใน
เรื่องรายได้ที่ถูกชูเป็นจุดเด่นเป็นพิเศษ	มีความเห็น
ใดกับเรื่องนี้

คุณแอล: ก็คิดว่ามีส่วนจริงบ้างครับ	เพราะอาชีพนี้	Barrier	
of	Entry	ค่อนข้างสูง	และขาดแคลน	โดยเฉพาะ	แอคชัว
รี	ที่มีประสบการณ์	 รายได้	 แอคชัวรี	 กลุ่มนี้จึงอาจจะสูง	
แต่ผมมองว่าทุกอาชีพหากเราประสบความส�าเร็จมากๆ
ก็รายได้สูงเหมือนกัน กว่าจะสอบเป็น	 แอคชัวรี	 ได้ต้อง
ใช้เวลาอ่านหนังสือหลายพันชั่วโมง	 ซึ่งเวลาเหล่านี้หาก
ทุ่มเทไปกับการหารายได้	 หรือพัฒนาตนเอง	ผมว่าไม่แน่
บางคนอาจจะได้รายได้มากกว่าเป็น	แอคชัวรี	เสียอีก	ดัง
นั้นประเด็นเรื่องรายได้ไม่ควรจะเป็นปัจจัยหลักส�าหรับน้อง	
ๆ	ที่จะมาเป็น	แอคชัวรี	นะครับ	แต่หากเราอยากท�าอาชีพ
ที่ท้าทาย	มีความถนัดเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล	สนุกกับ
การสร้างโมเดลและอธิบายให้คนอื่นฟัง	ภูมิใจว่าสิ่งที่เรา
ท�ามี	Impact	จริงๆกับ	บริษัทและสังคมโดยรวม	รายได้
เหมาะสมส�าหรับคนที่มีความสามารถและมีความตั้งใจจริง	
พร้อมที่จะเสียเวลาส่วนตัวมาอ่านหนังสือสอบ	ก็เชิญเลย
ครับ	อาชีพนี้เหมาะกับน้อง

คุณปอม: เรื่องรายได้นี้ควรจะใช้วิจารณญาณในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร	เราควรจะค�านึงว่าการที่	ได้รายได้เป็นล้าน
นั้น	คนเขามีประสบการณ์มานานแค่ไหน	รับผิดชอบงาน
อะไร	ท�างานที่ไหน	ต�าแหน่งอะไร	มีคุณวุฒิ	(certification)	
อะไรบ้าง	และที่ส�าคัญตลาดของทักษะอะไรจากเขา	เราจะ
ต้องท�างานกี่ปี	มี	mentor	เป็นใครถึงจะช่วยให้เรามีรายได้
ขนาดนั้น	การสอบไม่ได้การันตีว่า	เราจะประสบความส�าเร็จ
และมีรายได้มากๆ	ขณะนี้คนที่เข้ามาในวงการมักจะโฟกัส
กับการสอบมากเกินไป	โดยไม่ค�านึงถึงประสบการณ์ที่จะ
ได้	จากการท�างาน	และ	มี	mentor	ที่เก่ง	สิ่งที่ผมเห็นคือ
นักเรียนจะให้ความส�าคัญว่าบริษัทไหนให้	exam	bonus	
ที่สูงและให้วันหยุดสอบมาก	 สรุปคือเงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ส�าหรับคนใหม่ที่เข้ามาในวงการนี้หรอกครับ	สิ่งส�าคัญที่สุด
คือประสบการณ์	และการมี	mentor	ที่ดีต่างหาก	ถ้าเรา
ท�างานดีเงินจะตามมาทีหลังเอง	ส่วนเรื่อง	mentor	ที่ดี	ก็
ควรดูว่า	เขามี	ความรู้ลึก	กว้าง	และประสบการณ์อะไร	มี
การอยาก	share	ความรู้	มี	network	ดี	เขาสามารถผลัก
ดัน	พัฒนา	และ	challenge	เรา	(และตัวเขา)	เองได้หรือไม่

คุณท๊อป: ผมว่าจริงๆ	ควรจะโฟกัสไปที่ความชอบของตัว
เองเป็นหลักครับ	ไม่ว่าสายอาชีพใดถ้าเราได้ท�างานที่ตัวเอง
ชอบแล้วเราก็จะอยากท�าโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
และก็จะท�าได้ดีด้วย	จากนั้นรายได้ก็จะตามมาเองครับ

คุณทรง: หากชอบและถนัดในสิ่งที่ท�า	ผลตอบแทนมักจะ
ตามมาเองโดยเสมอ

ไม่ว่าสายอาชีพใดถ้าเราได้ท�างาน

ที่ตัวเองชอบแล้วเราก็จะอยากท�าโดยที่

ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

และก็จะท�าได้ดีด้วย
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สวัสดีแอคชัวรี:	 ถามจริงๆ	 เลยว่าเงินเดือนเป็น
ตัวดึงดูดให้เราเข้ามาในสายอาชีพนี้มากน้อยแค่
ไหน	อย่างไร

คุณท๊อป: ก็ขอตอบตรงๆ	ว่ามีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด	ก็อย่าง
ที่ตอบไปแล้วคือ	ผมก็จะโฟกัสไปที่ความชอบก่อน	ถ้ามีงาน	
2	งานที่ชอบเหมือนกัน	และเป็นงานที่ไม่ผิดศีลธรรมทั้งคู่	
ปัจจัยต่อมาก็คงจะพิจารณาเรื่องรายได้	ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสายงานครับ

คุณทรง: ผมเชื่อในทฤษฎี	 Two-factor	 theory	 ของ
นักจิตวิทยาชื่อ	 Frederick	 Herzberg	 ว่าเงินเดือนเป็น	
“hygiene	 factor”	 ซึ่งไม่ได้เป็นตัวสร้างแรงจูงใจ	 (ไม่ใช่	
“motivator/satisfier”)	แต่หากต�่ากว่า	fair	value	จะเป็น
ตัวตัดก�าลังใจได้	 ส�าหรับแรงจูงใจในการท�างานนั้น	 ส่วน
ใหญ่มักมาจากปัจจัยอื่น	เช่น	ความท้าทาย	การได้รับการ
ยอมรับ	ผลลัพธ์ของงาน	ความรับผิดชอบ	ฯลฯ	ถ้าใครสนใจ
ทฤษฎีนี้	ผมแนะน�าให้ลองหาอ่านคร่าวๆ	ในวิกิพีเดียครับ

คุณแอล: ยอมรับว่าเงินเดือนที่เคยได้ยินมาก่อนเข้ามา
ท�างานในสายนี้	 ค่อนข้างสูงครับ	 แต่ตอนนั้นไม่ได้เชื่อ

ทั้งหมด	 คิดว่าคนที่ได้เงินเดือนขนาดนั้นคงต้องมีความ
สามารถพิเศษ	ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคน	ผมมีความเชื่ออย่าง
นึงว่าคนเราถ้าท�าอะไรที่เราชอบ	และเราถนัด	อย่างสุดความ
สามารถ	เรื่องรายได้จะตามมาเองครับ	ทุกวันนี้ท�างานที่เรา
ชอบ	และได้พัฒนาตัวเองทุกๆวันก็พอแล้วครับ	

คุณปอม: อย่างที่บอกครับเรื่องรายได้นี้ควรจะใช้
วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารครับ

สวัสดีแอคชัวรี:	 	 คาดว่าในอนาคต	 5		 ปี	 สาย
งานนี้จะท�าประโยชน์อะไรให้	 บริษัทและลูกค้ามาก
ขึ้นแค่ไหน

คุณปอม: ในอีก	 5	 ปี	 ถ้าบริษัทยังท�างานแบบเดิมๆ	
ผลิตภัณฑ์ก็มีแบบเดิมๆ	 พฤติกรรมของผู้บริโภค	 ยังไม่
เปลี่ยน	 ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง	 ความจริง
แล้ว	 คนยังต้องการของที่ถูกลงในขณะเดียวกันรายจ่าย
ของบริษัทก็สูงขึ้น	และการแข่งขันก็สูงขึ้น	ดังนั้น	ถ้าจะเล่น
เกมส์นี้โดยปราศจากคนที่เป็น	technical	expert	ก็อาจจะ
แข่งขันได้ยาก	จึงเป็นโอกาสดีของ	actuary	ที่จะโชว์คุณค่า
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คุณแอล: ผมว่าขึ้นกับ	 แอคชัวรี	 ด้วยว่าจะปรับตัวไปใน
ทิศทางไหน	นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่มีตาม	พรบ	ประ
กันฯ	แล้ว	แอคชัวรี	อาจจะใช้ความรู้ความสามารถในส่วน
งานสายอื่นๆ	 ซึ่งอาจจะไปซ้อนทับกับ	 Data	 Analytics	
หรือ	Risk	Management		 ได้ครับ	ซึ่งเราก็ต้องเตรียม
ตัวที่จะปรับตัว	 หรือขยายความรู้ความสามารถไปยังสาย
งานเหล่านี้	ไม่เช่นนั้นหากเราตั้งรับอย่างเดียวอาจจะถึงวันที่	
Scope	งานเราจะอยู่แค่ใน	พรบ.	ก็ได้ครับ	นอกจากนี้ผม
ว่า		แอคชัวรี	บางคนอาจจะไม่ได้ท�างานในบริษัทประกัน
อีกต่อไป	 เพราะความสามารถบางอย่างที่เรามีสามารถน�า
ไปใช้นอกบริษัทประกันได้	ซึ่งผมว่าน่าสนใจและน่าท้าทาย
มากเพราะถือเป็นการพิสูจน์ความสามารถ	แอคชัวรี	อย่าง
แท้จริง	เนื่องจากเราไม่ได้มีข้อได้เปรียบทางกฎหมายนอก
บริษัทประกันน่ะครับ

คุณทรง:  ขณะนี้ในประเทศไทย	อัตราค่าประกันภัยบาง
ประเภทเช่น	รถยนต์	สิ่งก่อสร้าง	ยังถูกควบคุมโดยพิกัด
ของทางการอยู่	ซึ่งหากมีการเปิดเสรีตรงนี้ขึ้นมาเหมือนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน	(มาเลเซียก�าลังจะเปิดเสรีในปี	2016	ส่วน
สิงคโปร์ได้เปิดเสรีมานานแล้ว)	ก็จะท�าให้มีการแข่งขันมาก
ขึ้น	ซึ่งตรงนี้จะท�าให้บทบาทของแอคชัวรีในวงการประกัน
วินาศภัยมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	 โดยการค�านวณค่า
ประกันที่เหมาะสมจะช่วยไม่ให้เกิดสงครามราคา	 เพราะ
หากอัตราค่าประกันลดลงมากเหมือนในประเทศจีนหรือ
อินเดียตอนเปิดเสรีครั้งแรก	ก็อาจท�าให้บริษัทประกันต้อง
ปิดตัวลงเพราะมีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายค่าสินไหม	ส่งผล
เสียต่อทั้งวงการและผู้บริโภคทั่วไป	นอกจากนี้	การแข่งขัน
ที่เพิ่มขึ้น	ก็จะท�าให้ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มความเสี่ยงจ่ายค่า
ประกันที่มีความยุติธรรมมากขึ้นอีกด้วย

คุณท๊อป: เนื่องจากการท�าประกันภัยถือเป็นเครื่องมือการ

 จะเห็นได้ว่า... แต่ละท่านมีมุมมองที่น่าสนใจ ความต้องการสร้างความแตกต่าง การมีวิสัยทัศน์ในการเลือกเส้น
ทางของสายอาชีพ ความมานะพยายามที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็นปีๆ ความสม�่าเสมอมั่นคงในความต้องการ การเน้น
ในเรื่องคุณค่าของสายอาชีพที่มีให้กับธุรกิจและสังคม เรื่องราวเหล่านี้น่าจะให้ข้อคิด มุมมอง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้
กับน้องๆหรือผู้อ่านอีกหลายๆท่าน ทีมงานต้องขอขอบคุณ คุณวัสเวท อายายนะ (ปอม) คุณจักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย 

(แอล) คุณทรงพล อารีวิจิตร (ทรง) และ คุณธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม (ท๊อป).... ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ถ่ายโอนความเสี่ยงจากสังคมมายังบริษัทประกันภัยใน
รูปแบบของกรมธรรม์ชนิดต่างๆ	 ดังนั้นถ้าบริษัทประกัน
ภัยมีเงินกองทุนไม่เพียงพอส�าหรับการจ่ายเคลมจะมี
ผลกระทบกับลูกค้าและประชาชนเป็นจ�านวนมากดังนั้น
บทบาทที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของแอคชัวรีก็คือท�าให้แน่ใจ
ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น	 อีกบทบาทหนึ่งของแอคชัวรี
ก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าและคนในสังคมในราคาที่รับได้ทั้งผู้เอาประกัน
ภัยและบริษัทประกันภัย	ใน	5	ปีข้างหน้า	สายงานนี้ก็น่า
จะมีบุคลากรที่พร้อมมากขึ้น	 ฐานข้อมูลในแต่ละบริษัทก็
จะมีมากขึ้น	 ท�าให้การประมาณการต้นทุนและเงินส�ารอง
ประกันภัยมีความแม่นย�ามากขึ้น	 ดังนั้นโอกาสที่บริษัท
ประกันภัยมีเงินกองทุนไม่พอส�าหรับการจ่ายเคลมก็จะลด
ลง	นอกจากนั้นเมื่อมีข้อมูลมากขึ้นก็จะสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าและคนในสังคมได้ดีขึ้นครับ	

อีกบทบาทหนึ่งของแอคชัวรี

ก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

และคนในสังคมในราคาที่รับได้ทั้ง

ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย



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

1.

2.

3.

	 เข้าสู่ไตรมาสที่	3	กันแล้วนะคะ	เชื่อว่าเพื่อนๆ	หลายคน	คงจะตั้งหน้าตั้งตารอ	“สวัสดีแอคชัวรี”	กันอยู่
แน่นอนเลย	และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

	 เรามาเริ่มต้นกันด้วย	ค�าถามจาก	บก.	ของเราเช่นเดิมนะคะ

	 เพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพของ	SOAT	ได้มีอนุกรรมการกี่ฝ่าย	อะไรบ้าง
	 มาตรการที่ใช้รับมือกับ	Moral	Hazard	มีอะไรบ้าง
	 ออมเงิน	เป็น	สิ่งที่ต้องท�า	หรือ	สิ่งที่ควรท�า	เพราะอะไร
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	 ส�าหรับเกมส์ของเราในฉบับนี้	ให้เพื่อนๆ	ทายค�าจากภาพด้านล่างนี้	โดยมีค�าใบให้เพื่อนๆ	ซึ่งค�าใบนี้	เราไม่
ให้กันง่ายๆ	ค่ะ

 
เราซ่อนค�าใบ้ไว้ในบทความ ซึ่งบอกใบ้ให้นิดนึงว่าเป็นรูปภาพที่ดูไม่ยากเลย พร้อมแล้ว ลุยเลยค่ะ 

เห็นโจทย์เราแล้ว อย่าเพิ่งถอดใจนะคะ ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
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เพื่อนๆ	ที่ตอบถูกต้อง	รอลุ้นรับของรางวัลจากสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ

ส�าหรับเฉลยประจ�าฉบับที่	36 
ค�าปริศนา นั่นคือ....

RBC, GPV หรือ NPV

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ	ไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆ	
รอรับของรางวัลกันเลยนะค่ะ

ส�าหรับฉบับนี้มีเพื่อนที่
ตอบถูกต้องเพียงคนเดียว คือ 

คุณดนัย รุ้งทาบนภา

ส�าหรับเพื่อนๆ	ที่ตอบไม่ถูกต้อง	ไม่ต้องเสียใจนะคะ	
สามารถร่วมสนุกกับเราได้ในทุกๆ	ฉบับค่ะ



มุมส่งท้าย.....
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โฉมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก สวัสดีแอคชัวรี

ร่วมสนุกและเป็น
ผู้โชคดีกับเราได้
ในฉบับต่อไปนะคะ

ขอเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 
ที่มีค�าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ	“แอคชัวรี”	

ส่งค�าถามหรือข้อสงสัยของคุณมา เรามีค�าตอบ

ค�าถามที่ได้รับเลือก จะได้รับ 
“กระเป๋าผ้า Be An Actuary”	
ฝากไว้แทนค�าขอบคุณนะคะ






