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ฉบับที่ 38/2558

04 - Grow together with SOAT
08 - Reinsurance
10 - สีรถท�ำให้เบี้ยประกันแพงขึ้นไหม
12 - Spotlight of Bangkok AAC
18 - Life or GI
22 - ท�ำไมคนเรำจึงซื้อประกัน
28 - Entertainment

	 สวัสดีครับ	ส�ำหรับฉบับนี้	เรำจะมำแนะน�ำคณะที่
ปรึกษำ	และคณะกรรมกำรของสมำคมฯ	รวมถึงบทบำทกำร
ท�ำงำนของอนุกรรมกำรของสมำคมฯ	ทั้ง	3	คณะ	กับคอลัมน์	
“ก้าวไปกบัสมาคมแอคชวัรีไทย”	ซึง่จะท�ำให้ชำวสวสัดแีอคชวัร	ี
ได้รู้จักบทบำทหน้ำที่ของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กันมำกขึ้น	
	 จำกนั้นมำต่อกันด้วยเรื่องของ	“การประกันภัยต่อ” 
ที่จะท�ำให้เรำได้รู้จักประเภทของกำรประกันภัยต่อ	และควำม
ส�ำคัญของกำรประกันภัยต่อ
	 จริงหรือ!	ที่สีรถยนต์จะมีควำมส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัท
ประกันสำมำรถเรียกเก็บค่ำเบี้ยได้เพิ่มขึ้น	มำติดตำมกันใน
คอลัมน์	“สีรถยนต์ท�าให้เบี้ยประกันแพงขึ้นไหม” 

	 แล้วจึงมำอัพเดทกับงำน	19th Asian Actuarial 
Conference	กันต่อ	กับ “Spotlight of Bangkok AAC” 

หลังจำกที่เรำทรำบก�ำหนดกำรเรียบร้อยแล้ว	เรำมำดูรำยละเอียด
ภำยในงำนกันต่อเลยครับ
	 ส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่ำจะมุ่งหน้ำสู่กำรเป็นแอคชัวรี
สำยไหนดี	มำลองค้นหำค�ำตอบของตัวเองใน	คอลัมน์	“จะเลือก

เป็นแอคชัวรีสายไหนดี” ซึ่งมีข้อมูลที่จะช่วยในกำรตัดสินใจได้	
ไม่มำกก็น้อย
	 ต่อด้วยค�ำถำมที่ว่ำ	“ท�าไมคนเราจึงซื้อประกันชีวิต” 
(ตอนที่1)	เรำซื้อประกันเพื่อกำรออม	เพื่อกำรลงทุน	เพื่อควำม
คุ้มครอง	หรือเพื่ออะไรกันแน่!	คอลัมน์นี้มีค�ำตอบครับ	
	 และปิดท้ำยด้วย “Entertainment” ซึ่งฉบับนี้	 มี
เกมส์ที่ท้ำทำยชำว สวัสดีแอคชัวรี	และทีมงำนแอบกระซิบมำว่ำ 
ขอแจกรำงวัลแบบไม่อั้นส�ำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกันเข้ำมำครับ 
	 สำมำรถดำวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่	
www.sawasdeeactuary.com 

พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)
บรรณาธิการ
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รำยนำมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยของสมำคมฯ แบ่งเป็น 3 ฝ่ำย ดังนี้
• อนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำร

 จำกฉบับที่แล้วได้กล่ำวทิ้งท้ำยไว้ว่ำ	 เรำจะมำแนะน�ำ	คณะที่ปรึกษำ	คณะกรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	และ
บทบำทกำรท�ำงำนของอนุกรรมกำรสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	ดังนี้

ก้ำวไปกับ
สมำคมแอคชัวรีไทย

นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย
นำยกสมำคมประกันวินำศภัยไทย
ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร	สมำคมประกันชีวิตไทย
กรรมกำรและที่ปรึกษำ	บริษัท	วิริยะประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรสอบบัญชี	
สภำวิชำชีพบัญชี	ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	มิตรแท้ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	สำมัคคีประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	โตเกียวมำรีนประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกันภัย	บริษัท	เอไอเอ	จ�ำกัด
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกันภัย	บริษัท	สำมัคคีประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)

คุณสำระ	ล�่ำซ�ำ
คุณอำนนท์	วังวสุ
คุณบุษรำ	อึ๊งภำกรณ์
คุณประสำน	นิลมำนัตต์
คุณกี่เดช	อนันต์ศิริประภำ

คุณแน่งน้อย	เจริญทวีทรัพย์	

คุณอมรทิพย์	จันทร์ศรีชวำลำ
คุณนิตยำ	พิริยะธรรมวงศ์
Mr. Kean Hin Lim
Mr. Tet Chian Hiew
Mr. Andrew Chun-Wai Leung

• รำยนำมคณะที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

• รำยนำมคณะที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

ชื่อ นำมสกุล

ชื่อ นำมสกุล

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งในสมำคม

นำยพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน,	FSA,	FIA,	FSAT	บริษัท	เอไอเอ	จ�ำกัด
ผศ.	ชำญำณำ	พูลทรัพย์,	ASA	บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยำ	ประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
นำยอิฎฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์,	FSA,	FSAT	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
นำงสำวรสพร	อตัตวริยิะนภุำพ,	FSA,	FSAT	บรษิทั	เอซ	ไลฟ์	แอสชวัรนัซ์	จ�ำกดั	(มหำชน)
ดร.	จุฑำทอง	จำรุมิลินท	ส�ำนักงำนอัตรำเบี้ยประกันวินำศภัย
นำยสุทีม	ภัทรมำลัย,	FSA,	FSAT	บริษัท	ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์	คอนซัลติ้ง	จ�ำกัด
นำยนิติพงษ์	ปรัชญำนิมิต,	FSA,	FSAT	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
นำยธนวงศ์	บุญยศิริวงศ์,	FSA,	FSAT	บริษัท	ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
นำยจักรพันธ์	เหลืองนฤมิตชัย,	FCAS	บริษัท	สำมัคคีประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)

นำยกสมำคม
อุปนำยกสมำคม
อุปนำยกสมำคมและเหรัญญิก
กรรมกำรและเลขำธิกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

1. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจถึงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของวิชำชีพแอคชัวรีให้กับผู้บริหำรบริษัทประกันภัย	นักศึกษำ	
และประชำชนทั่วไป
2. ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรเส้นทำงสู่กำรเป็นแอคชัวรี
3. ปรับปรุงและพัฒนำภำพลักษณ์ของแอคชัวรี
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ชื่อ นำมสกุล

ชื่อ นำมสกุล

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

บริษัท

รำยนำมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำร

ชำญำณำ	พูลทรัพย์
จักรพันธ์	เหลืองนฤมิตชัย
ธนวงศ์	บุญยศิริวงศ์
สิรีธร	สุหัตถำพร
พัทธนันท์	วณิชปรีชำกุล
ทรงพล	ปรีดำวุฒิ
โชติวิทย์	อ้นชู

อำทิตยำ	นำวำเจริญ

ณัฐนี	แซ่ลี้
ธัญลักษณ์	ศรีงำม
นวเดช	ยกฮิ้น
พิศุทธ	อ่อนเจริญ

อิฎฐ์		อภิรักษ์ติวงศ์
รสพร		อัตตวิริยะนุภำพ
สุทีม	ภัทรมำลัย
เฉลิมพร	เหลืองทิมำกุล
วิไลพร	สุวรรณมำลัย
ผุสดิพร	ตั้งตรงจิตร
ไพโรจน์		มุกนนท์
ปำณัท	สุทธินนท์

	ประธำนอนุกรรมกำร
รองประธำนอนุกรรมกำร
รองประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

ประธำนอนุกรรมกำร
รองประธำนอนุกรรมกำร
รองประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

	บริษัท	แอกซ่ำ	ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	สำมัคคีประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยำ	ประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เอไอเอ	จ�ำกัด
บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
PricewaterhouseCoopers	Actuarial	Services	(Thailand)	
Limited
บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เอซ	ไลฟ์	แอสชัวรันซ์	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เอไอเอ	จ�ำกัด
บรษิทั	โตเกยีวมำรนีประกนัชวีติ	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)

บริษัท	เอซ	ไลฟ์	แอสชัวรันซ์	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์	คอนซัลติ้ง	จ�ำกัด
บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)

• อนุกรรมกำรฝ่ำยบริหำร

• อนุกรรมกำรฝ่ำยมำตรฐำนวิชำชีพ

ก้ำวไปกับ
สมำคมแอคชัวรีไทย

รำยนำมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยบริหำร

1.	ให้แอคชัวรีเป็นสมำชิกของสมำคมฯ	โดยเฉพำะส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทำงแอคชัวรีด้ำนประกันวินำศภัย
2. ทบทวนกฎข้อบังคับของสมำคมรวมถึง	น�ำเสนอแผนกำรพัฒนำสมำคมให้เป็นสภำวิชำชีพในระยะยำว
3. ท�ำงำนร่วมกับสมำคมแอคชัวรีในต่ำงประเทศ	เพื่อยกระดับสมำคมฯ	สู่ระดับสำกล

1. จัดท�ำ	“กำรพัฒนำวิชำชีพต่อเนื่อง	(Continuing	Professional	Development:	CPD)”	รวมถึงก�ำหนด	มำตรฐำน
วิชำชีพ	จรรยำบรรณ	และคุณสมบัติของแอคชัวรีที่สำมำรถเป็น	Certifying	Actuaryและ	Appointed	Actuary
2.	จัดสัมมนำทำงวิชำกำร	 เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่สมำชิกและผู้ที่สนใจ	 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	 ควำมรู้ของแอคชัวรี	 อีกทั้งเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรจัดท�ำ	“กำรพัฒนำวิชำชีพต่อ
เนื่อง	(Continuing	Professional	Development:	CPD)”
3.	เป็นศูนย์กลำงในกำรให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรทำงวิชำกำร	(Technical	Paper)	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กำรด�ำรง
เงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง	 (Risk	 Based	 Capital),	กำรแยกสัญญำประกันภัยภำยใต้มำตรฐำนรำยงำนทำง					
กำรเงิน	ฉบับที่	4	(IFRS	4)และ	ส�ำรองทำงภำษี	(Tax	Reserve)	เป็นต้น	(ถ้ำมี)
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ชื่อ นำมสกุล ต�ำแหน่ง บริษัท

รำยนำมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยมำตรฐำนวิชำชีพ

นิติพงษ์	ปรัชญำนิมิต
ดร.	จุฑำทอง	จำรุมิลินท
Andrew Chun-Wai Leung
นวรัตน์	ธนโชคสว่ำง
Syed	Muhammed	Imran	
Haider
Sumit	Narayanan
Pei	Shan	Lee

เกษิณี	รัตนโภคำ

อรพิม		มกรำภิรมย์
โยคิน	โยคี
วิชชุกร	นิลมำนัตต์
ทวีวงศ์	โชติมณีนพพันธ์
ทรงพล	อำรีวิจิตร
อรรถภำส	เชื้อสังข์พันธุ์

ประธำนอนุกรรมกำร
รองประธำนอนุกรรมกำร
ที่ปรึกษำ
อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร	

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร	
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร	
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
ส�ำนักงำนอัตรำเบี้ยประกันวินำศภัย
บริษัท	สำมัคคีประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด

Ernst & Young Office Limited
บริษัท	ทำวเวอร์ส	วัทสัน	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
PricewaterhouseCoopers	Actuarial	Services	(Thailand)	
Limited
บริษัท	พรูเด็นเชียลประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	วิริยะประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
MSIG	Holdings	(Asia)	Pte	Ltd
บริษัท	วิริยะประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)

 ในช่วงเดือน	 กันยำยน	 ที่ผ่ำนมำ	 ทำงสมำคม
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	(SOAT)	ได้
ส่งผู้แทนของสมำคมฯ	คุณนิติพงษ์	ปรัชญำนิมิต	ซึ่งด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรสมำคมและประธำนคณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยมำตรฐำนวิชำชีพ	 เพื่อเข้ำร่วมสัมมนำ	 Actuarial	
Seminar	of	East	Asia	2015	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศ
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ญี่ปุ่นระหว่ำงวันที่	15	-	18	กันยำยน	2558	ซึ่งถูกจัดขึ้นโดย	
สมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น	 (IAJ)	
นอกจำกกำรเข้ำร่วมสัมมนำในครั้งนี้แล้ว	คุณนิติพงษ์ได้เข้ำ
เยี่ยม	Mr.	 Kikuo	 Asano	 นำยกสมำคมนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น	

	 และได้ร่วมหำรือแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยของประเทศ
ญี่ปุ่น	 (IAJ)	กับผู้แทนของสมำคมฯ	อย่ำงเป็นทำงกำร	ซึ่ง

	 กำรร่วมหำรือในครั้งนี้	 นอกจำกจะได้ศึกษำ
แนวทำงในกำรบริหำรงำนของสมำคมฯ	 และเชื่อมควำม
สัมพันธ์อันดีระหว่ำงสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยของ
ประเทศไทยและญี่ปุ่นแล้ว	คุณนิติพงษ์ได้ถือโอกำสในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรประชุมสัมมนำ	“สมำคมนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยแห่งภูมิภำคอำเซียน”	ครั้งที่	19	(19th	AAC	)	
ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย
	 ในส่วนของกำรจัดสัมมนำของสมำคมนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น	(IAJ)	ในครั้งนี้	
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตและ

ทิศทำงของธุรกิจประกันชีวิตของประเทศญี่ปุ่น	 เช่น	กำร
ประกันสังคม	ผลิตภัณฑ์ใหม่	กำรประกันกลุ่ม	ตำรำงมรณะ	
กำรบัญชี	ระบบบ�ำนำญ	กฎหมำยเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำ	
กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ในประเทศญี่ปุ่น	
รวมถึงเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำม
คิดเห็นระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่มำจำกประเทศต่ำงๆ
ในภูมิภำคเอเชีย	 ซึ่งประกอบด้วย	 สำธำรณรัฐประชำชน
จีน	 ประเทศอินโดนีเซีย	 สำธำรณรัฐเกำหลี	 มองโกเลีย	
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์	ไต้หวัน	ประเทศไทย	และสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม

ประกอบด้วย

Mr.	Yoshiaki	Maebayashi,	General	Secretary	
of	the	IAJ	
Mr.	Tomio	Murata,	Vice	President	of	the	
IAJ	and	in	charge	of	overseas	affairs
Mr.	 Hiromi	 Kaneko,	 Director	 of	 the	 IAJ	
and	 chairperson	 of	 Standard	 of	 Practice	
Subcommittee
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กำรประกันภัยต่อ
ของกำรประกันวินำศภัย
	 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ	สวัสดีแอคชัวรีทุกท่ำน	ฉบับนี้
ขอต้อนรับทุกท่ำนเข้ำสู่เนื้อหำสำระดีๆ	เกี่ยวกับกำรประกัน
ภัยต่อของกำรประกันวินำศภัยกันนะคะ	ทุกท่ำนคงทรำบกัน
ดีอยู่แล้วว่ำบริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะมีกำรโอนย้ำยควำม
เสี่ยงจำกบริษัทของตนสู่บริษัทประกันภัยต่อ	ทั้งนี้วิธีกำรโอน
ย้ำยควำมเสี่ยงหรือกำรเอำประกันภัยต่อแบ่งออกเป็นสอง
วิธีด้วยกัน	คือ	กำรประกันภัยต่อเฉพำะรำย	(Facultative	
Reinsurance)	และกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำ	(Treaty	
Reinsurance)	ซึ่งวิธีกำรประกันภัยต่อทั้งสองแบบนี้สำมำรถ
แบ่งออกเป็น	 กำรประกันภัยต่อตำมสัญญำแบบไม่เป็น
สัดส่วนและกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำแบบเป็นสัดส่วน	
ดังสรุปไว้ในแผนผังด้ำนล่ำงนี้ค่ะ	 ทั้งนี้ไม่ว่ำบริษัทประกัน
ภัยจะเลือกวิธีกำรประกันภัยต่อแบบใดก็ตำม	 ทำงบริษัท
ต้องปฏิบัติตำมกฎ	เกณฑ์	และข้อบังคับที่ทำงคณะกรรมกำร

ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	
ก�ำหนดไว้	ท่ำนที่สนใจสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกฎเกณฑ์
ดังกล่ำวได้จำกประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	
และเงื่อนไขกำรประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินำศภัย	
พ.ศ.	๒๕๕๕

การประกันภัยต่อ (Reinsurance)

การประกันภัยต่อเฉพาะราย 

(Facultative Reinsurance)

การประกันภัยต่อตามสัญญา 

(Facultative Reinsurance)

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

(Non-Proportional Treaty Reinsurance)

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

(Non-Proportional Treaty Reinsurance)

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

(Proportional Treaty Reinsurance)

สัญญาการประกันภัย

ต่อแบบอัตราส่วน 

(Quota Share 

Treaty)

สัญญาการ

ประกันภัยต่อ

แบบส่วนเกิน 

(Surplus Treaty)

สัญญาการประกันภัยต่อ

ผูกพันแบบเฉพาะราย

(Facultative Obligatory 

Treaty)

สัญญาการประกันภัยต่อ

แบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน 

(Combined Quota Share 

& Surplus Treaty)

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

(Proportional Treaty Reinsurance)

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

(Proportional Treaty Reinsurance)



	 ดังนั้นกำรประเมินหรือกำรทดสอบกำรถ่ำย
โอนควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส�ำคัญเพื่อแยกประเภทสัญญำ
ระหว่ำงสัญญำประกันภัยต่อปกติ	 และสัญญำประกัน
ภัยต่อทำงกำรเงินจึงมีควำมส�ำคัญ	 ผู้เขียนจึงขอยก
ตัวอย่ำงวิธีกำรจัดท�ำกำรประเมินเรื่องกำรโอนย้ำยควำม
เสี่ยงของกำรประกันภัยต่อในต่ำงประเทศวิธีหนึ่ง	เพื่อ
ทดสอบว่ำสัญญำประกันภัยต่อใดๆเข้ำข่ำยกำรประกัน
ภัยต่อทำงกำรเงินหรือไม่	วิธีกำรประเมินนี้มีชื่อเรียกว่ำ	
กฎ	10/10	ภำยใต้มำตรฐำนบัญชี	SSAP62	โดยวิธีกำร
ทดสอบกำรโอนย้ำยควำมเสี่ยงมีข้อพิจำรณำดังนี้

	 ส�ำหรับข้อควรระวังของกำรประกันภัยต่อใดๆ	ของบริษัทประกันภัยนั้น	ทำงคปภ.	มีข้อห้ำมไม่ให้บริษัทประกันภัย
ท�ำสัญญำประกันภัยต่อทำงกำรเงิน	(Financial	Reinsurance)	หรือสัญญำประกันภัยต่อแบบจ�ำกัด	(Finite	Reinsurance)
ที่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
“1) มีกำรลงรำยกำรทำงกำรเงิน	เบี้ยประกันภัยและค่ำสินไหมทดแทนระหว่ำงบริษัทและผู้รับประกันภัยต่อโดยไม่มีกำร
ช�ำระเงิน	หรือช�ำระเงินเพียงบำงส่วน	รวมถึงมีธุรกรรมทำงกำรเงินอื่น	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยต่อ	ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อกำรแสดงฐำนะกำรเงินและน�ำไปสู่กำรบิดเบือนฐำนะกำรเงินที่แท้จริงของบริษัท
2) ให้ควำมคุ้มครองย้อนหลัง	(retrospective	provisions)	ส�ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแล้ว	และคู่สัญญำไม่ว่ำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ำยทรำบควำมเสียหำยแล้ว	ซึ่งก�ำหนดให้คู่สัญญำมีสิทธิและภำระผูกพันในอนำคต	โดยที่เบี้ยประกัน
ภัยต่อหรือค่ำบ�ำเหน็จประกันภัยต่อค�ำนวณจำกระยะเวลำและจ�ำนวนค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว
3)	ไม่มีกำรโอนควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย	(insurance	risk)	ที่มีนัยส�ำคัญ	เช่น	ควำมคุ้มครองจำกสัญญำประกัน
ภัยต่อไม่เพียงพอต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น	โดยอำจพิจำรณำจำกจ�ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนและระยะเวลำกำรจ่ำย
ค่ำสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัท	เป็นต้น”

	 หาก	 10%	 ของมูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัย
ของการรับประกันภัยต่อมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทประกัน
ภัยต่อ	(กระแสเงินสดรวมถึงค่าความสูญเสียจากการรับประกัน
ภัยและค่าคอมมิชชั่นจากการรับประกันภัยต่อ)	สัญญาการประ
ภัยต่อนี้จะถูกจัดเป็นสัญญาประกันภัยต่อปกติ
	 ทั้งนี้	กฎ	10/10	เป็นเพียงกำรพิจำรณำอย่ำงคร่ำวๆ	
เพื่อกำรแยกสัญญำประกันภัย	 เนื่องจำกกำรประมำณกำรที่	
10%	 เกิดจำกกำรพิจำรณำและประสบกำรณ์ในช่วงหนึ่ง	 จึง
อำจไม่เหมะสมส�ำหรับกำรปรับใช้ในบำงสถำนกำรณ์

การคุ้มครอง

ความเสียหาย

ส่วนเกิน 

(Excess of 

Loss Cover)

การคุ้มครองความ

เสียหายส่วนเกิน

ช่วงชั้นปกติ 

(Working 

Cover)

การคุ้มครองความ

เสียหายส่วนเกิน

ช่วงชั้นมหันตภัย 

(Catastrophe 

Cover)

การคุ้มครองเพื่อ

ควบคุมอัตรา

ความเสียหาย 

(Stop Loss or Excess 

of Loss ratio Cover)

การประกันภัยต่อ

ความเสียหายส่วน

เกินเฉพาะราย 

(Facultative 

Excess of Loss)

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

(Proportional Treaty Reinsurance)

	 สุดท้ำยนี้	ผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทควำม
นี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ	 และในฉบับหน้ำ	 เรำจะ
มำอธิบำย	 Financial	 Reinsurance	 และ	 Finite	
Reinsurance	กันต่อไปนะคะ
	 หำกท่ำนใดมีควำมคดิเหน็ประกำรใดสำมำรถ
แบ่งปันประสบกำรณ์ของท่ำนและเล่ำสู ่กันฟังได้ที	่
Editor@sawasdeeactuary.com	ขอบคุณนะคะ	

ที่มา:  Reinsurance:	Make	It	Easy!
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธี
กำร	และเงื่อนไขกำรประกันภัยต่อของบริษัทประกัน
วินำศภัย	พ.ศ.	๒๕๕๕
Reinsurance	 Attestation	 Supplement	 20-
1:Risk	Transfer	Testing	Practice	Note

- 
- 
 
 
 
-
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	 สอดคล้องกับผลงำนวิจัยเรื่องสีรถจำกศูนย์วิจัย
ด้ำนอุบัติเหตุ	มหำวิทยำลัยโมนำร์ช	ประเทศออสเตรเลีย	
(Monash	University	Accident	Research	Centre)	

	 ในรำยงำนฉบับนี้	ได้ตั้งสมมติฐำนถึงจ�ำนวนกำร
เกดิอบุตัขิองรถยนต์ในแต่ละสีว่ำมีกำรแจกแจงแบบปัวซองส์	
(Poisson	Distribution)	

สีตำมอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุสูง
สีตำมอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุต�่ำ

ด�ำ	บรอนซ์
ครีม

น�้ำตำลด�ำ	เขียว
ไม่ระบุ

แหล่งอ้างอิง/ สีรถยนต์ตามอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุ

บริษัทประกันภัย 

Churchill

วารสารการแพทย์อังกฤษ

(ท้องถนนในนิวซีแลนด์)

	 ในปัจจุบัน	หนึ่งในสินทรัพย์	 (assets)	ที่คนส่วน
ใหญ่มักอยำกมีไว้ครอบครอง	 ไม่ว่ำจะเป็นระดับมนุษย์เงิน
เดือนหรือระดับผู้บริหำร	นั่นคือ	“รถยนต์”	บำงคนถึงกับมอง
ว่ำ	“รถยนต์”	เปรียบเสมือนปัจจัยที่	5	เลยทีเดียว	เนื่องจำก
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงไปท�ำงำน	เดินทำงกลับบ้ำน	เดินทำง
ไปยังสถำนที่ต่ำงๆ	รวมถึงกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้รถยนต์เป็นพำหนะ
หลักทั้งสิ้น	ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันจะมีกำรใช้ระบบขนส่งมวลชน
มำกขึ้นแล้วก็ตำม
	 กำรเลือกรถยนต์ก็มีหลำยปัจจัย	ทั้งในแง่ของ	รำคำ	
ยี่ห้อ	คุณภำพ	หรือแม้กระทั่ง	สี		ซึ่งคนส่วนมำกก็มักจะเลือก
สีรถยนต์ตำมควำมชอบเป็นหลัก	บำงคนก็ยึดตำมหลักควำม
เชื่อที่ว่ำ	สีสว่ำงจะหมำยถึงชีวิตที่สดใส	ท�ำให้กำรขับขี่ปลอดภัย
ไร้อุบัติเหตุ	สีมืดจะหมำยถึงชีวิตที่มืดมน	โชคร้ำย	ท�ำให้กำร
ขับขี่ต้องประสบกับอุบัติเหตุ	บำงคนมองว่ำสีแดงเป็นสีที่ร้อน
แรง	ผู้ขับขี่มีแนวโน้มที่จะเป็นคนใจร้อน	หุนหันพลันแล่น	จึง
มีโอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง	

	 ยิ่งไปกว่ำนั้น	บำงคนต้องไปดูหมอก่อนเลือก
ซื้อรถยนต์เลยทีเดียว	ในทำงกลับกัน	กลุ่มคนบำงส่วนก็
มองว่ำสีเป็นเรื่องงมงำย	อุบัติเหตุขึ้นอยู่กับกำรขับขี่ส่วน
บุคคลมำกกว่ำ	ดังนั้นเรำจะไปดูตำมสถิติกันว่ำ	แท้จริง
แล้วสีรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุมำกน้อยแค่ไหน	และ
ถ้ำสีรถแต่ละสีมีโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่ำงกัน
จริง	เบี้ยประกันของรถแต่ละสีก็ควรต่ำงกันด้วย	แปรผัน
ตรงกับโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่ำงกัน
	 หนังสือพิมพ์	 เดอะซัน	 ของอังกฤษ	 ได้
รำยงำนผลส�ำรวจของบริษัทประกันภัย	Churchill	ซึ่ง
อ้ำงว่ำ	รถที่มักจะประสบอุบัติบนท้องถนนส่วนมำกจะ
เป็นรถสีด�ำ	และตำมมำด้วยอันดับสองคือรถสีบรอนซ์	
ในขณะที่รถสีครีมนั้นเป็นรถที่ปลอดภัยมำกที่สุด	รวม
ทั้งจำกกำรส�ำรวจสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน
นิวซีแลนด์ของวำรสำรกำรแพทย์อังกฤษระหว่ำงปี	1998-
1999	พบว่ำรถสีน�้ำตำลด�ำและสีเขียว	เป็นรถที่ประสบ
อุบัติเหตุมำกที่สุด	

สีรถยนต์ท�ำให้
เบี้ยประกันแพงขึ้นไหม?
[Color makes insurance 
premium different?]
โดย ศิวกร ไตรพิพิธสิริวัฒน์ (ปอนด์) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในกำรทดลองหนึ่งๆ ถ้ำให้ X เป็นจ�ำนวนของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำใด 
เวลำหนึ่งหรือในอำณำบริเวณหนึ่งๆ ถ้ำ  µ เป็นค่ำเฉลี่ยของจ�ำนวนเหตุกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นในช่วงเวลำที่จ�ำกัด หรือในอำณำบริเวณที่จ�ำกัดดังกล่ำวนั้น จะได้ว่ำ X เป็นตัวแปร

สุ่มโดยที่มีกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็น ดังนี้                      x=0, 1, 2,…

สีรถยนต์ท�ำให้
เบี้ยประกันแพงขึ้นไหม?
[Color makes insurance 
premium different?]

	 รวมทั้งใช้	 log-linear	Poisson	Regression	
analysis	และ	induced	exposure	method	ในกำรวัด
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสีกับกำรเกิดอุบัติเหตุรถชนในประเทศ
ออสเตรเลีย	 พบว่ำในช่วงระยะเวลำ20	 ปี	 เกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนกันรวมทั้งสิ้น	850,000	ครั้ง	ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ	
กลุ่มรถสีโทนมืด	เป็น็็็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุมำกกว่ำรถสีโทน
สว่ำงหลำยเท่ำตัว	โดยรถสีด�ำ	มีสัดส่วนกำรเกิดอุบัติเหตุ
มำกที่สุดถึง	ร้อยละ	47	รองลงมำกได้แก่กลุ่มรถสีเทำ	สี
เงิน	สีแดง	และสีน�้ำเงิน	ตำมล�ำดับ	ส่วนรถที่เกิดอุบัติเหตุ

น้อยที่สุดคือรถสีขำว	สีทอง	และสีเหลือง		
	 ดร.สจ๊วตให้เหตุผลลว่ำสีมีผลต่อสมองและ
จิตใจของคนเรำ	 โดยรถสีสว่ำง	 จะท�ำให้ผู้ขับขี่อื่นสังเกตุ
เห็นได้ง่ำยกว่ำสีโทนมืด	ร้อยละ	12	และตอนกลำงคืนท�ำให้
ทัศนวิสัยในกำรมองเห็นไม่ดี	รถสีด�ำจึงมีควำมเสี่ยงในกำร
เกิดอุบัติเหตุมำกกว่ำรถสีขำวเกือบ	ร้อยละ	50	เนื่องจำกสี
โทนมืดนั้นจะกลมกลืนไปกับฉำกหลังและพื้นถนนขณะขับ
รถ	 โดยในตอนกลำงวันรถสีด�ำมีแนวโน้มที่จะเกิดกำรชน
มำกกว่ำรถสีขำวถึง	ร้อยละ	10

สีตำมอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุสูง
สีตำมอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุต�่ำ

ด�ำ	บรอนซ์
ครีม

น�้ำตำลด�ำ	เขียว
ไม่ระบุ

แหล่งอ้างอิง/ สีรถยนต์ตาม

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัทประกันภัย 

Churchill

วารสารการแพทย์อังกฤษ

(ท้องถนนในนิวซีแลนด์)

ศูนย์วิจัยด้านอุบัติเหตุมหาวิทยาลัย

โมนาร์ช ประเทศออสเตรเลีย

ด�ำ	เทำ	เงิน	แดง	น�้ำเงิน	ตำมล�ำดับ
ขำว	ทอง	เหลือง	ตำมล�ำดับ

	 ดังนั้นเป็นที่น่ำสนใจต่อไปในอนำคตว่ำ	บริษัท
ประกันวินำศภัยควรจะมีกำรคิดเบี้ยประกันภัยให้แตกต่ำง
กันตำมสีของรถยนต์หรือไม่	 เนื่องจำกโทนกลุ่มรถยนต์สี
เข้มและสีอ่อนมีอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่ำงกัน	ทั้งนี้
ตำมข้อมูลอ้ำงอิงข้ำงต้น	 กลุ่มผู้ขับรถยนต์โทนสีเข้มควร
ที่จะต้องจ่ำยเบี้ยประกันภัยสูงกว่ำกลุ่มผู้ขับรถยนต์โทน
สีอ่อน	 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี้เอง	 ในอนำคตเรำควร
จะมีกำรเก็บสถิติที่มำกขึ้น	 เพื่อให้เรำสำมำรถยืนยันได้
แน่ชัดขึ้นว่ำสีรถยนต์ที่แตกต่ำงกัน	 ส่งผลต่ออัตรำกำร
เกิดอุบัติเหตุที่ต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด	 และควรจะมีกำร
เก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลำด้วย	เช่น	ท�ำกำรเก็บสถิติทั้งใน
เวลำกลำงวันและกลำงคืน	เพรำะโอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
แตกต่ำงกัน	รวมทั้งน�ำเทคโนโลยี	GPS	เข้ำมำช่วยเพื่อควำม

ละเอียดมำกขึ้นของข้อมูลทำงสถิติ	
	 ตัวอย่ำงควำมละเอียดที่มำกขึ้นของข้อมูล	
เช่น	 เรำสำมำรถทรำบว่ำรถยนต์กลุ่มสีมืดมีอัตรำกำรเกิด
อุบัติเหตุในช่วงใดมำกกว่ำกัน	 ระหว่ำงเวลำกลำงวันและ
เวลำกลำงคืน	หรือยิ่งไปกว่ำนั้น	 เรำสำมำรถระบุช่วงเวลำ
ที่แน่นอนได้ด้วย	เช่น	ช่วงเวลำ	06.00-10.00	น.	มีอัตรำ
กำรเกิดอุบัติเหตุจ�ำนวนกี่ครั้งในรถยนต์แต่ละกลุ่มสี	และ
ระยะเวลำกำรขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุเป็นเท่ำใด	
	 อย่ำงไรก็ตำมในควำมคิดเห็นของผู้เขียน	 กำร
ขับขี่ที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	 ขึ้นอยู่กับกำรขับขี่ด้วยควำม
ระมัดระวัง	มีสติสัมปัญชัญญะ	รวมทั้งมีวินัยในกำรขับขี่
มำกกว่ำ	แต่สีอำจมีผลเพียงแค่ในด้ำนของกำรมองเห็นใน
ยำมวิกำลหรือยำมทัศนวิสัยแย่เพียงแค่นั้น	!
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	 นับถอยหลังในอีกไม่กี่วัน	 จะมีงำนยิ่งใหญ่
ที่สุดงำนหนึ่งของวงกำรนักคณิตศำสตร์ประกันภัยจัดขึ้น
ที่บ้ำนเรำ	อย่ำหำว่ำเว่อร์นะครับ	เพรำะงำน 19th Asian 
Actuarial Conference (AAC)	ถือเป็นงำนรวมตัวกัน
ของแอคชัวรีที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย	 ควำมส�ำคัญของ
งำนนี้นอกจำกจะเป็นเวทีน�ำเสนอควำมรู้เชิงวิชำกำรแล้ว	
ยังเป็นเวทีที่เหล่ำแอคชัวรีมำแลกเปลี่ยน	 พุดคุยอัพเดต
ควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ	ในวงกำรประกันภัยอีกด้วย
	 ในงำนนี้ได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกเพื่อนๆ				
แอคชัวรีจำกทั่วทุกมุมโลก	 ที่สมัครมำเป็นจ�ำนวนมำก	
ท�ำให้คณะกรรมกำรอำสำสมัครทุกท่ำนที่เตรียมงำนมำ
เป็นปีปลำบปลื้มยินดี	 และต้องขอขอบคุณทุกควำมช่วย
เหลือ	ในกำรประชำสัมพันธ์งำน	มำ	ณ	โอกำสนี้ด้วยครับ
	 งำน	AAC	ปีนี้	ได้รับเกียรติกลับมำจัดที่ไทยเป็น
อีกครั้ง	ณ	โรงแรมแชงกรี-ลำ	เช่นเดิมหลังจำกที่เคยจัดมำ
แล้วในปี	1997	เกือบ	20	ปีที่แล้ว	โดยมีควำมพิเศษอย่ำง
หนึ่งว่ำ	 (ที่เล็กๆ	แต่ส�ำคัญนะ)	คือกำรมีตัดค�ำว่ำ	 “East”	
ออกจำกชื่องำนเดิม	East	Asian	Actuarial	Conference	
เนื่องจำก	 ในปีที่ผ่ำนๆ	 มำ	 งำนนี้ไม่ได้ดึงดูดเฉพำะผู้เข้ำ
ร่วมงำนจำกฝั่งเอเชียตะวันออกเท่ำนั้น	 แต่มีมำจำกทั้ง
ตะวันออกกลำง	ยุโรป	ออสเตรเลีย	อเมริกำ	และในทุกๆ	
ปีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
	 กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนเริ่มขึ้นในวันที่	 3	
พฤศจิกำยน	โดยจะมี	Executive	Board	Meeting	และ	
Press	Conference	ก่อน	แล้วจะมีพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร
ในวันที่	4	พฤศจิกำยน	เริ่มต้นด้วยกำรกล่ำวเปิดโดยบุคคล
ส�ำคัญจำกทั้งวงกำรเศรษฐกิจไทย	 และวงกำรประกันภัย
ของเอเชีย	
	 จำกนั้น	ตำมมำด้วย	Panel	Discussion	 ใน
หัวข้อ	 “What	 role	 does	 innovation	 play	 in	 the	
future	of	the	actuarial	profession?”	ที่มี	President	
ของสมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยของทั้งประเทศไทย	
(Tommy	Pichet,	 President	 of	 SoAT)	 ออสเตรเลีย	
(Fred	Rowley,	President	of	IAA)	สหรัฐอเมริกำ	(Craig	
Reynolds,	 President	 of	 SoA)	 และสหรำชอำณำจักร	
(Colin	Wilson,	President	Elect	of	IFoA)	มำนั่งเป็น	
Panelist	 โดยมี	 Mark	 Saunders	 (Group	 Head	 of	

Strategy,	AIA	Group	Limited)	มำเป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร	
นับว่ำเป็นกำรรวมตัวของบุคคลระดับท็อป	จะต้องเป็นกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่น่ำสนใจมำก	และจะท�ำให้ผู้เข้ำ
ฟังเกิดไอเดียต่อยอดอย่ำงแน่นอน
	 ภำยใต้ธีมงำน	 Innovation:	 Creating	
Sustainable	 Value	 ตลอดงำนจะโฟกัสไปที่กำรสร้ำง
สรรนวัตกรรมใหม่ๆ	 และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เดิมเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำให้กับกำรท�ำงำนของแอคชัวรี	ซึ่งทีมงำนเรำก็ได้
คัดเลือก	Parallel	Session	ที่จะมำเป็นแกนหลักของงำน	
19th	AAC	จ�ำนวน	12	ช่วง	แต่ละช่วงจะมีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้คู่ขนำนกันไป	3	ห้อง	รวมทั้งสิ้นถึง	36	Sessions!	
คลอบคลุมทั้งในหัวข้อ	ประกันชีวิต	ประกันวินำศภัย	ประกัน
สุขภำพ	 กำรธนำคำร	 กำรลงทุน	 โอกำสและแนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงใหม่ๆ	ซึ่งถือเป็นตลำดวิชำที่สุดยอดมำก
ส�ำหรับคนในวงกำรแอคชัวรีอย่ำงเรำๆ		รับรองได้ว่ำผู้เข้ำ
ร่วมทุกท่ำนจะได้เก็บเกี่ยวทั้งควำมรู้	ประสบกำรณ์	และไอ
เดียต่ำง	ๆ	รวมไปถึงเพื่อนใหม่จำกทั้งในและต่ำงประเทศ
แน่นอนครับ	(อ้อ!	อย่ำลืมพกนำมบัตรกันไปเยอะๆ	นะครับ)
	 ในวันที่สำมของงำน	(5	พฤศจิกำยน)	มีไฮไลท์
อยู่ที่	Half	Day	Tour	ที่จะจัดขึ้นในช่วงบ่ำย	 ใครสนใจ
ไปเยี่ยมเยียนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยหรือโหยหำห้วง
เวลำทัศนศึกษำในวัยเด็กกับเพื่อนใหม่	ก็เข้ำร่วมได้นะครับ	
ไม่ได้สงวนสิทธิ์เฉพำะชำวต่ำงชำติ	
	 และแล้วก็มำถึงวันสุดท้ำยของงำน	เริ่มต้นช่วง
เช้ำด้วย	 Parallel	 Session	 ต่อเนื่อง	 ส่วนในช่วงบ่ำยจะ
เป็นกำรสัมมนำรวม	 และกำรกล่ำวปิดงำนโดยคุณอิฏฐ์	
อภิรักษ์ติวงศ์	 ประธำนของกำรจัดงำนในครั้งนี้	 ซึ่งในกำ
ล่ำดินเนอร์อ�ำลำ	ตัวแทนจำกแต่ละประเทศมีกำรน�ำเสนอ
วัฒนธรรม	 ซึ่งแน่นอนว่ำจะเป็นกำรปิดงำน	 19th Asian 
Actuarial	Conference	ณ	กรุงเทพฯ	ที่สวยงำมและน่ำ
ภำคภูมิใจส�ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนและเพื่อนๆ	ทุกคนที่มำเป็น
ส่วนหนึ่งของงำนนี้ครับ
	 ตอนนี้ขออนุญำตแนะน�ำตำรำงกิจกรรมของ
งำนไว้ก่อนนะครับ	 หรือถ้ำหำกสนใจรำยละเอียดอื่นของ
งำน	 สำมำรถเข้ำไปติดตำมต่อในเว็บไซต์	 http://www.
actuariesasia.org/	หรือ	facebook	fanpage:	19thAAC	
ได้เลยนะครับ
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7:30	-	9:00
9:00	-	9:45

9:45	-	10:00

10:00	-	10:30

10:30	-	10:50

10:50	-	11.30

11:30	-	12:30

12:30	-	14:00

14:00	-	14:45

14:45	-	14:50

14:50	-	15:35

15:35	-	15:55

15:55	-	16:40

16:40	-	16:45

16:45	-	17:30

Registration
19th AAC Opening Ceremony

VIP	Address	-	Khun Korn Chatikavanij  
Chair of the Democrat Party Policy Unit and former Finance Minister

Keynote	speaker	1:	Mark Saunders 
Group	Head	of	Strategy 

 AIA Group Limited
Tea break

Keynote	speaker	2: Zia Zaman 
Chief	Innovation	Officer 

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

Facilitator:	Mark Saunders	-	Group	Head	of	Strategy,	AIA	Group	Limited 
Panellists:	 

Tommy Pichet	-	President	of	SOAT 
Fred Rowley -	President	of	the	IAA  

Colin Wilson	-	President	Elect	of	IFoA 
Craig Reynolds - President	of	SoA

Luncheon

Changeover

Tea break

Changeover

Wednesday, 4 November 2015

Moderator	1:	Johann Dutoit 
Chief Actuary 

Krungthai-AXA Life PCL
Parallel	1 

Innovations	in	Underwriting	and	
Risk	Management 

Paul Jones 
Regional	Chief	Underwriter,	Asia 

RGA Reinsurance Company Limited

Parallel	4 
Innovation	in	capital	management	

to support sustainable growth 
David O’Brien 

Head	of	Global	Financial	&	
Longevity	Solutions 
SCOR Global Life

Parallel	7 
Optimizing the business decision 

with	proxy	functions	-	A	Case	Study 
Brian Robinson/Ken Liang 

Director	-	Product	management/
Assistant Director	-	Solution	

specialist 
Moody’s Analytics

Parallel	10 
Strategy	of	Korean	insurance	

companies in a low interest rate 
environment	and	with	an	aging	

population  

Moderator	2:	 Marc Dijkstra 
Managing Partner 
Posthuma Partners

Parallel	2 
Integrated	Business	Planning:	

Breaking	down	the	silos 
Matthew Maguire/Roshan Perera/
Yuen Leng Chin/ Sheng Chieh Loh 

NMG Consulting

Parallel	5 
Business	Model	Innovation	for	
Insurers	-	Lessons	from	Other	

Industries 
Gavin R. Maistry 

Chief Actuary and	CRO 
Munich Re

Parallel	8 
Australian disability insurance:	
What did the actuaries miss? 

Andrew Linfoot 
Head of Life	-	Australia	and	New	

Zealand 
Munich Re

Parallel	11 
Emerging	Innovation	of	Health	
Care	Delivery	in	Developing	

Countries 
Zhee Chong Koh 

Moderator	3: Soo Meng Foo 
Head	of	Thailand,	Philippines,	and	Vietnam 

RGA Reinsurance Company Limited
Parallel	3 

Mastering	your	elevator	speech	(Part	I) 
Derek Cribb/Paul Reynolds 

IFoA	Chief	Executive/Director	of	Public	
Affairs 
IFoA

Parallel	6 
Alternative	or	Die:	Why	insurers must 
seriously	consider	the	alternative	

investment	space 
 Dr.Sutee Mokkhavesa 
Muang Thai Life Pcl

Parallel	9 
Impact	Of	Low	Rates	On	Investment	And	
Capital:	A	Bank’s	View	and	Solutions 

Mathieu LÉPINAY 
Head	of	Foreign	Exchange,	Rates	and	

Credit	Structuring	for	ASEAN 
Standard Chartered Bank

Parallel	12 
 

TBC
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9:00	-	9:10

9:10	-	9:55

9:55	-	10:00

10:00	-	10:45

10:45	-	11:05

11:05	-	11:50

11:50	-	11:55

11:55	-	12:40

12:40	-	14:00
13:30	-	18:45

9:00 - 9:45

Thursday, 5 November 2015

Friday, 6 November 2015

18:00	-	20:00
20:00	-	22:00

Kyunghak Rhee  
Head ofLife & Health Product 

Development	Team 
Korean Reinsurance Company

Product actuary - Medical 
Swiss Re

Welcome cocktail reception
ACCA Dinner

ACCA 
Moderator	4

ACCA welcome
Parallel	13	-	The	Consulting	Enclave 
What would be an ideal embedded 
value	reporting	basis	in	Asia? 

Clement Bonnet 
Consulting actuary 

Milliman

Parallel	16	-	The	Consulting	Enclave 
Visualisation	of	liability	risks	in	life	

insurance 
Ross Moore 

Associate	Director 
Deloitte Consulting

Parallel	19	- The	Consulting	Enclave 
Consulting:	Opportunities	for	

innovation	from	history 
Frank Ashe 
Consultant 

Quantative Strategies

Parallel	22 - The	Consulting	Enclave 
Actuarial	Reports	on	Public	Sector	
Pension	Schemes:	global	framework,	

issues and challenges 
Zainal Abidin Mohd. Kassim  

Senior partner 
Actuarial Partners Consulting 

Sdn Bhd

Moderator	7:	 Gavin R. Maistry 
Chief	Actuary	and	CRO 

Munich Re

Parallel	25 

Casualty Actuarial Association 
Moderator	5
CAS	welcome
Parallel	14	 

Beyond	Generalised	Linear Models  
Colin Priest/Xavier Conort 
CEO/Chief	Data	Scientist 

Intelli.co/Datarobot

Changeover
Parallel	17	 

Preparing for a	detariffed	market	-	
the challenges 

Frankie Chan/Faiezy Hasnan 
Head of	General	Insurance	-	Asia/

Head	of	Pricing	-	General 
AGEAS/Etiqa Insurance Berhad

Tea break
Parallel	20 

Usage based insurance - The future 
of motor insurance in Asia 
Roberto Malattia/Yao Wang 

Tower Watson

Changeover
Parallel	23 

Panel:	Agriculture	Insurance	-	
A	New	Frontier	for	Actuaries 

Bob Conger/Rade Musulin/Mary 
Frances Miller

Moderator	8:	Andrew Linfoot 
Head	of	Life	-	Australia	and	New	

Zealand 
Munich Re
Parallel	26 

China Actuarial Association  
Moderator	6

CAA welcome
Parallel	15	 

The	Innovation	in	the	Insurance and 
Reinsurance	Market	in	China 

Li Fang 
Deputy	General	Manager 
China	Life	Reinsurance

Parallel	18	 
Long	term	Guarantees:	Value	at	Risk	

versus	Value	for	Money 
Vincent Lepez 

Global	Chief	Pricing	Actuary 
SCOR Global Life

Parallel	21	 
Retirement	risks	and	opportunities	in	the	

Chinese	Market 
Dale Hall 

SoA

Parallel	24 
Is	your	health	insurance	portfolio	

really sustainable?  
 Aloysius Lim 

Gen Reinsurance AG

Moderator	9:	Allen Lowe 
Chief Pricing Actuary 

RGA Reinsurance Company Limited

Parallel	27 

Luncheon ACCA	AGM
Half	Day	Tour
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Data	Driven	Innovations	in	Pricing	
and Underwriting 
Peter Banthorpe 

RGA Reinsurance Company Limited

Parallel	28 
Silver	Insurance:	The	New	Frontier 

Darshan Singh 
Pacific Life Re Limited

Parallel	31 
Developments	in	microinsurance	

in Asia 
Sing Yee Yeoh/Erica Chan 

Milliman

Parallel	34 
Innovations	in	distribution	-	

learnings from Africa 
Johann van Niekerk 

RGA Reinsurance Company Limited

Cyber crime - Measures to mitigate 
cyber crimes 
David Piesse 

International Insurance Society
Changeover
Parallel	29 

Implications	of	IFRS	4	Phase	2	to	
insurers 

Patrick Menard/Vanessa Lou 
Director/Manager 
Ernst & Young

Tea break
Parallel	32 

How	to	Set	Risk	Appetite	for	an	
Insurance	Company:	A	Practical	

Case	Study 
Andrew Hitchcox 

IFoA
Changeover
Parallel	35 

Takaful	business	in	Asia 
Vanessa Lou/Chin Chean Tan  

Ernst & Young

Lunch

Sustainability	and	the	financial	system 
Nico Aspinall 

IFoA

Parallel	30 
Genetic	testing	and	the	implication	for	

the insurance industry 
Florian Rechfeld 

Medical	Biochemist	-	Life	&	Health	R&D 
Swiss Re

Parallel	33 
Research	Prototype:	Lapse	Analysis	of	
Life	Insurance	Policies	in	Malaysia	with	

Generalised	Linear	Models 
Nicholas Yeo Chee Lek 

Malaysian Actuarial Society

Parallel	36 
Mastering	your	elevator	speech	(Part	II) 

Derek Cribb/Paul Reynolds 
IFoA Chief Executive/Director of Public 

Affairs 
IFoA

9:45 – 9:50

9:50 - 10:35

10:35 - 10:55

10:55 - 11:40

11:40 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 14:00
14:00 - 14:05

14:05 - 14:45

14:45 - 15:25

15:25 - 15:45

15:45 - 16:25

16:25 - 17:25

17:25 - 17:30

17:30 – 19:00
19:00

Moderator:	Colin Wilson 
President	of	IFoA

Plenary	Session	1:	Actuaries,	Solvency,	and	ERM 
Fred Rowley 

President of the IAA
Plenary	Session	2:	How	can	insurers	drive	value	creation	amidst	constantly	changing	regulations? 

Paul Melody 
Towers Watson

Tea break
Keynote	speaker	3:		Dr. Thavirap Tantiwongse 

Public	Affairs	Director	 
GlaxoSmithKline

Panel	discussion:	Disruptive	innovation:	How	will	it	impact	the	future	of	the	Asian	Insurance	Market?	 
Facilitator:	Paul Melody - Towers Watson 

Panellists:	 
Tony Cheng -	Executive	Vice	President	of	Asian	Markets,	RGA 

Michael Parker -	CEO	at	Direct	Asia	(Thailand)	Limited 
TBC 
TBC

Closing	remarks 
Itt Apirativong 

Chairman	19th	AAC
Pre-farewell	dinner	activities

Closing ceremony and farewell dinner
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Casualty Actuarial Society

	 CAS	ก่อตั้ง	มำประมำณ	100	ปี
แล้ว	เป็น	สถำบัน	ที่ผลิต		General	Insur-
ance	แอคชัวรี่ที่มีคุณภำพ	อย่ำง	สูง	ชึ่ง	ท�ำให้	
บริษัท	ทั่วโลก	ให้ควำมส�ำคัญ	CAS	fellows	
เป็นพิเศษ	ในเอเชีย	CAS	fellows		และ	as-
sociates	ส่วน	ใหญ่	ท�ำงำน	ใน	จีน	กับ	ฮ่องกง	
สิงคโปร์มีประมำณ	10	กว่ำคน	แต่ในประเทศ	
ไทย	มีแค่	2	คน

จะเลือกเป็นแอคชัวรีสำยไหนดี
โดย วศเวท อายานะ FCAS และ ฑัชฌา อายานะ FSA

	 น้องๆ	ตัดสินใจ	เข้ำ	มำในวงกำร	แล้ว	พร้อม	ที่จะยอมรับ	ควำมเหนื่อย	จำกกำรสอบ	แต่น้องๆ	
รู้หรือไม่	ว่ำก่อนลงมือสอบ	ยังมีเรื่องส�ำคัญให้ตัดสินใจอีกเรื่อง

น้องๆ ที่ต้องการ

ที่จะลองสิ่งที่

แตกต่างต้องอ่าน

บทความนี้  • Life Insurance or General (หรือ Property & Casualty) Insurance
The	Society	of	Actuaries	(SOA)	ของอเมริกำ	ซึ่งถ้ำได้เป็นเฟลโล่ของสถำบันนี้แล้วจะเรียกว่ำ	FSA	(Fellowship	
of	Societies	of	Actuaries)
Casualty	 Actuarial	 Society	 (CAS)	 ของอเมริกำ	 ซึ่งถ้ำได้เป็นเฟลโล่ของสถำบันนี้แล้วจะเรียกว่ำ	 FCAS	
(Fellowship	of	Casualty	of	Actuarial	Society)
The	Institute	of	Actuaries	(IOA)	ของอังกฤษ	ซึ่งถ้ำได้เป็นเฟลโล่ของสถำบันนี้แล้วจะเรียกว่ำ	FIA	(Fellowship	
of	Institute	of	Actuaries)
Faculty	of	Actuaries	in	Scotland		ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	IOA	ของอังกฤษ	ซึ่งถ้ำได้เป็นเฟลโล่ของสถำบันนี้แล้ว
จะเรียกว่ำ	FFA	(Fellowship	of	Faculty	of	the	Faculty	of	Actuaries)	
Institute	 of	Actuaries	 of	Australia	 (IAA)	ของออสเตรเลีย	ซึ่งถ้ำได้เป็นเฟลโล่ของสถำบันนี้แล้วจะเรียกว่ำ	
FIAA	(Fellowship	of	Institute	of	Actuaries	of	Australia)
Canadian	Institute	of	Actuaries	(CIA)	ของแคนำดำ	ซึ่งถ้ำได้เป็นเฟลโล่ของสถำบันนี้แล้วจะเรียกว่ำ	FCIA	
(Fellowship	of	Canadian	Institute	of	Actuaries)	

1

2

3

4

5

6

The	Society	of	Actuaries	(SOA)							Casualty	Actuarial	Society	(CAS)
The	Institute	of	Actuaries	(IOA)		/	Faculty	of	Actuaries	in	Scotland
Institute	of	Actuaries	of	Australia	(IAA)

	 เหมือนกับ	กำรเลือกคณะ	ตอนเข้ำ	มหำวิทยำลัย	นี่	แหละ

	 น้องๆ	คงอ่ำนมำมำกแล้ว	เรื่องข้อสอบ	ของสถำบัน	SOA	
แต่ว่ำยังไม่ค่อย	มีคนพูดถึง		CAS	(Casualty	Actuarial	Society)	
สักเท่ำไหร่

GI	(General	Insurance)	แอคชัวรี่ท�ำอะไร	
สอบอย่ำงไร	
เรำตัดสินใจเลือก	track	อย่ำงไร

-

-

-

แล้ว Life กับ GI ต่ำงกัน อย่ำงไร  
ควรจะรู้ก่อนว่ำตัวเอง	ชอบอะไรแล้ว	สอบข้อสอบของถำบันนั้นๆ
• Life	จะเน้นไปทำงประกัน	ชีวิต		กำรเกิด	แก่	เจ็บ		ตำย	ป่วย	และกำร
ลงทุน	ในตลำด	เงิน	
• General		จะเน้นไปทำงควำมเสียหำยของทรัพย์สิน	สิ่งของ	ภัยธรรมชำติ	
หรือควำมเสี่ยงต่ำงๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภำพของคน	

GI แอคชัวรี่ท�ำอะไร 
	 บอกตรงๆได้	เลยว่ำโอกำส	ควำมก้ำวหน้ำ	ใน	อำชีพในตลำดไทย
มีมำกกว่ำทำง	Life	อีกเพรำะ	ว่ำมี	GI	แอคชัวรี่น้อยมำกๆ
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The	Society	of	Actuaries	(SOA)							Casualty	Actuarial	Society	(CAS)
The	Institute	of	Actuaries	(IOA)		/	Faculty	of	Actuaries	in	Scotland
Institute	of	Actuaries	of	Australia	(IAA)

Life แอคชัวรี่ จะเชี่ยวชำญ	เรื่องควำมเสี่ยง	ระยะ
ยำว	
GI แอคชัวรี่ จะช�ำนำญ	เรื่องควำมเสี่ยง	ระยะสั้น		เช่น	

โอกำส	ที่คนจะประสบอุบัติเหตุ	ทำงรถยนต์	ใน	 12	
เดือน	ข้ำงหน้ำ	
โอกำสที่จรวดด้ำน	ยิงไม่ออก	แล้ว	ถ้ำยิง	ออกไปแล้ว	
ดำวเทียม	เข้ำวงโคจรไม่ตรงเวลำ	
ควำมเสียหำย	จำก	แผ่นดินไหว	ขนำด	8	Richter	ใน
โตเกียว	
รำยได้	ที่	หำยไปจำก	คอนเสิร์ตที่โดนยกเลิก	
กำรตั้งเงินส�ำรองไว้จ่ำยค่ำเสียหำยของสิ่งที่ลูกค้ำซื้อ
ไปหลำยปีที่แล้วเช่น	รถยนต์	ตู้เย็น

 
	 GI	แอคชัวรี่ส่วนใหญ่	ท�ำงำน	อยู่	บริษัท	ประกัน		
หน้ำที่	หลักๆ	คือ

ค�ำนวนเบี้ย	
ตั้งกองทุนส�ำรองหรือ	reserve
บริหำร	ควำมเสี่ยง	

	 ฟังก็ดูคล้ำย	กับ		life		ก็จริงอยู่	แต่ใน	สมัย	นี้	
GI	แอคชัวรี่ก็เข้ำ	ไปท�ำงำน	ใน	area	อื่น	เหมือน	กันเช่น	
marketing	claims	และ	underwriting	เพรำะ	เป็น	
สิ่ง	ที่ได้เรียนมำ	ถ้ำมำเทียบกับ		life	งำนแบบนี้ไม่ใช่เป็น		
skillset	หลักของ	life	แอคชัวรี่

ท�ำงำน ที่ ไหนได้ บ้ำง 
	 GI	แอคชัวรี่ส่วนใหญ่ท�ำงำนที่บริษัทประกัน
ภัย	 และมีจ�ำนวนมำกอยู่บริษัทประกันต่อ	 (reinsur-
ance)	 นอกจำกนี้ก็มี	 นำยหน้ำซื้อขำย	 (BROKER),	
บริษัทให้ค�ำปรึกษำ	 (CONSULTANCY),	 ธนำคำร,	
regulator...

	 ยังไม ่จบแค ่นี้ . . .บริษัทที่ท� ำโมเดลภัย
หำยนะเช่น	RMS	นิยมจ้ำง	actuaries	ไปท�ำ	โมเดล
อุตุนิยมวิทยำ,	โมเดลผู้ก่อกำรร้ำย	เป็นต้น	ทำง	Life	
โมเดล	แบบนี้ก็	มี	เหมือนกัน	เช่น	โมเดล	โรคระบำด		โมเดล	
พันธุกรรม		โมเดล	ควำมอำยุ	ยืน

สอบอย่ำงไร 

	 ข้อสอบ	ของ	 CAS	 ก็	มีหลำย	เล่มและหิน	เหมือน
กับข้อสอบ	SOA	ในโลกนี้มีสถำบันเดียว	ที่ให้กำรรับรอง	GI								
แอคชัวรีมำตรงๆ	 ที่นั้น	ก็	คือ		 CAS	 ในสองสำมปีที่ผ่ำนมำ	
SOA	เพิ่งเปิดเส้นทำงข้อสอบใหม่	GI	แต่ควำมที่ประสบกำร
เรื่องกำรเขียนหลักสูตรและข้อสอบยังน้อย	 เครือข่ำยก็ยังไม่
กว้ำง	 นำยจ้ำงในต่ำงประเทศส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มที่จะจ้ำง
คนจำก	CAS	มำกกว่ำ

Qualifications	คล้ำย	กับ	ทำง	SOA	ก่อนที่	จะ	เป็น	Associ-
ate	ได้ต้องผ่ำน

ข้อสอบ		8	เล่ม	(1,2,LC,	ST,	3F,	4,	5,	6)
2	online	course	
applied	statistics	(คล้ำย	กับ	VEE	ของ	SOA)	
professionalism course

	 ถ้ำอยำกไป	ถึง	 fellowship	 ต้องสอบผ่ำนอีกสำม
เล่ม	(7,	8,	9)
	 คนที่สอบทำง	CAS	ก็เอำ	 risk		management.	
Qualification	(CERA)		ได้เหมือนกั	น	

อ้าว...	สอบ	SOA	ไปแล้วแต่อยาก	เปลี่ยน		track

	 นักเรียน	ส่วนใหญ่	ไม่ค่อย	รู้	ว่ำตัวเอง	จะเข้ำมำ	
trackไหน		นักเรียน	ไทยนืยม	เข้ำมำทำง	Life	ตำมรุ่น	พี่หรือ	
โฆษณำ	มำ

	 ข่ำว	ดีคือ	ถ้ำสอบ	ผ่ำน	exam	P,	FM,	MFE,	MLC	
and	C	ของ	SOA	มำแล้ว		 เอำเครดิต	มำเทียบ	กับ	exam1,	
2,	3F,	LC	และ	4	ของ	CAS	ได้	จริงๆแล้ว	CAS	ไม่แต่ง
ข้อสอบ	1	2	3	3F,	และ	C	เองแต่จะกระตุ้นนักเรียนให้นักเรียน
ผ่ำนข้อสอบ	SOA	ก่อน		เพรำะ	ข้อสอบ	มัน	เทียบ	กัน	ได้		พี่ๆ
ก็	อยำกแนะน�ำให้	น้องๆสอบ	SOA	ไปก่อน	ถ้ำไม่ชัวร์	ว่ำจะไป	
ท�ำงำน	ที่ไหน		แต่ถ้ำชัวร์	ก็	สอบ		CAS	LC	and	ST	ไปเลยเพรำะ	
นำยจ้ำง	จะเห็	น	ว่ำเรำจริงจัง

	 อีกประเด็น	ของ	กำร	สอบ	SOA	ก็	คือ	ทุนกำรศึกษำ	ใน	
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เมือง	ไทย	ส่วนใหญ่	ยัง	อิงกับข้อสอบ	
SOA	อยู่		แต่พี่	ก็	หวัง	ว่ำ	ใน	อนำคต	
CAS	จะได้ควำม	ยอมรับ	อย่ำง	เท่ำๆ
กัน	 อย่ำงไรก็ตำมนำยจ้ำงไทยบำง
ส่วนจะเริ่มต้นที่จะให้ทุนกำรศึกษำ	
นอกจำกนี้	CAS	เองก็มีทุนกำรศึกษำ	
CAS	Trust	เฉพำะส�ำหรับนักเรียน
ที่สนใจในอำชีพ	GI	ที่ใดก็ได้ในโลก

Life หรือ GI ดี - คู่มือง่ำยๆส�ำหรับช่วยกำรตัดสินใจ

อีกหนึ่งควำมแตกต่ำงที่ส�ำคัญระหว่ำง	Life	และ	GI	ก็คือ
Life	ให้กำรคำดกำรณ์ในระยะยำวโดยใช้ข้อมูลน้อยมำก	
GI	ให้กำรคำดกำรณ์ระยะสั้นโดยใช้ข้อมูลจ�ำนวนมำก

ไม่ต้อง	ห่วง	ว่ำต้อง	เป็นผู้เชี่ยวชำญ	ในเรื่อง	ดังกล่ำว		แต่ถ้ำมีควำมชอบอยู่แล้ว	ก็
จะ	ท�ำให้	ท�ำงำนง่ำย	ขึ้นได้	มำก




หนี้สินในบริษัท	life	อำยุยำวๆ	ทั้งนั้น	คนที่มำทำงนี้จะมี
ควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำรบรืหำรเงิน	because	of	this	มี	
life	หลำยคนได้ย้ำยไปท�ำงำนให้กับธนำคำรและผู้จัดกำร
สินทรัพย์

กำรคำดกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุรถต้องใช้เทคนิคทำงสถิติที่
มีควำมซับซ้อนในกำรสร้ำงอัตรำเบี้ยที่เหมำะสมส�ำหรับกลุ่ม
ของคนขับรถและรถที่มีลักษณะคล้ำยกัน	
วัตถุใด	ๆ	ที่สำมำรถประกันได้อยู่ในควำมรับผืดชอบของ	
GI	แอคชัวรี่

นอกเหนือจำกกำรท�ำนำยควำมถี่ของกำรเกิดอุบัติเหตุใน
สถำนที่ก่อสร้ำง	GI	แอคชัวรี่ก็มีฝีมือกำรท�ำนำยควำม
รุนแรง	เช่นเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนวัสดุก่อสร้ำง
และหนี้สินที่จะจ่ำยเงิน	บุคคลที่สำมที่ได้รับบำดเจ็บหรือ
รอบสถำนที่ก่อสร้ำง
เมื่อเทียบกับกำรประกันชีวิตในตลำดไทย	ผลประโยชน์กำร
เสียชีวิตในกำรประกันชีวิตเป็นจ�ำนวนเงินที่คงที่

ในประเทศ	ไทย	ประกันสุขภำพ	มีขำยผ่ำนทำงบริษัทประกัน
ชีวิต	บริษัทประกันสุขภำพ		และ	บริษัท	GI	แต่เบี้ย	ส่วน
ใหญ่	จะเป็	น	เบี้ย	ระยะสั้น		ปรับ	ปีต่อปี	กำรค�ำนวณ	เบี้ย	ระยะ	
สั้น	เป็น	ควำมเชี่ยวชำญของ	gi	แอคชัวรี่
แต่ถ้ำพูดถึง	ควำมเสี่ยง	ระยะยำว	เช่นโรคอ้วน	หรือ	ควำมอำยุ
ยืน	ทีม	ที่	ศึกษำ	สิ่ง	พวก	นี้	ส่วน	ใหญ่	จะเป็	น		life

ประกันผลผลืตทำงกำรเกษตร	(crop	insurance)	เป็นงำน	
GI	รวมถึงกำรประกันสัตว์เลี้ยง	

•

•

•

•

•

•

•

•

Life	เต็มๆ

GI	เต็มๆ

GI	100%

ได้ทั้งสอง	ทำง

GI

ลงทุน	ใน	ตลำดกำรเงิน

ควำมเสียหำยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ใกล้ชิดกับคุณเช่น	รถ
ควำมซุ่ม	ซ่ำม	ลืมกุญแจ	ในบ้ำน	
มือถือ	ตก

สิ่งก่อสร้ำง,วิศวกรรม

กำรแพทย์	และประชำกร	ศำสตร์

ปศุสัตว์		กำรเกษตร	กรรม
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เบื่อ งำนที่ท�ำอยู่ อยำกเปลี่ยน สำยงำน

ท�ำได้	

	 จริงๆ		แล้ว	กำรท�ำเป็น	ทั้ง	สองสำยเป็นสิ่งดีซะด้วย	
เพรำะแต่ละสำยก็มี	Technique		ที่เอำมำใช้ในอีกสำยก็ได้		
เช่น

Life	ใน	GI	-	กำรค�ำนวนมูลค่ำของหนี้สืนระยะยำว	เช่น	
เมื่อคนได้รับควำมเดือดร้อนจำกอุบัติเหตุทำงรถยนต	์











เรำก์ใช้เทคนิคของประกันชีวิตชีวิตในกำรค�ำนวณค่ำใช้
จ่ำยในกำรดูแลรักษำและค่ำใช้จ่ำยของรำยได้จนคนตำย
GI	ใน	Life	-	กำรค�ำนวนเบี้ยประกันสุขภำพหรือประกัน
กลุ่ม

	 กำรเปลี่ยนสำยงำนท�ำได้แน่นอนแต่ต้องเข้ำใจว่ำ	
ประสิทธิภำพ	เรำก้สู้กับ	คนที่	สอบมำเฉพำะ	ทำงไม่ได้		แต่ถ้ำ
เรำท�ำงำนอย่ำงขยันขันแข็งและได้มีโค้ชที่ดีเรำก็อำจจะสู้เขำ
ได้

สรุป

ตลำด	ไทย	ยัง	ขำด	ทรัพยำกร	ทำง	GI	อย่ำงมำก	กำรที่		life	จะมีโฆษณำ	มำกกว่ำ		ก็ไม่ได้	หมำยควำม	ว่ำ	ตลำด	ต้องกำรมำกกว่ำ		
จริงๆ	แล้ว	GI	ขำดตลำด	มำกกว่ำ		life	เสีย	อีก	โอกำสที่จะเติบโตมีเยอะมำก
สอบ	soa	exam		P,	FM,	MFE,	MLC	and	C	ให้	เสร็จ	ก่อน	แล้ว	ตัดสินใจ	ก็ได้	
ข่ำวร้ำย	คือในประเทศ	ไทย	ไม่	มี	GI	actuary	มำก	จะท�ำ	ให้	หำ	mentor	ยำก	ถ้ำต้องกำร	ค�ำปรึกษำ	เขียน	หำพี่ทั้ง	สอง	คนละ
กัน	แต่อย่ำถำมว่ำอะไร	ยำกกว่ำกัน	เพรำะ	มัน	เทียบ	กัน	ไม่ได้		แล้วแต่ควำมชอบ
Website:	http://www.casact.org  www.beanactuary.com

•

•

•

•

GI	แอคชัวร่ี	ท�ำงำนร่วมกับนักอุตุนิยมวิทยำเพื่อแปลควำม
รุนแรงของภัยพิบัติทำงธรรมชำติเป็นกำรจ่ำยเงินค่ำสูญเสีย
ที่อำจเกิดขึ้น

telematics	เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ของวัตถุที่เคลื่อนที่ในรถและส่งข้อมูลนี้ไป	บริษัทประกันภัย	
เพื่อให่	GI	แอคชัวรี่	ศึกษำสถิติพฤติกรรมกำรขับขี่	(เช่นเร่ง
ควำมเร็วรถและเบรก)	ของผู้ประกัน	เพื่อท�ำนำยควำมถี่ของ
กำรเกิดอุบัติเหตุ
กำรใช้	technology	ใหม่เพื่อประเมืนควำมเสี่ยงในขณะนี้
เป็นเรื่องของ	GI	มำกกว่ำ	ในกำรประกันชีวิตเรำจะเห็นควำม
นิยมของอุปกรณ์สอบทำงชีวภำพ	(bio	monitor)	เช่น	Fitbit,	
Samsung	Gear,	Nike	Fuelband	แต่เนื่องจำกควำมกังวล
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว	เรำได้เห็นกำรใช้งำน	bio	
monitors		น้อยมำกในตลำดประกันชีวิต

life	เพรำะนี่คือกำรสะสมเง�นระยะยำวเพื่อใช้ในอนำคค
ในประเทศอื่น	ๆ	ก็มีแอคชัวรี่ืท�ำงำนรับรำชกำรด้วย	หน้ำที่
ของเขำก็คือกำรดูแลประกันสังคม

อุตุนิยมวิทยำ

Technology	และ	gadget	ใหม่ๆ	
เช่น	

เงิน	สะสมเลี้ยง	ชีพ.	บ�ำเหน็จ	
		บ�ำนำญ	

GI

GI

Life
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 เริ่มต้นหัวข้อแบบนี้มำก็กลัวเหมือนกันว่ำ คนอื่นจะคิดว่ำผมจะมำเขียนโฆษณำกำร
ท�ำประกันชีวิตอยู่หรือเปล่ำ แต่เมื่อชั่งใจอยู่สักพัก ก็คิดว่ำผมน่ำจะลองเขียนเรื่องรำวเกี่ยว
กับควำมส�ำคัญหรือประโยชน์ของกำรท�ำประกันชีวิตดูบ้ำง ผมเชื่อว่ำทุกคนคงจะมีบ้ำงที่ซื้อ
ของบำงอย่ำงมำโดยที่ยังไม่เข้ำใจว่ำมันคืออะไร หรือใช้อย่ำงไร แถมบำงคนซื้อมำแล้วก็เก็บ
เข้ำกรุโดยที่ไม่ได้เอำมำใช้อีกเลย เพรำะในควำมเป็นจริงแล้วสินค้ำทำงกำรเงินแต่ละชนิดก็มี
ประโยชน์แตกต่ำงกัน เพียงแต่คนซื้อนั้นอำจไม่เข้ำใจว่ำมันมีกลไกและสำมำรถท�ำประโยชน์อะไร
เมื่อซื้อสินค้ำชนิดนั้นไปแล้วต่ำงหำก  

	 ไหนๆ	 แอคชัวรีก็เป็นคนออกแแบบกระดำษ
ให้เป็นเงิน	 (หรือในศำสตร์สมัยใหม่	 บำงทีก็เรียกกันว่ำ	
“วิศวกรรมกำรเงิน”)	ก็เลยอยำกจะขอหยิบยกเรื่องดีๆ	บน
กระดำษที่เรำเรียกกันว่ำ	“กรมธรรม์ประกันชีวิต”	ขึ้นมำเล่ำ
สู่กันฟัง	เพื่อให้เข้ำใจถึงประโยชน์ของกำรประกันชีวิต	ก่อน
ที่จะตัดสินใจควักกระเป๋ำจ่ำยตังค์ซื้อลงไป	

	 จำกท่ีได้มโีอกำสออกแบบประกนัในแถบภมูภิำค
เอเชีย	ผมขออนุญำตจัดกลุ่มของเหตุผลในกำรท�ำประกัน
ชีวิตได้เป็น	6	กลุ่ม	ดังต่อไปนี้ครับ

เป็นกำรสร้ำงนิสัยของกำรออมที่
เหมำะสม 

	 กำรประกันชีวิตช่วยให้คนเรำออมทรัพย์ได้
อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เป็นกำรสร้ำงลักษณะนิสัยของกำรออมที่
ดีและช่วยให้แต่ละคนสำมำรถสร้ำงโครงกำรออมทรัพย์
ของตัวเองขึ้นมำ	 คนซื้อประกันชีวิตหรือผู้ถือกรมธรรม์
จะได้รับกำรแจ้งให้รู้ว่ำเมื่อใดถึงก�ำหนดที่ต้องจ่ำยค่ำเบี้ย
ประกันชีวิต	 และเมื่อใดที่เขำจะได้เงินคืนในแต่ละช่วง
เวลำจนกว่ำจะสิ้นสุดสัญญำของกรมธรรม์	 ทุกสิ่งจึงเป็น

ท�ำไมคนเรำจึงซื้อ
ประกันชีวิต (1/2)

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี), FSA, FIA, FSAT, FRM
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เรื่องที่สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำให้ตำยตัวได้	เช่น	จ�ำนวน
เงินที่ฝำก	ระยะเวลำที่จะต้องฝำก	จ�ำนวนเงินที่จะมีเหลือ
อยู่ตลอดเวลำในแต่ละปี	ถ้ำหำกว่ำเรำมีกำรออมเงินอยู่ใน
บัญชีเงินฝำกหลำยๆแห่งและในขณะเดียวกันก็มีกรมธรรม์
ประกันชีวิตด้วย	จะสังเกตได้ว่ำหำกเรำต้องกำรใช้เงิน	กำร
เลือกที่จะปิดหรือถอนเงินออกมำจำกกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควรจะเป็นทำงเลือกสุดท้ำย	เมื่อเทียบกับกำรถอนเงินจำก
บัญชีฝำกออมทรัพย์

	 ในปัจจุบันนี้	รูปแบบของแบบประกันชีวิตที่เน้น
กำรออมทรัพย์นั้นได้มีกำรพัฒนำให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อ
เหมำะกับควำมต้องกำรของผู้ซื้อมำกขึ้น	ไม่ว่ำจะเป็น

แบบประกันประเภทช�ำระเบี้ยครั้งเดียว	 (Single	
Premium)	ที่จ่ำยเบี้ยเป็นก้อนไปครั้งเดียว	แล้วรอเงิน
คืนตอนครบก�ำหนดอำยุสัญญำในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่
แบบประกันที่มีระยะเวลำกำรช�ำระเบี้ยสั้นกว่ำระยะ
เวลำควำมคุ้มครอง	 (Short	pay)	ที่เห็นกันอยู่ตำม

ท้องตลำด	เช่น	ช�ำระเบี้ย	2	ปี	คุ้มครอง	10	ปี	(2	/	
10)	หรือ	ช�ำระเบี้ย	7	ปี	คุ้มครอง	15	ปี	(7	/	15)	หรือ	
ช�ำระเบี้ย	15	ปี	คุ้มครอง	25	ปี	(15	/	25)	เป็นต้น
แบบประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์	 (Universal	Life)	ที่
สำมำรถจ่ำยเบี้ยและเลือกควำมคุ้มครองได้อย่ำงอิสระ	
โดยบริษัทจะให้ผลตอบแทนในแต่ละปี	 (crediting	
rate)	 ไม่เท่ำกันเหมือนกับวิธีกำรประกำศดอกเบี้ย
เงินฝำกประจ�ำของธนำคำร
แบบประกันควบกำรลงทุน	(Unit-Linked)	ที่สำมำรถ
จ่ำยเบี้ยและเลือกควำมคุ้มครองได้อย่ำงอิสระ	และ
ยังสำมำรถให้ลูกค้ำเลือกลงทุนในกองทุนที่ต้องเอง
ต้องกำรได้อย่ำงอิสระอีกด้วย
แบบประกันบ�ำนำญ	 (Annuity)	 ที่เป็นกำรจ่ำยเบี้ย
ก้อนเดียวหรือสะสมไปแล้วรอไปจนถึงอำยุที่ก�ำหนด
ว่ำจะได้รับบ�ำนำญ

 

	 หนึ่งในเครื่องมือทำงกำรออมที่ดีที่สุดจึงเป็นกำร
ท�ำประกันชีวิตในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมำสู่ท้อง

กำรเลอืกทีจ่ะปิดหรือถอนเงินออกมำจำก
กรมธรรม์ประกนัชีวิต

ควรจะเป็นทำงเลือกสุดท้ำย

กำรประกนัชวีติเป็นกำรเปิดโอกำสให้
ลกูค้ำสร้ำงวนิยัในกำรออม1)

2)

3)

4)

5)
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ตลำดดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น	 กำรประกันชีวิตเป็นกำรเปิด
โอกำสให้ลูกค้ำสร้ำงวินัยในกำรออม	 และกำรออมแบบนี้
ก็เป็นกำรเปิดโอกำสให้ลูกค้ำมีภูมิต้ำนทำนกับควำมเสี่ยง
ในกำสูญเสียทำงกำรเงิน	(Financial	loss)	ที่เป็นอุปสรรค
กับกำรด�ำรงชีวิตอีกด้วย

	 กำรออมจึงไม่ใช่กำรลงทุน	หำกแต่เป็นกำรอด...
เพื่อออมไว้ส�ำหรับอนำคต	ท�ำให้หลำยคนอำจมองไปว่ำกำร
ขำยประกันชีวิตนั้นไม่ต่ำงไปกับ	“กำรขำยฝัน”	สักเท่ำไร	แต่
เรำก็ต้องไม่ลืมว่ำฝันที่ก�ำลังขำยอยู่นั้น	เป็นทั้งกำรวำงแผน
กำรออมส�ำหรับฝันที่ดี	อีกทั้งยังเป็นกำรจัดกำรกับฝันที่ร้ำย
ซึ่งอำจมำเยือนหำคนในครอบครัวของแต่ละคนได้ทุกเมื่อ

	 เหตุผลในกำรท�ำประกันชีวิตนั้นมีต่ำงๆ	 นำนำ	
ซึ่งกำรซื้อประกันชีวิตถือว่ำเป็นกำรสร้ำงนิสัยของกำรออมที่
เหมำะสม	อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือทำงกำรออมที่ดีที่สุด	
ที่เปิดโอกำสให้ลูกค้ำสร้ำงวินัยในกำรออมและมีภูมิต้ำนทำน
กับควำมสูญเสียทำงกำรเงิน	(Financial	loss)	ไปในตัว

	 กำรท�ำประกันชีวิตสำมำรถมองในมุมมองของ
กำรเป็นเครื่องมือทำงกำรเงิน	(Financial	Instruments)	
ในตลำดกำรเงินได้เช่นกัน	ดังนั้น	เหตุผลในกำรท�ำประกัน
ชีวิตข้อที่	2	คือ

เป็นเครื่องมือทำงกำรเงินระยะยำว
ที่หำไม่ได้จำกกำรลงทุนชนิดอื่น

	 โดยทั่วไปแล้ว	ควำมหมำยของกำรออมจะแตก
ต่ำงกับกำรลงทุน	โดยกำรออมคือกำรสะสมเงินที่หำมำได้
เพื่อเอำไว้ใช้ในยำมที่เรำต้องกำรหรือในเวลำฉุกเฉิน	ส่วน
กำรลงทุนคือ	 กำรน�ำเงินที่เรำมีอยู่เป็นทุนไปท�ำให้เงินนั้น
งอกเงยเพิ่มมำกขึ้น	ซึ่งกำรลงทุนก็มีควำมเสี่ยง	(Risk)	ที่
สำมำรถท�ำให้ขำดทุนและสูญเสียเงินต้นไปได้	

กำรออมจงึไม่ใช่กำรลงทนุ หำกแต่
เป็นกำรอด...เพือ่ออมไว้ส�ำหรบัอนำคต

แล้วคณุล่ะ มปีระกนัชีวิตเพือ่กำร
ออมแล้วหรือยัง
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	 และถึงแม้ว่ำกำรออมจะเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์
ของกำรท�ำประกันชีวิต	แต่กำรท�ำประกันชีวิตนั้นมีมำกไป
กว่ำ	“กำรออม”	เนื่องจำกเรำสำมำรถมองว่ำกำรท�ำประกัน
ชีวิตนั้นเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินอีกชนิดหนึ่งในตลำดกำร
เงินที่ท�ำหน้ำที่ไม่แพ้กำรลงทุนชนิดอื่นเลยทีเดียว

	 สิ่งที่แบบประกันชีวิตท�ำได้มำกกว่ำกำรลงทุน
ชนิดอื่นๆ	 คือ	 “กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระยะยำว”	 ภำย
ใต้กรอบกำรลงทุนที่เหมำะสม

	 บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จะมีแบบประกันที่
ให้เลือกควำมคุ้มครองไปจนถึงเกษียณอำยุหรือตลอดชีวิต	
ซึ่งนั่นก็ถือว่ำเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินที่ลงทุนในระยะยำว	
อีกทั้งผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในสัญญำก็แบ่งออกเป็นประเภท

ที่กำรันตีและประเภทที่ไม่กำรันตี	ที่แอคชัวรีจะต้องตั้งเงิน
ส�ำรองกรมธรรม์เพื่อให้บริษัทมีเงินเพียงพอส�ำหรับกำรจ่ำย
คืนผลประโยชน์ในอนำคตตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	ซึ่งก็
เป็นสิ่งช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำจะได้รับผล
ประโยชน์คืนกลับมำอย่ำงแน่นอน

	 แ บ บ ป ร ะ กั น ชี วิ ต แ บ บ ส ะ ส ม ท รั พ ย ์	
(Endowment)	 ส่วนใหญ่นั้นสำมำรถออกแบบให้ลูกค้ำ
มีส่วนร่วมในเงินปันผล	(Participating)	ได้ด้วย	ทั้งนี้ทั้ง
นั้น	ตำมหลักกำรแล้ว	เงินที่ได้จำกแบบประกันที่มีส่วนร่วม
ในเงินปันผล	(Participating)	นั้นสำมำรถน�ำไปลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำแบบประกันที่ไม่มีส่วน
ร่วมในเงินปันผล	 (Non-participating)	 และด้วยเหตุนี้
เงินปันผลของลูกค้ำ	 (Policyholder	 dividend)	 จึงขึ้น
อยู่กับผลประกอบกำรของบริษัท	(ซึ่งรวมถึงผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้ลงทุนให้ส�ำหรับแบบประ
กันนั้นๆ)	 และท�ำให้บริษัทไม่สำมำรถกำรันตีเงินปันผล	
(Policyholder	dividend)	ตัวนี้ได้	

	 แบบประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์	(Universal	Life)	

สิง่ทีแ่บบประกนัชีวิตท�ำได้มำกกว่ำ
กำรลงทนุชนดิอืน่ๆ คอื “กำรจดักำร
ควำมเสีย่งในระยะยำว” ภำยใต้กรอบ

กำรลงทนุทีเ่หมำะสม
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นั้นสำมำรถมองว่ำเป็นเครื่องมือกำรออมระยะยำวที่บริษัทได้
ท�ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงไว้ให้เป็นอย่ำงดี	ส่วนแบบประกัน
ควบกำรลงทุน	(Unit	Linked)	นั้นยังสำมำรถให้อิสระกับ
ลูกค้ำในกำรเลือกลงทุนในกองทุนที่ตนเองต้องกำรได้อีกด้วย	

	 ตัวอย่ำงที่ผมได้เจออยู่บ่อยๆ	เมื่อครั้งที่ท�ำงำน
อยู่ที่ฮ่องกงก็คือ	 เมื่อใดก็ตำมที่ผมไปเปิดบัญชีหรือท�ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรใดธนำคำรหนึ่ง	 เจ้ำหน้ำที่
ของธนำคำรนั้นบำงครั้งจะช่วยให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดสรร
กำรลงทุนให้เหมำะสม	เช่น	ถ้ำผมถือเงินสดในบัญชีออม
ทรัพย์อยู่มำกไป	เขำจะแนะน�ำให้เปิดบัญชีกำรลงทุนกับเขำ
อีกบัญชีหนึ่ง	ซึ่งหลักควำมคิดของเขำมีอยู่ว่ำ	หำกต้องกำร
ลงทุนในระยะสั้นนั้นก็ควรจะถือพันธบัตร	แต่หำกต้องกำร
กำรลงทุนระยะกลำงก็ควรจะถือหุ้นแทน	ซึ่งคนในฮ่องกง
ส่วนใหญ่ก็จะมีกัน	 แต่เจ้ำหน้ำที่มักจะให้ค�ำแนะน�ำเพิ่ม
เติมว่ำคนส่วนใหญ่ยังขำดกำรจัดสรรเงินลงทุนในระยะ
ยำว	 จึงควรซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ไปจนกว่ำจะ
เกษียณหรือคุ้มครองไปตลอดชีวิต	

	 ดังนั้น	หำกมองในแง่ของกำรลงทุนถือได้ว่ำกำร
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็เป็นกำรกระจำย
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้อีกทำงหนึ่ง

	 และหลังจำกที่ได้ทรำบถึงเหตุผลที่ส�ำคัญในกำร
ท�ำกำรประกันชีวิต	ไม่ว่ำจะเป็นมุมมองของ	“กำรออม”	หรือ	
“เครื่องมือทำงกำรเงินระยะยำว”	 ไปแล้วก็ตำม	 จะเห็นว่ำ
ควำมส�ำคัญของกำรท�ำประกันชีวิตก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้	
เพรำะยังมีผลประโยชน์อีกหลำยอย่ำงจำกกำรท�ำประกัน
ชีวิตที่บำงคนอำจจะมองข้ำมไป	

	 นอกจำกเหตุผล	 2	 ข้อดังที่กล่ำวมำแล้ว	 ยังมี
อีกเหตุผลหนึ่งที่ส�ำคัญมำกในกำรที่คนเรำควรจะซื้อประกัน
ชีวิตเอำไว้

เป็นกำรให้ควำมคุ้มครองเพ่ือ
ช ่วยแก ้ป ัญหำเรื่องเวลำและ

บรรเทำควำมสูญเสียทำงกำรเงิน 
(Financial loss) ที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคต

	 ถ้ำหำกผู้น�ำหำเลี้ยงครอบครัวต้องเสียชีวิตจำก
ไปก่อนเวลำอันควร	แต่ภำระต่ำงๆ	ก็ยังคงมีอยู่	เช่น	ภำระ
ผ่อนบ้ำน	ผ่อนรถ	ค่ำใช้จ่ำยของครอบครัว	ค่ำเล่ำเรียนของ
ลูก	ซึ่งภำระต่ำงๆเหล่ำนี้	ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบให้กับคน
ข้ำงหลัง	หรือถ้ำผู้น�ำธุรกิจต้องเสียชีวิตจำกไปก่อนเวลำอัน
ควร	ภำระหนี้สินที่เกิดจำกกำรกู้ยืมก็ยังไม่หมดไป	ภำระหนี้
สินเหล่ำนี้จะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบ	หำกไม่มีกำรท�ำประกัน
ชีวิตเอำไว้

	 เนื่องจำกควำมตำยมีสิทธิมำเยือนทุกคนได้ทุก
ที่ทุกเวลำ	จึงท�ำให้สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในกำรออกแบบประกัน
ชีวิตคือ	 “ควำมคุ้มครอง	 (Coverage)”	 จำกกำรเสียชีวิต	
ซึ่งแน่นอนว่ำกำรประกันชีวิตเป็นเครื่องมือเพียงอย่ำงเดียว
ที่ช่วยให้ผู้ซื้อสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยง	และบรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกสำเหตุกำรเสียชีวิตของผู้ซื้อ	 (ซึ่งก็คือผู้ถือ
กรมธรรม์)	 ให้กับคนข้ำงหลังของผู้ซื้อ	 (ซึ่งก็คือผู้รับผล
ประโยชน์ของกรมธรรม์)	ได้	

	 ทั้งนี้	คนเรำซื้อประกันชีวิตก็เพรำะรู้ดีว่ำคนเรำ
นั้นเมื่อเกิด	 สักวันหนึ่งก็ต้องมีแก่	 มีเจ็บ	 และมีตำย	 ซึ่ง
ส�ำหรับนักวำงแผนทำงกำรเงินแล้ว	สิ่งเหล่ำนี้เป็นเหตุกำรณ์
ที่	“ท�ำลำยควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้	(Earning	power)	
ในภำยภำคหน้ำ”	ที่จะส่งผลกระทบให้ผู้ที่อยู่ข้ำงหลัง	ท�ำให้
คนข้ำงหลังได้รับควำมเดือดร้อนทำงด้ำนกำรเงินและยังสูญ
เสียโอกำสต่ำงๆ	เมื่อคนส�ำคัญที่ตนรักได้จำกไป

	 อย่ำงไรก็ดี	ค�ำถำมถัดมำที่ผมโดนถำมอยู่บ่อยๆ	
ก็คือ	“คนเรำควรจะท�ำประกันชีวิตให้มีควำมคุ้มครองไว้สัก
เท่ำไรถึงจะพอ”	ซึ่งค�ำตอบนั้น	ก็คงต้องกลับไปที่หลักกำร
เดิมที่ว่ำ	กำรประกันชีวิตเป็นควำมคุ้มครองที่ช่วยแก้ปัญหำ
เรื่องเวลำเพื่อบรรเทำควำมสูญเสียทำงกำรเงิน	(Financial	
loss)	ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต	ซึ่งถ้ำคิดว่ำคนข้ำงหลังของ

กำรซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ
สะสมทรพัย์กเ็ป็นกำรกระจำยควำมเส่ียง

จำกกำรลงทนุได้อกีทำงหน่ึง
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คนที่เสียชีวิตไปนั้น	จะใช้เวลำถึง	5	ปีในกำรปรับตัวของคน
ข้ำงหลัง	ให้สำมำรถชดเชยส่วนต่ำงของควำมสำมำรถในกำร
หำรำยได้	(Earning	power)	ที่ได้หำยไปของคนที่เสียชีวิต
ไป	ซึ่งนั่นหมำยควำมว่ำคนๆ	นั้นควรจะท�ำประกันชีวิตที่มี
วงเงินคุ้มครองเท่ำกับรำยได้ของคนๆ	นั้นอย่ำงน้อย	5	ปี	

	 ดังนั้นค�ำตอบจึงไม่ตำยตัว	เพรำะขึ้นกับคนซื้อ
ประกันชีวิตว่ำมีมุมมองอย่ำงไรต่อกำรปรับตัวของคนข้ำง
หลังที่อำจได้รับควำมเดือนร้อนหำกคนที่ซื้อประกันชีวิต
ต้องมีอันเป็นไปก่อนเวลำอันควร

	 แต่คนบำงคนอำจเลือกที่จะประกันตนเอง	(Self-
Insured)	โดยใช้เงินออมที่ตนเองสะสมเอำไว้เพื่อให้คนข้ำง
หลังได้เก็บไว้ใช้ในเวลำที่ตนเองเกิดเสียชีวิตไป	ซึ่งถ้ำคนๆ	
นั้นสะสมเงินได้ไม่มำกพอ	 ก็จะท�ำให้ไม่สำมำรถบรรเทำ
ควำมสูญเสียทำงกำรเงิน	 (Financial	 loss)	 ที่จะเกิดขึ้น
กับคนข้ำงหลังได้	 และนั่นจึงเป็นที่มำของกำรออกแบบ
ประกันชีวิตให้สำมำรถช่วยแก้ปัญหำและข้อจ�ำกัดเรื่อง
เวลำที่ไม่สำมำรถสะสมเงินออมไว้ได้มำกพอที่จะประกัน
ตนเอง	(Self-Insured)	

	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่ำกำรประกันชีวิตเป็นวิธีกำร
ที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัย	 (เช่น	กำรตำย)	 โดยที่
เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่ำนั้น	ก็จะได้รับเงินเฉลี่ย
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่คนข้ำงหลัง	 (ซึ่ง
ก็คือผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์)	 โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะท�ำหน้ำที่เป็นแกนกลำงในกำรน�ำเงินก้อนดังกล่ำว
ไปจ่ำยให้แก่ผู้ได้รับภัย	เพื่อบรรเทำควำมสูญเสียทำงกำร
เงิน	(Financial	loss)	ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตของผู้คน
ในสังคมได้

	 หวังว่ำกำรออกแบบประกันชีวิตที่ผ่ำนๆ	มำ	จะ
เป็นกำรยกระดับสวัสดิกำรของสังคมให้สูงขึ้นได้ครับ

กำรประกนัชวีติเป็นวธิกีำรทีบ่คุคลกลุม่
หนึง่ร่วมกนัเฉลีย่ภยั (เช่น กำรตำย) 

โดยทีเ่มือ่บคุคลใดต้องประสบกบัภยัเหล่ำ
นัน้ กจ็ะได้รบัเงนิเฉลีย่ช่วยเหลอืเพือ่
บรรเทำควำมเดอืดร้อนแก่คนข้ำงหลงั
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	 เข้ำสู่ไตรมำสสุดท้ำยของปีอีกแล้วนะคะ	ฉบับนี้เรำขนของรำงวัลมำแจกแบบไม่อั้นกันเลยทีเดียว	เป็นกำร
ส่งท้ำยปีเก่ำ	ต้อนรับปีใหม่ที่ก�ำลังจะมำถึงในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำนี้	
	 หลังจำกที่มีเพื่อนๆ	บอกกันมำว่ำเกมส์ของเรำนั้นยำกส์จังเลย	ดังนั้น	ฉบับนี้	 เรำจึงเอำใจเพื่อนๆ	ด้วย
เกมส์เบำสมอง	แต่ก็ต้องท้ำทำย	ชำวสวัสดีแอคชัวรีด้วยค่ะ

	 ก่อนอื่น	ก็เริ่มต้นกับค�ำถำมของ	บก.	ก่อนนะคะ	

	 ท�ำไมคนเรำจึงต้องซื้อประกันชีวิต
	 รถยนต์สีอะไรที่มีแนวโน้มในกำรเกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด
	 งำน	AAC	จะจัดขึ้นที่ไหน	เมื่อไหร่
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	 ส�ำหรับเกมส์ของเรำในฉบับนี้	คงจะคุ้นตำส�ำหรับเพื่อน	ๆ	นะคะ	แต่เรำเพิ่มควำมยำกอีกระดับ	ส�ำหรับชำว
สวัสดีแอคชัวรี	โดย	จะต้องใส่	1	-	9	และ	A	-	G	โดยจะต้องไม่ซ�้ำกันทั้งแนวตั้ง	แนวนอน	และในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ซึ่งมีทั้งหมด	16	ช่องด้วยค่ะ
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เพื่อนๆ	ที่ตอบถูกต้อง	รอลุ้นรับของรำงวัลจำกสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ

ส�ำหรับเฉลยประจ�ำฉบับที่ 37 
ค�ำปริศนำ นั่นคือ....

ดับเบิลอีเกิล	(Double	eagle)	หรือ	อัลบาทรอส	(Albatross)

	 เป็นยังไงกันบ้ำงค่ะ	เพื่อนๆ	คงคิดกันไปไกล	แต่จริงๆ	
แล้วเป็นค�ำใกล้ตัวส�ำหรับ	คอกอล์ฟนี่เอง

ภาพค�าใบ้

	 ระยะ	ที่ตีได้	 ตีทีเดียว	 500	หลำ	 ขึ้น	 กรีน	 เรืยกว่ำ	
Green	on	ตำมค�ำใบ้ในรูปที่ซ่อนอยู่ในหน้ำ	15	ค่ะ

ค�าอธิบาย

	 หมำยถึง	 จ�ำนวนครั้งที่ตีได้น้อยกว่ำแต้มของหลุมที่
ก�ำหนดไว้	 3	 ครั้ง	 เช่นหลุม	 พำร์	 4,5	 หลุมที่ก�ำลังเล่นก�ำหนด
ไว้เป็น	พำร์	5	แต่ตี	2	ครั้ง	แล้วลงหลุม	เรียกว่ำ	ดับเบิลอีเกิล	
(Double	eagle)	หรือ	อัลบำทรอส	(Albatross)

ส�ำหรับฉบับนี้มีเพื่อนที่ตอบถูกต้องเพียง	2	ท่ำน	คือ	

คุณชุตินันท์ เสนา และ คุณเมธี ธนิตกุลสาส์น

ส�ำหรับเพื่อนๆ	ที่ตอบไม่ถูกต้อง	ไม่ต้องเสียใจนะคะ	
สำมำรถร่วมสนุกกับเรำได้ในทุกๆ	ฉบับ	



มุมส่งท้ำย.....
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โฉมหน้ำผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัลจำก สวัสดีแอคชัวรี

ขอเปิดโอกำสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 
ที่มีค�ำถำมหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ “แอคชัวรี” 

ส่งค�ำถำมหรือข้อสงสัยของคุณมำ เรำมีค�ำตอบ

ค�ำถำมที่ได้รับเลือก จะได้รับ 
“กระเป๋ำผ้ำ Be An Actuary” 
ฝำกไว้แทนค�ำขอบคุณนะคะ

ร่วมสนุกและเป็น
ผู้โชคดีกับเรำได้
ในฉบับต่อไปนะคะ






