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ฉบับที่ 39/2559

04 - ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย
07 - The 19th Asian Actuarial Conference
15 - แอคชัวรีมองทะลุกลยุทธ์มัดใจลูกค้า
19 - โกอินเตอร์ไปกับฝ่ายแอคชัวรีของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร
22 - ท�าไมคนเราจึงซื้อประกันชีวิต (ตอนจบ) 
28 - Entertainment

	 สวสัดคีรบั	ฉบับนีเ้รามาตดิตามกนัว่าไตรมาสทีผ่่าน
มา	ทางสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	ได้
ด�าเนินการอะไรไปบ้างกับ	 “ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย”	
แอบกระซิบว่าปี	2559	นี้	ทางสมาคมฯ	มีเซอร์ไพรส์เตรียม
ไว้มากมายครบั	ขอให้ตดิตามกนัทางช่องทางการตดิต่อต่างๆ	
กันได้นะครับ		
	 ตามมาด้วยสรุปภาพเหตุการณ์งานระดับชาติกับ	
The	19th	Asian	Actuarial	Conference	เดอืนพฤศจกิายน	
2558	ที่ทางสมาคมฯ	ได้เป็นเจ้าภาพงานสัมมนา	และได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี	 จากผู้ร่วมสัมมนาชาวไทย	และชาว
ต่างประเทศ	ทัง้นีท้างสวสัดแีอคชวัรจีงึขอรวบรวมกรด็สาระ
ความรู้ที่ได้จากงานมาน�าเสนอให้กับชาวสวัสดีแอคชัวรีใน				
โอกาสต่อๆ	ไปครับ
	 ต่อกนัด้วยบทบาทของแอคชวัรกีบัการส่งเสรมิการ
ตลาด	ในการสร้างความผกูพนักับลกูค้า	ด้วยเรือ่ง	“แอคชวัรี
มองทะลกุลยทุธ์มดัใจลกูค้า”	 ซึง่สามารถน�ามาปรบัใช้ในการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการเข้าถงึข้อมลูลกูค้าในระยะยาว	 ลด

ความเสีย่งของกจิกรรมและส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิให้ดขีึน้
	 จากน้ันจึงพากันมาท�าความรูจั้กกับหน่วยงานนักคณิต
ศาสตรประกันภัยของทางฝั่งยุโรปกันบ้าง	กับเรื่อง	“โกอินเตอร์
ไปกับฝ่ายแอคชัวรีของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร”	 เราจะไป
ท�าความรู้จักกับบทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบของพวกเขาที่
ไม่เหมือนใคร	 แต่น่าสนใจมากๆ	 เรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่ท�า
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติกันเลยทีเดียว
	 สวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้จะเป็นตอนจบของค�าถามที่ว่า	
“ท�าไมคนเราจึงซ้ือประกันชีวิต”	 (ตอนจบ)	 เราซ้ือประกันเพื่อ
การออม	 เพื่อการลงทุน	 เพื่อความคุ้มครอง	 หรือเพื่ออะไรกัน
แน่!	คอลัมน์นี้มีสรุปเหตุผลส�าหรับทุกข้อสงสัยครับ
	 และส่วน	 “Entertainment”	 ในฉบับนี้	 ก็ไม่ยอม
น้อยหน้าคอลัมน์อื่นๆ	 โดยทีมงานก็ได้มีเกมส์ดีๆ	 เตรียมไว้
ให้กับเพื่อนๆ	 ชาวสวัสดีแอคชัวรีทุกท่าน	 สามารถติดตามได้ที่
คอลัมน์ได้เลยครับ
	 สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่	
www.sawasdeeactuary.com

พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)
บรรณาธิการ
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 คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อแสดงความยินดีกับ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ในวาระเข้าด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 
ส�านักงาน คปภ.  เพื่อแนะน�าคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมฯ  พันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งรับฟังความเห็น ค�าแนะน�าจากท่านเลขาธิการ ส�านักงาน 
คปภ. เพื่อการพัฒนาและบริหารสมาคมฯ ให้มีทิศทางสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงาน 
คปภ. ต่อไป

ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย



005

ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	และคุณสุทีม	ภัทรมาลัย	
เป็นตัวแทนประชุมและหารือเก่ียวกับความคืบหน้า
ของร่าง	พรบ.ฉบับใหม่	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2558	
ณ	ส�านักงาน	คปภ.
คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน	
IFOA	and	Networking	Event	Bangkok	(Guest	
speaker	CPD	and	Networking	Event)	ณ	บุรี
ธารา	ไวน์	บาร์	แอนด์	เรสเตอรองค์	พระราม3	เมื่อ
วันที่	26	สิงหาคม	2558
คุณพิเชฐ		เจียรมณีทวีสิน	(นายกสมาคมฯ)	เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการส�านักงานอัตราเบี้ยประกัน

วินาศภัย	ครั้งที่	2	ณ	สมาคมประกันชีวิตไทย	เมื่อ
วันที่	8	กันยายน	2558
คณุพเิชฐ	เจยีรมณทีวสีนิ	และผศ.	ชาญาณา	พลูทรพัย์	
เป็นตัวแทนสมาคมนกัคณิตศาสตร์ฯ	ให้สมัภาษณ์กบั
หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ	ณ	สมาคมประกนัชวีติ
ไทย	เมื่อวันที่	9	กันยายน	2558
คณุพิเชฐ	เจียรมณีทวีสนิ	เป็นตัวแทนสมาคมนกัคณิต
ศาสตร์ฯ	ได้รบัเชญิเข้าร่วมพธิมีอบรางวลัประกนัภยั
ดีเด่นครบวงจร	ปี	2558	(คปภ.)	ณ	ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2558
คณุพเิชฐ	เจยีรมณทีวสีนิ	และผศ.	ชาญาณา	พลูทรพัย์	
เป็นตัวแทนสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ	 ประชุมคณะ
กรรมการสภาธรุกจิประกนัภยั	ครัง้ที	่2/2558	ณ	สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2558
ผศ.ชาญาณา	 พูลทรัพย์	 ประธานอนุกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์	และสื่อสาร	จัดประชุมอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์	และสือ่สาร	ครัง้ที	่2/58	ณ	บมจ.	
แอกซ่า	ประกันภัย	เมื่อวันที่		1	ตุลาคม	2558
คณะทีป่รกึษา	และคณะกรรมการสมาคมฯ	ได้เข้าร่วม
งานเลีย้งอ�าลาท่านประเวช	องอาจสทิธกิลุ	เลขาธกิาร
ส�านกังาน	คปภ.		ณ	โรงแรมสวสิโซเทล	เลอคองคอร์ด	
กรุงเทพฯ	รัชดา	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2558
คุณอิฎฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์	ประธานจัดงาน	AAC	เชิญ
คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมงาน	AAC	ณ	ส�านักงาน	เอไอเอ	สาทร	
ทาวเวอร์	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2558
คณะที่ปรึกษา	 และคณะกรรมการสมาคมนักคณิต
ศาสตร์ฯ	 เข้าร่วมงานประชุม	AAC	ณ	 โรงแรมแช
งการีล่า	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	4-6	พฤศจิกายน	2558
คุณอิฎฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์	ประธานจัดงาน	AAC	และ
คณะกรรมการสมาคมนกัคณติศาสตร์ฯ	ให้การต้อนรบั	
Society	of	Actuaries	 (SOA)	ณ	 โรงแรม	แมน
ดาริน	โอเรียนเต็ล	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2558
คุณอิฎฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์	ประธานจัดงาน	AAC	และ
คณะกรรมการสมาคมนกัคณติศาสตร์ฯ	ให้การต้อนรบั	
Institute	and	Faculty	of	Actuaries	(IFoA)	ณ	
บ้านขนิษฐา	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2558
คุณอิฎฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์	ประธานจัดงาน	AAC	และ
คณะกรรมการสมาคมฯ	 ให้การต้อนรับ	 Casualty	
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Actuarial	Society	(CAS)	ณ	โรงแรม	แชงการีล่า	
กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2558
คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 เป็นตัวแทนสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ฯ	 เข้าร่วมงานประชุม	 IAA	 และเป็น
วิทยากร	หัวข้อ	Panel	Discussion	on	Actuarial	
Development	in	the	Region	ณ	โรงแรมแชงการี
ล่า	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2558
ผศ.	ชาญาณา	พลูทรพัย์	เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานสัมมนา	
Digitalization	for	Thai	 Insurance	(TGIA)	ณ	
โรงแรมสวิสโซเทล	นายเลิศปาร์ค	ถนนวิทยุ	เมื่อวัน
ที่	18	พฤศจิกายน	2558
คณุพเิชฐ	เจยีรมณทีวสีนิ	และผศ.	ชาญาณา	พลูทรพัย์	
เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลอง	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
ครบ	48	ปี	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	นายเลศิปาร์ค	ถนน
วิทยุ	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2558
สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ	 ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน
ประชมุแนวทางการจดัท�ามาตรฐานอาชพี	โดยสถาบนั
คุณวุฒิวิชาชีพ	โรงแรมรามา	การ์เด้นส์	เมื่อวันที่	19	
พฤศจิกายน	2558
คณุพเิชฐ	เจยีรมรทีวสีนิ	เป็นตวัแทนสมาคมนกัคณิต
ศาสตร์ฯ	เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการ
ประกันภัย	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558		(OIC)	ณ	โรงแรม
สวิสโซเทล	เลอคองคอร์ด	กรุงเทพฯ	รัชดา	เมื่อวัน
ที่	19	พฤศจิกายน	2558
ผอ.บษุรา	อ๊ึงภากรณ์	ผอ.ก่ีเดช	อนนัต์ศริปิระภา	คณุ

อมรทิพย์	จันทร์ศรีชวาลา	ที่ปรึกษาสมาคมนักคณิต
ศาสตร์ฯ	และคณุพเิชฐ		เจยีรมณทีวสีนิ	นายกสมาคม
คณิตศาสตร์ฯ	น�าคณะกรรมการ	เข้าพบดร.สุทธพล	
ทวชียัการ	เลขาธกิาร	ส�านกังาน	คปภ.	เพ่ือแสดงความ
ยนิดีทีท่่านเข้ารบัต�าแหน่ง	เลขาธิการ	ส�านักงาน	คปภ.	
พร้อมทั้งแนะน�าคณะที่ปรึกษา	 และคณะกรรมการ
สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ	 ชุดใหม่	 พร้อมทั้งแนะน�า
พนัธกจิ	วสิยัทศัน์ของสมาคมนกัคณติศาสตร์ฯ	และ
รบัฟังข้อแนะน�าจากท่านเลขาธกิาร	คปภ.	ณ	ส�านกังาน	
คปภ.เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2558
ประชมุคณะกรรมการสมาคมนกัคณติศาสตร์ฯ	ครัง้
ที่	3	ณ	บริษัท	มิตรแท้ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	
เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2558
คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	ประธานอนุกรรมการฝ่าย
มาตรฐานวชิาชพี	จัดประชมุอนกุรรมการฝ่ายมาตรฐาน
วชิาชพี	ครัง้ที	่2/58	ณ	บรษิทั	ไทยประกนัชวีติ	จ�ากดั	
(มหาชน)	เมื่อวันที่		21	ธันวาคม	2558
คุณพเิชฐ	เจยีรมณีทวสีนิ	และคณะกรรมการสมาคม
นักคณิตศาสตร์ฯ	 เข้าพบ	 คุณประสัณห์	 เช้ือพา
นิช	นายกสภาวิชาชีพบัญชี	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ใน
พระบรมราชูปถัมภ์	 เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่	 และรับฟัง
ค�าแนะน�า	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2558	
คุณพเิชฐ	เจยีรมณีทวสีนิ	และคณะกรรมการสมาคม
นกัคณติศาสตร์ฯ	เข้าพบ	ดร.สทุธพิล	ทวชียัการ	เพือ่
สวัสดีปีใหม่	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2559
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ประชาสัมพันธ์
	 ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ	 จะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ	 “Moving	 forward	 in	 the	 new	 normal:	
Surviving	and	thriving	in	a	changed	economy”	ณ	โรงแรม	สวิทโฮเต็ลปาร์คนายเลิศ	ในวันที่	28	มีนาคม	
2559	นี้	ส�าหรับท่านที่สนใจจะเข้าร่วมสัมมนา	สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.thaiactuary.org/
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	 ผ ่านพ้นไปแล้วกับงาน	 The	 19 th Asian 
Actuarial	 Conference	 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่	 3	 -	 6	
พฤศจิกายน	2558	ณ	โรงแรงแชงกรีล่า	กรุงเทพฯ	ที่ผ่านมา	
ซึง่ได้รบัการตอบรบัจากผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างชาตกิว่า	800	คน	จาก	29	ประเทศ	โดยงานจดัขึน้ภายใต้
แนวความคดิ	Innovation	:	Creating	Sustainable	Value	
เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และยคุสมยัปัจจบุนัทีน่�าเอา
นวัตกรรมมาผสมผสานและประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า
ที่ยั่งยืน	 นอกจากนี้ยังได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายแขนงในทุกสาขาที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย	

• การแสดงพิธีเปิด: การแสดงหุ่นละครคน

The 19th Asian 
Actuarial Conference

ได้แก่	การประกันชีวิต	(Life	Insurance),	การประกัน
วินาศภัย	(Non-Life	Insurance),	การประกันสุขภาพ	
(Health	Insurance)	และการบริหารความเสี่ยง	(Risk	
Management)  ร่วมส่งบทความกว่า	 71	 บทความ	
(Paper	 Submission)	 และในจ�านวนนี้	 มีเพียง	 36	
บทความ	ที่ได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอในงานสัมมนาครั้ง
นี	้และจากบทความดงักล่าวมผีูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วมรบั
ฟังและร่วมสนทนาอยูไ่ม่น้อย	นบัว่าเป็นการแลกเปลีย่น
ความรู้	ประสบการณ์	ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี	

	 โดยงานสัมมนาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พิธีเปิด	 ซึ่งทาง
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	 ได้รับ
เกียรตจิาก	คณุกรณ์ จาตกิวณชิ	อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การคลัง  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานช่วง	 Opening	
Ceremony	เมือ่วนัที	่4	พฤศจกิายน	2558	โดยเริม่ต้นพธิด้ีวย

การแสดงเชิดหุ่นละครคน	 ซึ่งได้รับความสนใจจากแขก
ผูร่้วมงานอย่างมาก	 จากน้ันเม่ือเข้าสู่ช่วงพธีิเปิด	 หนุมาน
ได้เชญิธงสญัลกัษณ์มอบให้แก่ประธานในพธิ	ี โดยม	ีคณุ

อฏิฐ์ อภริกัษ์ตวิงศ์	 (ประธานการจดังาน)	 และคณุพเิชฐ 

เจยีรมณีทวสีนิ	 (นายกสมาคมนักคณติศาสตร์ประกนัภัย
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• พิธีเปิดโดยประธานในพิธี : คุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์, คุณกรณ์ จติกวณิช, คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

• คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน, คุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์, คุณบุษรา อึ๊งภากร, ดรจุฑาทอง จารุมิลินท

แห่งประเทศไทย)	 ร่วมปักธงลงบนแท่นเพือ่เป็นการแสดงว่างาน  The	19th	Asian	Actuarial	Conference	 ได้เริม่ขึน้อย่าง
เป็นทางการแล้วนบัจากนี	้โดยหนมุานผูเ้ชญิธงนีเ้ปรยีบเสมอืนตวัแทนสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย	เป็นผูรั้บมอบธงต่อจาก
ประเทศไต้หวนั	เมือ่ปี	2557	ทีถ่กูส่งต่อมายงัประเทศไทย	เพือ่รบัช่วงต่อการจดังานสมัมนาอนัยิง่ใหญ่นี้
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	 และช่วงต่อจากพธิเีปิดงานนัน้เอง	เราได้เริม่ต้นเข้า
สูก่ารสมัมนาทีเ่รยีกว่า	 Panel	 Discussion	 ซึง่อย่างทีท่ราบ
กนัดแีล้วนัน้	ภายในงานสมัมนา	The	19th Asian Actuarial 
Conference	 ครัง้นี	้ ทางสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
แห่งประเทศไทยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรในหลากหลายสาขา	
ซึง่เป็นนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีม่ชีือ่เสยีงจากหลากหลาย
บรษิทัมาร่วมแสดงความคดิเหน็และเปิดมมุมองใหม่ๆ	 โดย
ถอืเป็นข้อคดิและประโยชน์อย่างยิง่ต่อการประกนัภยัในบ้าน
เรา	และในช่วง	Panel	Discussion	นีเ้อง	ได้มกีารสนทนาใน
หวัข้อ	“What	role	does	innovation	play	in	the	future	of	
the	actuarial	profession?”	และผูร่้วมสนทนาในครัง้นีเ้ป็น			
วทิยากรกติมิศกัดิ	์ซึง่เป็นนายกสมาคมผูท้ีเ่ป็นทีท่ราบและรูจ้กั
กนัเป็นอย่างด	ีได้แก่	คณุพเิชฐ เจยีรมณทีวสีนิ	(President	of	
the	Society	of	Actuaries	of	Thailand),	Mr. Fred Rowley 
(President	 of	 International	 Actuary	 Association),	
Mr. Colin Wilson	 (President	Elect	of	 Institute	and	
Faculty	of	Actuaries),	Mr. Craig Reynolds	(President	
of	 Society	 of	 Actuaries)	 นอกจากนีย้งัได้รบัเกยีรตจิาก	
Mr. Mark Saunders	 (AIA	Group	 Limited)	 ร่วมเป็น	
Facilitator	 ให้แก่การสนทนาในครัง้นีด้้วย	 ถอืได้ว่าเป็นการ
เริม่ต้นการสมัมนาได้อย่างน่าสนใจและน่าตดิตามอย่างย่ิง

• งานสัมมนา ช่วง Panel Discussion

	 จากนั้น	 การสัมมนาได้เร่ิมต้นข้ึนอีกคร้ังใน
รูปแบบ	Parallel	Session	โดยห้อง	Grand	Ballroom	
จะถูกแบ่งออกเป็น	3	ห้องย่อย	ซึ่งแบ่งเป็น	3	Parallel	
Session	ด้วยกัน	ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกรับฟัง
การบรรยายจากหวัข้อตามความสนใจ	และในแต่ละช่วง
เวลาจะมกีารบรรยายหวัข้อละ	45	นาท	ีจากนัน้จะมกีาร
เปลีย่นหวัข้อและเปลีย่นวทิยากรเพือ่ให้ผูเ้ข้าสมัมนาได้
เรยีนรูแ้ละเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทีห่ลากหลายมากขึน้	
โดยการสัมมนาในช่วง	Parallel	Session	นั้น	วิทยากร
แต่ละท่านได้น�าสาระความรู้มาแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที	่
ซึง่บางท่านยงัมกีจิกรรมสนกุๆ	ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาได้มี
ส่วนร่วมอีกด้วย	วิทยากรที่บรรยายในแต่ละ	session	
ล้วนเป็นผู ้เชี่ยวชาญจากบริษัทประกันชีวิตและการ
ประกันภัยระดับแนวหน้า	 รวมถึงบริษัทประกันภัยต่อ	
และบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ	เช่น	RGA,	Tower	Watson,	
Munich	Re	เป็นต้น	
	 และตลอดระยะเวลารวมกว่า	4	วันของงาน
สมัมนาในครัง้นี	้ยงัมผีูอ้ปุการะคณุจากบรษิทัประกนัภยั
ต่างๆร่วมออกบธูกจิกรรม	และน�าเกมส์	รวมถงึกจิกรรม
อนัหลากหลาย	มาให้ร่วมสนกุในบรเิวณหน้าห้องแกรนด์
บอลรูมเพื่อแลกของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย	
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	 นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมขนาดย่อยจากทาง	 Society	 of	
Actuaries	 และ	 Institute	 and	 Faculty	 of	 Actuaries	 ที่ได้จัด
กิจกรรม	 Cocktail	 Reception	 เพื่อพบปะเพื่อนสมาชิกของสมาคม	
นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีในรอบปีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะได้พบ
กันในงานสัมมนาครั้งนี้	ยิ่งไปกว่านั้นทาง	 Institute	and	Faculty	of	

• บูธกิจกรรมจากบริษัทประกันภัยต่างๆ

• ภาพกิจกรรม และการแสดง ช่วง Welcome Reception

Actuaries	 ยังจัดการบรรยายพิเศษข้ึน
ส�าหรับน้องๆนักศึกษาโดยเฉพาะ	 เพื่อให้
น้องๆ	 ที่ก�าลังศึกษาอยู่และผู้มีความสนใจ
ได้รู้จักกับอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยตรงจากสมาคมผู้ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่
นอกเหนือจากในต�าราเรียนอีกด้วย

	 จากนั้นในช่วงค�่าของวันที่	 4	
พฤศจิกายน	 2558	 นี้เอง	 ได้มีกิจกรรม	
Welcome	 Reception	 เพื่อเปิดโอกาสให้
แขกทุกท่านได้ทักทายและท�าความรู้จักกัน	
โดยงานจัดข้ึนที่บริเวณริมสระว่ายน�้าของ
โรงแรม	ซึ่งถูกจัดเป็น	Private	Event	ให้
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยเฉพาะ	 และทาง
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทยได้บรรจงคัดสรรการแสดง
พิเศษเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่าง
ชื่นมื่น	ไม่ว่าจะเป็น	การแสดงร�าสี่สมัย	การ
แสดงหุ่นละครเล็กที่ลงไปทักทายแขกกัน
อย่างใกล้ชิด	และการแสดงดนตรี	Jazz	อัน
ไพเราะ	
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• พระที่นั่งอนันตสมาคม

	 และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้รู ้จัก
ประเทศไทยมากขึน้	รวมถงึเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาได้พกั
ผ่อนจากการสมัมนาทีเ่ข้มข้น	ทางสมาคมนกัคณติศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทยยังได้จัดกิจกรรม	Half	 Day	
Tour	ขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่	5	พฤศจิกายน	2558	โดย

• วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จัดข้ึน	 3	 แห่งด้วยกัน	 ได้แก่	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	
พระที่นั่งอนันตสมาคม	 และพิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร	
กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเที่ยวชมได้ตาม
ความสนใจ	ซึง่ในทกุกจิกรรมจะมเีจ้าหน้าทีบ่รรยายพเิศษ
ให้โดยเฉพาะ
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• พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร

	 หลงัจากทีท่กุท่านได้รบัความรูแ้ละแลกเปลีย่น
มุมมองรวมถึงประสบการณ์ด้านการประกันภัยกันอย่าง
เต็มอรรถรสแล้วนั้น	 ในวันสุดท้ายของงานสัมมนานี้เอง	
ทางสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทยได้
จัดกิจกรรม	Closing	Ceremony	&	Farewell	Dinner	
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้เกียรติ

ตอบรบัเข้าร่วมงานสมัมนาในครัง้นี	้และเพือ่ส่งต่อมอบธง
สัญลักษณ์	AAC	ให้แก่	The	Institute	of	Actuaries	of	
India	ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน	The	20th Asian 
Actuarial	Conference	ในปี	2016	นี้	โดยมีหนุมานเป็น
ผู้เชิญธงให้แก่	คุณอิฏฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์	เพื่อส่งมอบให้แก่	
Mr.Rajesh	Dalmia	ประธานการจัดงานคนต่อไป
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• พีธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนงาน The 19th Asian Actuarial Conference

	 นอกจากนี	้คณุอฎิฐ์	อภริกัษ์ตวิงศ์	ได้มอบของทีร่ะลกึแก่ตวัแทนจากบรษิทัผูม้อีปุการะคณุ	ผูซ้ึง่ให้การสนบัสนนุ
งาน	The	19th	Asian	Actuarial	Conference	อย่างเป็นทางการตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา

• ภาพการแสดงรวมธงชาติช่วง Farewell Dinner

	 และที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมส่งท้าย	ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั่นคือ	Country	Performance	โดยประเทศ
สมาชกิแห่ง	Asian	Actuarial	Conference	ได้ขึน้ท�าการแสดงและน�าเอาวฒันธรรมของตนมาประชนักนัอย่างสนกุสนาน	
ซึ่งงานนี้	ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่	ประเทศญี่ปุ่น	ที่น�าการแสดงศิลปะป้องกันตัวอันเป็นเอกลักษณ์มาผสมผสาน
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ลีลาท่วงท่าความสนุกซึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงาน
ได้เป็นอย่างมาก	 จากนั้นได้ปิดท้ายค�่าคืนวันนั้นด้วยการ
แสดงลาวกระทบไม้	การแสดงรวมธงชาติ	และวงดนตรีที่
ช่วยขบักล่อมบทเพลงให้ครืน้เครงเพือ่ส่งทกุท่านกลบับ้าน
ไปพร้อมสาระความรู้และความบันเทิง

	 ในนามของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดงาน	 ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน	 ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมต่างๆที่

• การแสดง Country Performance ของประเทศญี่ปุ่น ช่วง Farewell Dinner

ให้การตอบรับเข้าร่วมงาน	The	19th Asian Actuarial 
Conference	 นี้	 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับ
ความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้อย่างเต็มเปี่ยม	 และหากมีข้อ
ผิดพลาดประการใด	 ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการจัดงาน	 ขออภัย
ทุกท่านมา	 ณ	 โอกาสนี้	 แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนา	
The	20th	Asian	Actuarial	Conference	รวมถึงกิจกร
รมอ่ืนๆของทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย	ในปี	2016	ต่อไป
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แอคชัวรีมองทะลุ
กลยุทธ์มัดใจลูกค้า โดย สุทีม ภัทรมาลัย

	 การประยกุต์ใช้เทคนคิของคณติศาสตร์ประกันภยัเพือ่ช่วยสร้างมลูค่าของตราสนิค้า	และสร้างความสมัพนัธ์
กับลูกค้าในระยะยาว	 (Loyalty Program)	 เช่น	 โปรแกรมสะสมแต้มสมาชิก	 เพื่อแลกของรางวัลหรือส่วนลด	ซึ่ง	
มร.	แดนนี่	 หว่อง	ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง	จากบริษัท	บาร์เนต	แวดดิ้งแฮม	 (Barnett 

Waddingham) ประเทษอังกฤษ		ได้บรรยายไว้ในงานสัมมนาเปิดตัว	อย่างเป็นทางการของเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษา
คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ	ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	หรือที่เรียกย่อๆ	ว่า	เอแพค	(Asia Pacific Actuarial and 

Consulting Service - APACS) ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.2558	ที่ผ่านมา โดย
ปัจจบุนัเอแพค	(APACS)	ประกอบด้วยสมาชกิในเอเชยีจาก	5	ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรเลยี	อนิโดนเีซยี	ญีปุ่น่	มาเลเซยี	
และไทย (บริษัท	ทีม	 เอ็กซ์เซลเลนซ์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	 เป็นบริษัทที่ปรึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัยของไทย	ที่เป็น
สมาชิกของกลุ่ม	APACS)	ซึ่งมีการประชุมจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	2 พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558	ณ	โรง
แรมมิลเลนเนียม	ฮิลตัน	กรุงเทพฯ	ทั้งนี้	เอแพค	(APACS)		ยังถือเป็นสมาชิกใหม่ภายใต้เครือข่ายบริษัทที่ปรึกษา
คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทั่วโลก	 (Global Actuarial and Consulting Services - GLOBACS) 	ต่อจาก	
เครือข่ายของทวีปยุโรป	(European Actuarial and Consulting Services - EURACS) และ	ทวีปอเมริกาเหนือ		
(North America Actuarial and Consulting Services - NORACS) 



	 กจิกรรมด้านการตลาดเพือ่สร้างความผกูพนั
กับลูกค้า	 พิสูจน์ให้เห็นมานานแล้ว	 ว่าสามารถที่จะ
เปลี่ยนรูปแบบการจับจ่ายของผู้บริโภค	 ไปสู่การซื้อซ�้า
และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาว	 	 หาก
ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นศตวรรษที่	 19 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่
เริ่มมีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้าในระยะยาว	ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน		กิจกรรมดัง
กล่าวได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 หาก
ประมาณการด้วยสายตาอย่างคร่าวๆ	มูลค่าหรือเม็ดเงิน
ที่ธุรกิจใช้เพื่อกิจกรรมลักษณะนี้อาจมีมูลค่าสูงกว่าพัน
ล้านเหรยีญดอลล่าห์สหรฐัฯ	โดยกิจกรรมทีถู่กออกแบบ
มาอย่างดีสามารถส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจ	 เช่น	 ผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ลูกค้า	ลดการเปลี่ยนตราสินค้าโดยสร้างความยึดติดใน
สินค้า	และท้ายที่สุดก็สามารถสร้างความภักดีจากลูกค้า
ได้อย่างแท้จริง	
 
	 ปัจจุบันในสหราชอาณาจักร	ร้อยละ	96	ของ
ประชากรทีบ่รรลนุติภิาวะมส่ีวนร่วมในรปูแบบใดรปูแบบ
หนึ่งของกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างความผูกพัน
กับลูกค้า	 ขณะที่เกือบร้อยละ	 75	 ของผู้ค้าปลีกในสห
ราชอาณาจักรมีการน�าเสนอกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อ
สร้างความผูกพันกับลูกค้า	 งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มักชอบและติดใจ
กับการน�าเสนอกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้ามากกว่าที่ใดในโลก	 ด้วยสัดส่วนร้อย
ละ	 92	 และ	 ร้อยละ	 94	 ส�าหรับลูกค้าในประเทศไทย
และประเทศเวียดนามตามล�าดับ	 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า
ธุรกิจมีโอกาสขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้มาก
ขึ้น	 หากมีกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างความผูกพัน
กบัลกูค้า		ค�าถามส�าคญัคอื	แล้วเทคนคิทางคณติศาสตร์
ประกันภัยจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงลักษณะและ
พฤตกิรรมของลกูค้า	ต่อกจิกรรมด้านการตลาดเพือ่สร้าง
ความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างไร?

	 การประยุกต์เทคนิคคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยเพื่อช่วยสร้างมูลค่าตราสินค้า	 และกิจกรรมด้าน
การตลาดเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า	 นั้น	 นัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuary) สามารถเข้ามามีส่วน
ช่วยใน		3 เรื่องคือ	

เข้าใจลกูค้า (Know their customers) นกัคณติศาสตร์
ประกันภัย	(Actuary)	เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีจ�านวนมาก	รวมถึงการผสมผสานข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์	ตลอดจนการวเิคราะห์ข้อมลูภายนอก
ร่วมกับข้อมูลภายในทั้งด้านการเงิน	 ผลประกอบการ
และด้านพฤติกรรมลูกค้า	 ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย	มีทักษะในการแสวงหาความรู้	และค้นคว้า
อย่างจริงจังเพื่อหาแนวทางหรือรูปแบบในการแก้
ปัญหาที่สามารถน�ามาปฏิบัติได้	 ในอันที่จะตอบสนอง
ความต้องการที่ไม่เหมือนใครของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	
อย่างเฉพาะเจาะจง	 เพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้	 นักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย	 (Actuary)	 ยังสามารถสนับสนุนและติดตามผล
ของกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า	 รวมถึงวิเคราะห์เพื่อน�าไปปรับปรุงแบบจ�าลอง	
รายละเอียดของกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริม
การขายต่างๆ	 ขั้นตอน	หรือกลยุทธ์	 ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม	

สร้างความคุ้มค่า (Optimize loyalty programme) 
เทคนิคด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถช่วยสร้าง
คุณค่าและออกแบบกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า	 ให้ได้ผลดีที่สุด	 (Optimize	
value	and	 inform	 loyalty	programme	design)	
โดย	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuary)	 ช่วย
ก�าหนดมูลค่า	(Quantify)	ของกิจกรรมด้านการตลาด
เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า	 ที่มีอยู่	 ตลอดจนการ
วิเคราะห์ต้นทุนของพฤติกรรมในการเปลี่ยนตราสินค้า	
และก�าหนดรูปแบบและมูลค่าการลงทุนที่ให้ผลดีที่สุด
ของกิจกรรม		โดย	โปรแกรมหรือกิจกรรมที่ได้รับการ
ออกแบบและวิเคราะห์ในเชิงความคุ้มค่ามาอย่างดีนั้น	
จะท�าให้ธุรกิจมั่นใจว่าสามารถเข้าใจและเข้าถึงความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญเหล่านั้น		และท้ายที่สุด
สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส�าคัญให้กับธุรกิจ
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พัฒนาวิธีการประเมิน  (Programme Valuation)  
เทคนคิด้านคณติศาสตร์ประกันภัยถูกน�ามาใช้ในการ
ประเมนิกจิกรรมด้านการตลาดเพือ่สร้างความผกูพนั
กับลูกค้า	 ให้มีความถูกต้องมากขึ้น	 เพื่อให้มั่นใจว่า
ตัวเลขสะท้อนข้อเท็จจริงและเป็นมูลค่ายุติธรรมใน
ทางบัญชี	 	 ซึ่งที่ผ่านมาหากมีการก�าหนดสมมติฐาน	
รวมถึงเทคนิคที่ใช้ประเมินไม่ถูกต้องของกิจกรรม
การตลาดลกัษณะนี	้โดยเฉพาะในกิจกรรมทีมี่ขนาด
ใหญ่	 อาจจะท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ	
และสร้างความไม่แน่นอนหรอืความผนัผวนอย่างไม่
จ�าเป็นในงบก�าไรขาดทุนและงบดุลของบริษัท

	 เนื่องด้วยกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า	แบบมีการสะสมแต้มนั้น	มีมูลค่า
ทางการเงิน	 โดยเปรียบเทียบแล้ว	 บัญชีสมาชิกของ
ลูกค้า	ก็มีความคล้ายคลึงกับบัญชีธนาคาร	ซึ่งมาพร้อม
กับความเสี่ยงที่แฝงอยู่และจ�าเป็นต้องบริหารจัดการ	
มร.แดนนี่	 มีประสบการณ์ตรงในการบริหารความเสี่ยง
ของโปรแกรมทางการตลาดที่มีรูปแบบการสะสมแต้ม	
และมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมที่เก่ียวข้อง	 อาทิ	
การก�าหนดแนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม	
ความปลอดภยัของข้อมลู	การจดัการปัญหาเรือ่งการโกง	
และความสญูเสยีจากการควบคมุกิจกรรมทางการตลาด
ที่ไม่เหมาะสม		ซึ่งประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้น	ถือเป็นองค์
ประกอบของความเสี่ยงท่ีธุรกิจจะต้องบริหารจัดการใน
เชงิรกุ		เนือ่งจากถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะชีไ้ด้ว่า	กิจกรรม
ด้านการตลาดเพือ่สร้างความผกูพนักบัลกูค้า	จะประสบ
ความส�าเร็จในระยะยาว	หรือไม่

	 โดยรวมแล้ว	มีความชัดเจนว่ากิจกรรมด้านการ
ตลาดเพือ่สร้างความผกูพนักบัลกูค้า	เป็นการลงทนุทีส่�าคญั
แต่จะคุ้มค่าต่อเมื่อสามารถท�าให้ธุรกิจสร้างความแตกต่าง
ได้อย่างยั่งยืน			การวิเคราะห์ข้อมูล		การสร้างแบบจ�าลอง		
และการประเมินมูลค่า	 โดยใช้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ของลูกค้า	 รูปแบบพฤติกรรม	 และรายละเอียดตลอดจน
เงื่อนไขของกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างความผูกพัน
กับลูกค้าที่มีความซับซ้อนมากข้ึน	 มูลค่าของกิจกรรมจึง
ผันแปรตามเวลา	และความไม่แน่นอน	ดังนั้น	การวิเคราะห์
ผลลัพธ์	ตลอดจนประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านการตลาด
เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า	เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด	เทคนิค
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงมีความจ�าเป็น	 	 โดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuary)	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการ	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และสร้างแบบจ�าลองที่เกี่ยวข้อง
กับชุดช้อมูลจ�านวนมาก	 ผสมผสานเข้าด้วยกันกับข้อมูล
เชิงคุณภาพ	 ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจข้อมูล
อย่างถ่องแท้	และสามารถน�ามาช่วยในการตดัสนิใจและการ
ด�าเนินการในทางธุรกิจที่ดีขึ้น	

	 กิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างความผูกพัน
กับลูกค้าถือเป็นการด�าเนินกลยุทธ์ในระยะยาว	 บนพื้นฐาน
ของความเช่ือใจอย่างสูงสุด	 ดงันัน้	 หากธุรกจิตัดสินใจท่ีจะ
สร้างหรือทบทวนกิจกรรมดังกล่าวของตนเอง	 เทคนิคทาง
คณติศาสตร์ประกนัภยัสามารถน�ามาใช้เพือ่สร้างความมัน่ใจได้
ว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขีน้จะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	
นอกจากนีห้ากมกีารวเิคราะห์ร่วมกบัการบรหิารจดัการความ
เสีย่งของกจิกรรมลกัษณะนี	้ทีเ่หมาะสม	กจ็ะช่วยให้การด�าเนนิ
กิจกรรมประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื	

3. 
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ลกัษณะองค์กร เป็น	1	ใน	22	องค์กรของสหราชอาณาจกัรทีไ่ม่มรีฐัมนตรี
เป็นผูด้แูล	(Non-ministerial	departments;	NMD)	โดยทัว่ไปองค์กร
ต่างๆ	ดงักล่าวจะอยูภ่ายใต้การดแูลของผูบ้รหิารหรอืข้าราชการระดบัสงู
หน้าที ่ให้บรกิารวเิคราะห์ด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัแก่ภาครัฐบาลจาก
หน่วยงานของภาครัฐบาล
ความรับผิดชอบ ท�าหน้าที่เป็นแอคชัวรี	หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าแแก่ภาครัฐบาล	(ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่าง
ประเทศ)	 และรวมถึงภาคเอกชน	 หากเป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลและสนับสนุนรัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยมีขอบข่ายความรับ
ผิดชอบดังนี้
 

โกอินเตอร์ไปกับฝ่ายแอคชัวรี
ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร 
(Government Actuary’s Department; GAD)
 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ และชาวสวัสดีแอคชัวรีทุกท่าน ฉบับนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนื้อหา
สาระดีๆ เกี่ยวกับหน่วยงานในต่างประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับแอคชัวรี หรือนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยกันบ้างนะคะ โดยเราขอยกตัวอย่างหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่มีชื่อว่า “ฝ่ายแอ
คชัวรีของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร” (Government Actuary’s Department) หรือ
เรียกสั้นๆว่า GAD ค่ะ

•

•

•
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โครงการแผนบ� านาญของแต ่ละสาขาอาชีพ	
(Occupational	Pension	Schemes)	นโยบายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของโครงการแผนบ�านาญ
ประกันสังคม	(Social	Security)	และระบบประกัน
แห่งชาติ	(National	Insurance)
การโอนย้ายพนักงานจากภาคสาธารณะ	 (Staff	
Transfer	from	the	public	sector)
การสร้างแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	
(Actuarial	Modelling)	 รวมถึงการรับรองและการ
วิเคราะห์ทางสถิติ
การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	
(Strategic	Risk	Management)
การวิเคราะห์ด้านการประกันภัยและการให้ค�าแนะน�า	
(insurance	analysis	and	advice)
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน	 (Financial	
Risk	Management)
การ จัดหาแหล ่ ง เ งินทุนด ้ านการดูแลสุขภาพ	
(Healthcare	Financing)

	 นอกจากนีย้งัมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยเฉพาะ	อาท	ิ
การเป็นหน่วยงานอิสระในการตรวจสอบการจับรางวัลพรี
เมีย่ม	บอนด์(Premium	Bonds)	หรอืลอตเตอรีร่ายเดอืน

ของทางสหราชอาณาจักร	อีกด้วยค่ะ

	 พรีเมี่ยม	 บอนด์	 ถูกริเริ่มในสมัยของนายก
รัฐมนตรี	Harold	Macmillan	ในปี	ค.ศ.	1956โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อและส่งเสริมให้เกิดการออม
ทรัพย์	 (encourage	thrift)	 เนื่องจากการออกลอตเตอรี่
จะใช้วิธีการสุ่มหมายเลขรางวัล	 ซึ่งนักลงทุนมีโอกาสที่จะ
ได้รับรางวลัเงินสด	แทนการจ่ายดอกเบีย้	จงึถอืว่าเป็นการ
ออมทรัพย์แบบหนึ่ง	 โดยตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1957	 เป็นต้นมา	
การออกรางวัลจะท�าการสุ่มหมายเลขโดยเครื่อง	 Ernie	
(Electronic	Random	Number	Indicator	Equipment;	
Ernie)	 และมีการพัฒนารูปแบบจากรางวัลเงินสด	 เป็น
พันธบัตรอย่างในปัจจุบัน	

	 ตั้งแต่	ปี	ค.ศ.	1970	เป็นต้นมา	GAD	เป็นผู้รับ
ผิดชอบในการตรวจสอบการออกรางวลั	โดยมกีารทดสอบ
ต่าง	 ๆ	 ทางสถิติในการด�าเนินการเพื่อตรวจสอบว่าการ
ออกตวัเลขพนัธบตัรนัน้ปราศจากอคตแิละแต่ละพนัธบตัร
มีสทิธแิละมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการชนะรางวลั		ปัจจบุนั
มกีารออกรางวลัพรีเมีย่ม	บอนด์แล้วมลูค่ารวมกว่า	16	พนั
ล้านปอนด์หรอืเกอืบ	9	แสนล้านบาท	(แถมไม่ต้องเสยีภาษี
ด้วยนะคะ)

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
-

• ออฟฟิศและเจ้าหน้าที่ มีแอคชัวรีกว่า	 1606	 คน	 โดยมีออฟฟิศใหญ่อยู่ในCentral	 London	 และอีกแห่งอยู่ที่
เมืองEdinburgh	โดยมีแอคชัวรีมากกว่า	100	คนเป็นแอคชัวรีที่มีคุณวุฒิระดับเฟลโล่	ภายใต้การดูแลจากหัวหน้า
ใหญ่ของฝ่ายคือ	Mr.	Martin	Clarke	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรัฐบาล	(Government	Actuary)	
และ	Mr.	Colin	Wilson	ด�ารงต�าแหน่งรองนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรัฐบาล	(Deputy	Government	Actuary)

GAD’s Management team
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	 ส�าหรับ	Mr.	Colin	Wilson	ปัจจุบันนอกจาก
จะด�ารงต�าแหน่งรองนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรัฐบาล	
(Deputy	Government	Actuary)ของ	GAD	แล้ว	ยัง
ได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัขององักฤษ	(The	Institute	and	Faculty	of	
Actuaries;	IFoA)	ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีเป้าหมายในการ
ให้ความรู	้พฒันา	จดัระเบยีบ	นกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
ทั้งในสหราชอาณาจักรและนานาชาติ	และยังเป็นหนึ่งใน
สถาบนัทีไ่ด้รบัการยอมรบัจาก	SOAT	โดยสมาชกิเฟลโล่
ของสถาบนันีจ้ะเรยีกว่า	FIA	(Fellowship	of	Institute	
of	Actuaries)

	 ในงานประชมุ	Asian	Actuarial	Conference	
ครั้งที่	19	Innovation:	Creating	Sustainable	Value	
ณ	โรงแรมแชงการีล่า	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2558			
ที่ผ ่านมา	 คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสินนายกสมาคม																	
นักคณิตศาสตร ์ประกันภัยแห่งประเทศไทยได้มี
การพบปะกับ	 Mr.	 Colin	 Wilson	 นายกสมาคม											
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของอังกฤษ	 ในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทย	และสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
ของอังกฤษต่อไปในอนาคต

ความส�าคัญและอนาคตของหน่วยงาน เป็นหน่วย
งานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเงินบ�านาญและประกัน
สังคม	 โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรเลือกใช้บริการ
บุคคลากร	 ผู้เชี่ยวชาญ	 รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ	
ด้านประกันภัยจาก	GAD	เป็นล�าดับแรกในปัจจุบัน
หน่วยงานก�าลังพัฒนาหน่วยงานให้มีความทันสมัย
มากขึ้นเพื่อบรรลุภารกิจในอนาคต	 และมุ่งมั่นใน
การเป็นหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	โดยมกีารออก

•

แผนกลยุทธ์	5	ปี	 (ปี	2015-2020)	โดยมีวิสัยทัศน์ใน
การบรรลุภารกิจต่าง	ๆดังต่อไปนี้
 
เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล	 ในฐานะ
หน่วยงานที่ให้แหล่งข้อมูลคุณภาพสูงที่มีความคิด
สร้างสรรค์	และค�าแนะน�าเฉพาะทาง	ในหลายภาคส่วน
มชีือ่เสยีงในเรือ่งของประสทิธภิาพและราคาทีเ่หมาะสม	
(value	for	money)
ประสบความส�าเร็จในระดับสูง	 ทั้งในด้านความ
สม�่าเสมอและมาตรฐานในการด�าเนินงาน	 รวมถึง
กระบวนการทางธุรกิจ
ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางส�าหรบัการพฒันาด้าน
ต่างๆ	 ทั้งการวิเคราะห์	 คณิตศาสตร์ประกันภัยและ
ทักษะทางธุรกิจของคนในองค์กร

• ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	 Government	 Actuary’s	 Department	 สามารถดูได้ที่	 https://www.gov.uk/
government/organisations/government-actuarys-department/about

• บทสรุป	ฝ่ายแอคชัวรีของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร	 (GAD)	 เป็นหน่วยงานส�าคัญของสหราชอาณาจักร	ในการให้
บริการวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยเป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้ค�าแนะน�าและบริการต่างๆ	
แก่ทั้งภาครัฐและเอกชน

 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
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 ไม่ว่าเราจะมองการท�าประกันชีวิตเป็นการออม เป็นเครื่องมือทางการเงินระยะยาว 
หรือเป็นการให้ความคุ้มครองก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้คนที่ท�าประกันชีวิตได้มีวินัย 
ได้มองการณ์ไกล และสามารถวางแผนในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและภาครัฐเป็นอย่างมาก 

ท�าไมคนเราจึงซื้อ
ประกันชีวิต (2/2)

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

	 หน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ	 จึงเล็ง
เห็นความส�าคัญของการท�าประกันชีวิตเป็นอย่างมาก	 ซึ่ง
ประเทศไทยเองกไ็ม่ได้นิง่นอนใจเช่นกนั	ดงัจะเหน็ได้จาก
เหตุผลข้อถัดมาในการที่คนเราควรจะซื้อประกันชีวิตได้
ดังนี้

มีผลประโยชน์ทางด้านภาษี

	 เนื่องจากการท�าประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่
บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงนิในสงัคม	อกีทัง้ยังแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่นับวันก็ย่ิงจะสูงมากยิ่งขึ้น
อีกด้วย	 ท�าให้ภาครัฐเล็งเห็นความส�าคัญและมีมาตรการ

ทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้คนท�าประกันชีวิตเพื่อการออม
ระยะยาว

	 ส�าหรับคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นั้น	 ก็คงจะมีความรู้รอบตัวกันอยู่แล้วว่า	 การซ้ือประกัน
ชวีตินัน้สามารถน�าไปหกัลดหย่อนภาษีได้	โดยแบบประกนั
ชีวิตที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องมีระยะเวลา
ความคุ้มครองไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 และสามารถน�าเบี้ย
ประกันชีวิตไปหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน	100,000	บาท	
ทัง้นี	้เราควรเชค็รายละเอยีดของแบบประกนัให้ถกูต้องอกี
ทว่ีาสามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้จรงิหรอืไม่	เพราะในระ
ยะหลงัๆ	นี	้เป็นทีน่่าเสยีดายว่าแบบประกนัชวีติทีเ่น้นเรือ่ง
การออมมากจนเกินไป	 จะไม่สามารถน�าไปหักลดหย่อน
ภาษีได้อีกแล้ว
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	 และส�าหรับคนที่คิดจะซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตฉบับใหม่	ความจริงที่ควรจะรู้ไว้อีกข้อหนึ่งก็คือ	เบี้ย
ประกนัภยัของสญัญาเพิม่เตมิอบุตัเิหตแุละสขุภาพนัน้ไม่มี
สทิธิน์�าไปลดหย่อนภาษไีด้อกีแล้ว	ส่วนคนทีเ่คยซือ้สญัญา
เพิม่เติมอบุตัเิหตแุละสขุภาพไว้ก่อนหน้านัน้	จะยงัคงได้รบั
ผลประโยชน์โดยยังสามารถน�าไปรวมกับประกันชีวิตเพื่อ
ลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิม	

	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	 หากภาครัฐเล็งเห็นภาระค่าใช้จ่าย
ของการประกันสุขภาพที่ประมาณการว่าจะมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้นหลายเท่าในอนาคตแล้ว	 เราก็คงจะเห็นมาตรการทาง
ภาษทีีก่ลบัมาส่งเสรมิให้ประชาชนหนัมาซือ้ประกนัสขุภาพ
มากขึ้นกันอีกครั้ง

	 นอกจากผลประโยชน์ทางภาษีที่สามารถน�า
เบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีได้แล้ว	หลายคนอาจ
จะยังไม่ทันได้คิดว่าเงินคืนหรือผลประโยชน์ต่างๆ	 ที่ได้
จากกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นก็ให้ประโยชน์ด้านภาษีด้วย	
เนื่องจากรายได้ที่ได้จากผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรม
ธรรม์ต่อไปนี้	 ไม่ต้องถูกน�ามาคิดรวมในการค�านวณภาษ	ี
เช่น

เงินการันตี	 ได้แก่	 เงินคืนรายงวด	 (Coupon)	และ
เงินคืนเมื่อครบก�าหนดสัญญา	(Maturity)	เป็นต้น
เงินที่ไม่การันตี	 ได้แก่	 เงินปันผล	 (Policyholder	
dividend)	 ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลรายปี	 (Annual	
dividend)	 หรือเงินปันผลเมื่อครบก�าหนดสัญญา	
(Maturity	dividend	หรือ	Maturity	bonus)
เงนิคนืเมือ่ถอนกรมกรรม์	ได้แก่	มลูค่าเวนคนืเงนิสด	
(Cash	Surrender	Value)
ดอกเบี้ยสะสมเมื่อฝากเงินคืนรายงวด	 (Coupon)	

เงินคืนเมื่อครบก�าหนดสัญญา	 (Maturity)	 หรือ
เงินปันผล	(Policyholder	dividend)	ไว้กับบริษัท
เงินผลประโยชน์อื่นๆ	 ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	 ได้แก่	
ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม	 (Death	 Benefit)	
และ	ผลประโยชน์ทุพพลภาพ	(Disability	benefit)	
เป็นต้น

	 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือทางการเงิน
อย่างอ่ืน	 เช่น	 พันธบัตรหรือหุ้นที่ซ้ือขายในประเทศไทย
แล้ว	จะเหน็ว่าตราสารการเงนิอืน่เหล่านีจ้ะต้องเสยีภาษไีม่
ตอนซือ้กต็อนขาย	หรอืทัง้ตอนซือ้และขาย	ซึง่รายละเอยีด
นั้นอาจจะสอบถามได้จากช่องทางการจัดจ�าหน่ายของ
เครื่องมือการลงทุนในแต่ละประเภทได้	

	 นอกจากนี้	 ภาษีมรดกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่
หลายๆ	 คนอาจจะมองข้ามไป	 หรือไม่เคยได้วางแผนเอา
ไว้	ดังนั้นด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นการประกันชีวิตนั้น
จึงถือได้ว่าเป็นมรดกที่ปลอดภาษีครับ

ผลประโยชน์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ 
(Survival benefit)

	 ตามหลักของวิชาการตลาดแล้ว	 ลูกค้าจะ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือติดใจในตัวสินค้าก็ต่อเมื่อได้มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าแบบนั้นมาก่อน	 ไม่ว่าจะ
เป็นการตัดสินใจซื้อสบู่	ยาสีฟัน	เครื่องดื่ม	รถยนต์	หรือ
แมก้ระทัง่ร้านอาหารก็ตาม	ทีม่ักจะมีการจดังานเปิดตวัให้
ลูกค้าได้ลิ้มลองหรือใช้สินค้าตัวนั้นดู	

	 แต่พอสนิค้าทีว่่านีไ้ด้เป็นแบบประกนัชวีติขึน้มา	
ผมเชือ่ว่าคงไม่มลีกูค้าคนไหนทีอ่ยากจะมปีระสบการณ์ได้
ลองใช้สินค้าชนิดนี้เพื่อเอาผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม	
(Death	benefit)	เป็นแน่	

	 แบบประกันชีวิตจึงได้ถูกออกแบบให้มีผล
ประโยชน์เมื่อยังมีชีวิตอยู่	(Survival	benefit)	เอาไว้ด้วย	
โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ

ผลประโยชน์จากการออม	ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์

นอกจากผลประโยชน์ทางภาษีทีส่ามารถ
น�าเบีย้ประกนัชวีติไปหกัลดหย่อนภาษี

ได้แล้ว หลายคนอาจจะยังไม่ทนัได้คดิว่า
เงนิคนืหรอืผลประโยชน์ต่างๆ ทีไ่ด้จาก
กรมธรรม์ประกนัชีวิตนัน้กใ็ห้ประโยชน์

ด้านภาษีด้วย

1.

2.

3.

4. 1)

5.
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หรือเงินคืนต่างๆ	ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิต	ซึ่ง
ผลประโยชน์เหล่านีก้ไ็ด้รบัผลประโยชน์ด้านภาษอีกี
ทางหนึ่งด้วย
ผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายประกันอุบัติเหตุและ
สขุภาพ	ไม่ว่าจะเป็นค่ารกัษาพยาบาล	หรอืค่าชดเชย
รายวัน	เป็นต้น	

	 เนือ่งจากบรษิทัประกนัชวีติจะสามารถขายแบบ
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพได้	 ถ้าลูกค้าได้ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิต	 ซึ่งเป็นสัญญาหลัก	 (Basic	 policy)	 เอา
ไว้	 และด้วยเหตุนี้	 เหตุผลอีกข้อหนึ่งส�าหรับการซื้อ
ประกันชีวิตก็คือการที่ลูกค้าสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม	
(Supplementary	contract)	ส�าหรบัอบุตัเิหตแุละสขุภาพ	
(Accident	&	Health)	ได้

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
อุบัติเหตุและสุขภาพได้

	 ตามหลักการของการค� านวณค ่าใช ้จ ่ าย
ในการด�าเนินงานของบริษัทแล ้ว	 สัญญาเพิ่มเติม	
(Supplementary	 contract)	 ควรจะได้ราคาที่ต�่ากว่า
การที่ลูกค้าไปหาซื้อกรมธรรม์แยกส่วนอีกฉบับหนึ่ง	

และความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมเหล่านี้อาจจะถูก
ออกแบบให้สามารถคุม้ครองได้มากกว่า	เพราะในมมุมอง
ของบรษิทัประกนัชวีติแล้ว	การคุม้ครองประกนัชวีติพร้อม
กับอุบัติเหตุและสุขภาพไปด้วยนั้นจะมีผลในการกระจาย
ความเสี่ยงได้ดีกว่า	 อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลกรมธรรม์
นั้นก็จะน้อยกว่าการที่จะต้องออกกรมธรรม์ฉบับใหม่อีก
ด้วย

	 เพราะคนเราไม่สามารถหนีการเจ็บป่วยได้	 ดัง
น้ันสิ่งที่เป็นปัญหาของทุกคนคือการไม่รู้ว่าจะป่วยเมื่อไร	
(When)	 และเมื่อป่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาเท่าไร	(How	much)	ซ่ึงสิง่เหล่านีท้�าให้เกดิภาระ
ทางการเงิน	ที่นอกเหนือจากการที่ท�าให้คนที่เจ็บป่วยต้อง
เผอิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่	

 
 
 
2)

คนเราไม่สามารถหนกีารเจ็บป่วยได้ ดงั
นัน้สิง่ทีเ่ป็นปัญหาของทกุคนคอืการไม่รู้
ว่าจะป่วยเมือ่ไร (When) และเมือ่ป่วย

แล้วกไ็ม่รูว่้าจะต้องมค่ีาใช้จ่ายในการรกัษา
เท่าไร (How much)
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	 สัญญาเพิ่มเติมนั้นสามารถซื้อเพื่อคุ ้มครอง
สุขภาพการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่อุบัติเหตุที่ไม่ได้คาด
คิดมาก่อน	การท�าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพจึงเป็นการ
ท�าเพื่อผลักภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 ไปให้กับ
บรษิทัประกนัเพือ่เป็นคนจ่ายให้นัน่เอง	ซึง่บรษิทัประกนัจะ
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการค�านวณข้อมลูและสถติเิพือ่กระจาย
ความเสี่ยงอีกที

	 สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุและสุขภาพสามารถ
แบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	ได้แก่

สัญญาคุ ้มครองอุบัติเหตุ	 (Accident	 rider)	
ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล	 และจะให้เป็นค่ารักษาพยาบาล	
(Accidental	 Medical	 Reimbursement)	 หรือ
ไม่ก็ค่าชดเชยรายวัน	 (Accident	 Indemnity)	
อีกทั้งยังรวมถึงผลประโยชน์จากการถึงแก่กรรม	
(Accidental	Death	Benefit)
สญัญาคุม้ครองสขุภาพ	(Health	rider)	ซึง่ส่วนใหญ่
จะให้ก็ต่อเมื่อเข้านอนในโรงพยาบาล	และจะให้เป็น
ค่ารกัษาพยาบาล	(Hospital	Reimbursement	หรอื
ที่เรียกว่า	Hospital	&	Surgery	benefit)	หรือไม่ก็
ค่าชดเชยรายวัน	(Hospital	Indemnity	หรอืทีเ่รยีก

ว่า	Hospital	benefit)
สญัญาคุม้ครองโรคร้ายแรง	(Critical	Illness	rider)	
ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ก็ต่อเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงตาม
ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 โรคหัวใจ	
หรอืโรคเส้นเลอืดในสมองแตก	เป็นต้น	โดยอาจจ่าย
ให้ในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาล	 หรือค่าชดเชย
รายวัน	 อีกทั้งยังรวมถึงผลประโยชน์จากการถึงแก่
กรรม	ได้เช่นกัน

	 การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพยังมีทางให้
เลือกได้อีก	 เช่น	 การใช้เงินตัวเองซึ่งอาจจะต้องใช้เงินที่
สะสมมาทั้งชีวิตไปกับการรักษา	 หรือการใช้ประกันสังคม
ซึง่กร็กัษา	บรกิาร	ให้ยา	และมห้ีองนอนรกัษาพยาบาลตาม
ที่ระบบประกันสังคมได้เตรียมไว้ให้

	 ผลประโยชน์จากการเบกิค่ารกัษาพยาบาลหรอื

 
 

 

1)

2)

3)

การประกนัอุบตัเิหตแุละสขุภาพยงัมทีาง
ให้เลอืกได้อีก เช่น การใช้เงนิตวัเอง
ซึง่อาจจะต้องใช้เงนิทีส่ะสมมาทัง้ชวีติ

ไปกบัการรกัษา
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ค่าชดเชยรายวันจึงเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสใช้
ไม่มากก็น้อยอยู่แน่นอน	 นักวางแผนการเงินมืออาชีพจึง
มองเห็นว่าการประกันแบบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุและ
สุขภาพ	 คือการป้องกันไม่ให้การวางแผนทางการเงินเกิด
สะดดุเพราะกองทนุยามฉกุเฉนิได้หายไปกับอบุตัเิหตหุรอื
การเจ็บป่วย	

	 และแม้แต่เดินหกล้ม	 (อาจเพราะเดินสะดุด
กรรมตัวเอง)	 ก็ยังเจ็บป่วยได้	 ดังนั้น	 คนเราจึงควรจะ
มีเกราะป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้เอาไว้บ้าง	 โดยบริษัท
ประกนัภยัได้ออกแบบสญัญาเพิม่เตมิอบุตัเิหตแุละสขุภาพ
เป็นทางเลอืกให้ลกูค้าได้พจิารณาเวลาซือ้ประกนัชวีติครบั

ช่วยในกรณีที่ถูกฟ้อง
ล้มละลายขึ้นมา

	 คิดไปคิดมา	 ก็ดูเหมือนว่าเหตุผลของการท�า
ประกนัชวีตินัน้มมีากมายหลายมมุมองเสยีเหลอืเกนิ	และ
มมุมองอนัสดุท้ายนีก้ค่็อนข้างจะพเิศษกว่าเหตผุลทีแ่ล้วๆ	
มา	เพราะทราบหรือไม่ว่า	ส�าหรับคนล้มละลายแล้ว	ถ้ามี
ทรพัย์สนิหรอืเงนิเกบ็ไว้อยู่	กจ็ะถูกบงัคบัคดใีห้เอาไปช�าระ
หนีเ้สยีทกุครัง้	แต่ส�าหรบักรมธรรม์ประกันชวีตินัน้อาจจะ
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายๆ	ไป	

	 เพื่อให้สามารถท�าความเข้าใจกับเร่ืองนี้ได้ง่าย
ขึ้น	เราลองมาท�าแบบทดสอบกันดูดีกว่า

	 ยกตัวอย่างเช่น	 นายเคน	 ได้ท�าประกันชีวิตไว้
กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง	 จ�านวนเงินเอาประกันภัย	
500,000	บาท	ส่งเบี้ยประกันภัยรายปี	ปีละ	10,000	บาท	
โดยระบใุห้นางหน่อยเป็นผู้รับประโยชน์	เมือ่ส่งเบีย้ประกนั
มาได้	 3	 ปี	 เป็นเงิน	 30,000	 บาท	 ปรากฏว่านายเคนได้
เสียชีวิตลง	และบริษัทได้จ่ายเงินให้นางหน่อยเป็นจ�านวน	
500,000	บาท	

ถามว่าเจ้าหนี้ของนายเคน	 สามารถมาขอรับเงินช�าระหนี้
ได้เท่าไร

ได้ทั้งหมดจ�านวน	500,000	บาท
ได้เฉพาะเบีย้ประกนัทีผู่เ้อาประกนัภยัส่งไปแล้วเป็น
จ�านวน	30,000	บาท
เจ้าหนี้ไม่มีสิทธ์ิบังคับช�าระหนี้เอากับจ�านวนเงินเอา
ประกนัภยัได้เลย	เพราะจ�านวนเงินเอาประกนัภยัเป็น
ของนางหน่อยภรรยา	ไม่ใช่ของนายเคนทีเ่ป็นลกูหนี้
ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่ง	คือ	250,000	บาทเท่านั้น

 ตอบ :	ข้อ	ข.	เพราะว่านายเคน	ได้ระบุชื่อผู้รับ
ผลประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์	 เจ้าหนี้จึงไม่สามารถมาแตะ

 
 

 

ก.
ข.

ค.

ง.
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เงนิของผูร้บัผลประโยชน์ได้	แต่ทัง้นี	้เจ้าหนีม้สีทิธิท์วงเงนิ
ในส่วนทีน่ายเคนได้ส่งเบีย้ประกันให้กบับรษิทัเป็นจ�านวน	
30,000	บาทอยู่	เพราะนั่นเคยเป็นเงนิของนายเคนมากอ่น	
ส่วนของผลประโยชน์ที่เกินเบี้ยประกันภัยที่นายเคนเคย
จ่ายไว้ได้จงึเป็นสทิธิข์องผูร้บัผลประโยชน์แต่เพยีงผูเ้ดยีว	
นั่นก็คือ	470,000	บาท	(500,000	บาทที่เป็นวงเงินประกัน
ชีวิต	หักออกด้วย	30,000	บาทที่เป็นเบี้ยประกันภัยที่เคย
จ่ายมา)

	 แต่ในทางกลบักนั	ถ้านายเคน	ไม่ได้ระบชุือ่ผูร้บั
ประโยชน์เอาไว้	จะท�าให้เจ้าหนี้สามารถยึดเงินเอาประกัน	
500,000	บาทไปได้ทั้งหมด	ดังนั้น	ถ้ารู้ว่าตัวเองก�าลังจะ
เป็นหนี้	 ก็อย่าลืมเขียนชื่อผู้รับประโยชน์ลงในกรมธรรม์
กันนะครับ

	 ส่วนส�าหรับคนที่จะแต่งงานนั้น	 ปกติเขาจะใช้
ทองเป็นสินสอด	 และมาระยะหลังๆ	 ก็มีโฉนดที่ดินหรือ
คอนโดฯ	 มากางกันให้เห็นเป็นสินสอดบ้าง	 ซึ่งถ้าหากว่า
ที่เจ้าบ่าวคนไหนได้อ่านเนื้อหาข้างบนจนเข้าใจแล้ว	อยาก
เอาประกันชีวิตมาไว้เป็นสินสอดบ้างก็น่าจะเป็นความคิด
ที่ดีนะครับ	 เพราะผมว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นดูมีค่า	
มั่นคงและสามารถจับต้องได้มากกว่าทรัพย์สินอย่างอื่น
อีก		ฮา...

บทส่งท้าย

	 ก่อนจากกันในคราวนี้	 ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าการ
ประกันชีวิตในสายตาของคนฮ่องกงและสิงคโปร์	หรือแม้
กระทั่งในอเมริกานั้นถือว่าการประกันชีวิตเป็นเคร่ืองมือ
ในการวางแผนทางการเงินระยะยาวส�าหรับบั้นปลายใน
ชีวิตของแต่ละคน	 และยิ่งผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกนัชวีติมากเท่าไร	ก็ยิง่ท�าให้เหน็คณุคา่ของกรมธรรม์
ประกันชีวิตมากยิ่งข้ึนเท่านั้น	 บริษัทประกันชีวิตจึงถือได้
ว่าเป็นสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งที่ค�้าจุนสวัสดิภาพของ
คนในสังคมได้เช่นกัน	

	 ประเทศไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ก็คงต้องเตรียมความพร้อม
เรื่องความรู้ของการท�าประกันชีวิตให้กับประชาชน	 และ
ตระหนักถึงช่องว่างระหว่างความคุ้มครองที่ตนมีอยู่กับ
ความคุ้มครองที่เหมาะสม	 (Protection	 Gap)	 เพื่อเป็น
หลักประกันทางการเงินส�าหรับตนเองและครอบครัวหาก
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

สรปุได้ว่าเหตผุลส�าคญัในการท�าประกนัชวีติ
สามารถจัดได้เป็น 6 กลุม่ ดงัต่อไปนี ้คอื 

เป็นการสร้างนสิยัของการออมทีเ่หมาะ
สม 
เป็นการลงทุนระยะยาวที่หาไม่ได้จาก
การลงทนุชนดิอ่ืน
เป็นการให้ความคุม้ครองเพือ่ช่วยแก้
ปัญหาเรือ่งเวลาและบรรเทาความสญู
เสยีทางการเงนิ (Financial loss) ที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต
มผีลประโยชน์ทางด้านภาษี
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
และสขุภาพได้
ช่วยในกรณทีีถ่กูฟ้องล้มละลายขึน้มา

1.

2.

3.

4.
5.

6.



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

1.

2.

3.

	 ซินเจี่ยยู่อี่	ซินนี้ฮวดไช้	ขอให้ชาวสวัสดีแอคชัวรีร�่ารวยเงินทองตลอดปีนะคะ	เพื่อนๆ	คงตั้งหน้าตั้งตารอ
ร่วมสนุกกับเราแล้วใช่ไหมคะ	เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา	ลุยกันเลยดีกว่าคะ

แต่ก่อนอื่น	เรามาเริ่มต้นกับค�าถามของ	บก.	ก่อนนะคะ	

	 คุณมีเหตุผลอะไรในการเลือกซื้อประกันชีวิต	และเพราะอะไร	
	 หน่วยงานต่างประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับแอคชัวรี	เรียกว่าอะไร	และท�าหน้าที่อะไรบ้าง
	 งาน	AAC	ที่ผ่านมา	จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดใด
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	 ฉบับนี้	 เรามาประลองสมองกันด้วย	 Cross	 word	 ที่เพื่อนๆ	 ต้องรู้จัก	 ด้วยค�าศัพท์ง่ายๆ	 จากสวัสดี								
แอคชัวรีคะ

กติกามารยาท	ให้เพื่อน	ๆ 	หาค�าศัพท์ซึ่งจะซ่อนอยู่ในสวัสดีแอคชัวรีเล่มนี้	มาเติมในแนวนอน	โดยเมื่อเติมครบแล้ว	
จะได้ศัพท์ค�าใหม่ที่ซ่อนอยู่ในแนวตั้ง	(ไฮไลท์สีเทา)	ไม่งงกันใช่ไหมคะ	พร้อมแล้ว	ลุยกันเลย!!!		

เพื่อนๆ	ที่ตอบถูกต้อง	รอลุ้นรับของรางวัลจากสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ
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ส�าหรับเฉลยประจ�าฉบับที่ 38 

ส�าหรับเกมส์นี้ไม่มีใครน้อยหน้ากันเลยคะ	รอรับของรางวัลกันไปเลยนะคะ



มุมส่งท้าย.....
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โฉมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก สวัสดีแอคชัวรี

ขอเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 
ที่มีค�าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ “แอคชัวรี” 

ส่งค�าถามหรือข้อสงสัยของคุณมา เรามีค�าตอบ

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

ร่วมสนุกและเป็น
ผู้โชคดีกับเราได้
ในฉบับต่อไปนะคะ






