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Hello
from
Editor!

พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)
บรรณาธิการ

สวัสดีครับ เผลอแปปเดียวเราเดินทางกันมาถึงไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2559 กันแล้ว ฉบับนีเ้ รามาติดตามกันว่าไตรมาสที่
ผ่านมา ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
ได้ดำ� เนินการอะไรไปบ้างใน “ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย”
ต้องบอกว่าสมาคมฯ ของเราได้ดำ� เนินการพัฒนาวงการแอคชัวรี
ในหลายๆ ด้านตลอดไตรมาสทีผ่ า่ นมามากๆ เลยครับ
ต่อไป เราจะพาทุกท่านเข้าสูป่ ญ
ั หาระดับชาติสำ� หรับ
หลายๆท่านที่ยังโสดอยู่ กับ “โสด...ช่วยชาติ” เรามาดูกันว่า
ประเทศเพือ่ นบ้านเขามีแนวคิดหรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หาประชากร
คนโสดที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้อย่างไรบ้าง เพื่อรองรับประชากรใน
อนาคตของเขา เผื่อว่าหลายๆ ท่าน จะเปลี่ยนความคิดหาคน
รู้ใจดีกว่าอยู่เหงาๆ คนเดียวนะครับ
ไหนๆ เราก็มปี ญ
ั หาคนโสดระดับชาติกนั แล้ว ลอง
มาติดตามอีกปัญหาคลาสสิคของสังคมไทยในยุคปัจจุบนั นัน่
คือ การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กับบทความ “สู่สังคม...
สูงวัยไทย” ลองดูกันครับ รับรองว่ามีประโยชน์แก่เพื่อนๆ
ชาวสวัสดีแอคชัวรีมากๆเลย
แล้วเรามาต่อกันที่ บทความต่อเนือ่ งจากเล่มทีแ่ ล้ว
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของการจัดสรรสินทรัพย์ในการลงทุน

กับ “Strategic Asset Allocation (SAA) - Part II (Final)”         
เรามาดูกันว่ามีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างเกี่ยวกับ SAA การ
ประยุกต์ SAA และตัวอย่างการเปรียบเทียบเพือ่ ให้ชาวแอคชัวรี
เห็นภาพกันครับ
จากนัน้ มาต่อกันทีส่ าระดีๆ กับอีกหนึง่ คอลัมน์ซงึ่ เกีย่ ว
กับ เงินส�ำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย นัน่ คือ  “Net Premium
Valuation (NPV) และ Gross Premium Valuation (GPV)”  
เรามาดูกนั ว่าเงินส�ำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนีม้ แี นวความ
คิด ความแตกต่างอย่างไรบ้าง ตลอดจนต้องพิจารณาปัจจัยอะไร
ในการปฎิบัติ บอกได้เลยว่าคอลัมน์นี้คัดมาพิเศษจริงๆ
และปัจจุบนั นีก้ ารออมนัน้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งได้รบั
การวางแผนเป็นอย่างดี จึงขอฝากบทความทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับการ
ออมในชื่อ “บทลงโทษ...ของคนออมเงิน” เรามาดูกันว่าคนออม
เงินถูกลงโทษอย่างไร กับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันกันครับ
และส่วน “Entertainment” ในฉบับนี้ ก็ยังก็ไม่ยอม
น้อยหน้าคอลัมน์อนื่ ๆ ยังมีของรางวัลพิเศษทีน่ า่ ติดตาม เพือ่ แจก
ให้กับชาวสวัสดีแอคชัวรีทุกท่านครับ
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรียอ้ นหลังได้ที่ www.
sawasdeeactuary.com
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ในไตรมาสที่ผ่านมา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดสอบหลักสูตรนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้กับ สมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Society of Actuaries (SOA) และ
Casualty Actuarial Society (CAS) ส�ำหรับฤดูกาล Spring 2016 ณ ห้องประชุมชั้น
2 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ ห้องประชุม
ชั้น 6 สมาคมประกันชีวิตไทย ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2559 โดยทางสมาคมฯ จะมี
การอ�ำนวยการสอบอีกครั้งในช่วง Fall 2016 ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2559

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการให้สัมภาษณ์ทีมงาน The Actuarial Society
of Hong Kong ในการลงนิตยสาร Hong Kong Actuaries ฉบับไตรมาสที่ 2 ปี 2559  เพื่อเผยแพร่พันธกิจของสมา
คมฯ แก่วงการแอคชัวรีนานาชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
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2. Mr. Andrew Chun-Wai Leung ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานการจัดงานเวิร์คช็อป Data
Analytics โดยมี “Mr. Colin Priest” ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตการเรียนรู้ โดยมีบรรดาแอคชัวรี
อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมจ�ำนวน 32 ท่าน ณ ห้อง Training Room 231 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2559

3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท กรรมการสมาคมฯ เป็นประธาน
การจัดงานสัมมนา Non-Life Insurance Forum 2016 ในหัวข้อ “Creating Insights -Simplifying Complexity”
โดยได้รับเกียรติจาก “คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา” ผู้อ�ำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวเปิดงาน โดย
มีบรรดาแอคชัวรี บุคลากรจากสายงานบริหารความเสี่ยง พิจารณารับประกันภัย บัญชีการเงิน ตลอดจนอาจารย์และ
นักศึกษา เข้าร่วมงานจ�ำนวนกว่า 140 ท่าน ณ โรงแรมสวิทโฮเต็ลปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
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4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน ได้รับเกียรติมอบรับรางวัล “นักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ  ประจ�ำปี 2559” จาก
สมาคมสถิตแิ ห่งประเทศไทย โดยได้มพี ธิ มี อบรางวัล ในงานประชุมวิชาการสถิตแิ ละสถิตปิ ระยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ�ำ
ปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “Solving Real World Problems with Statistics” ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort
& Spa จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และ ผศ.ชาญาณา พูลทรัพย์ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยง
รับประทานอาหาร เพื่อร่วมแสดงความขอบคุณแก่บรรดาสื่อมวลชน ในการให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวของ
สมาคมฯ อย่างต่อเนือ่ ง ณ ห้องอาหาร The Hourglass Restaurant ชัน้ B1 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม
2559
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6. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต กรรมการสมาคมฯและประธานฝ่าย
มาตรฐานวิชาชีพ และ คุณนวรัตน์ ธนโชคสว่าง คณะกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานการจัดสัมมนา Joint
Regional Seminar 2016 ในหัวข้อ “Back to the Basics - Evolving Technical Matters” โดยมีบรรดาแอคชัวรี
และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 170 ท่าน ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ กรันเด สุขุมวิท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
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โสด...

ช่วยชาติ

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี), FSA, FIA, FSAT, FRM
นีค่ งเป็นหนึง่ ในเสียงตอบรับจากคนทีเ่ คยได้ยนิ
เรื่องของการที่มี “แนวคิดหรือข้อเสนอ” ให้มีการจับเก็บ
ภาษีคนโสดให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย โดยแนวคิดทีว่ า่ นี้ ได้
เสนอให้มกี ารจัดเก็บภาษีคนโสดขึน้ มา โดยผูใ้ ดทีก่ ำ� ลังโสด
(หรือไม่อยากโสด เพียงแต่ลงมาจากคานไม่ได้กเ็ ท่านัน้ ) ก็
จะต้องถูกให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น
เรื่องนี้จึงเป็นที่ฮือฮาและถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน
เป็นอย่างมากจนกลายเป็นทอร์คออฟเดอะทาวน์ (talk
of the town) กันไปในช่วงนั้น หลายคนอาจจะบ่นว่า
ถ้าจะอยู่บนคานแล้วท�ำไมจะต้องเสียภาษีบนคานอีก อีก
ทั้งเรื่องนี้ยังพัวพันไปถึงเพศที่สามที่ไม่สามารถแต่งงาน
ได้ ท� ำ ให้ อ าจน� ำ ไปสู ่ ป ั ญ หาเรื่ อ งการแบ่ ง แยกชนชั้ น
(discrimination) ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งโดยไม่รู้ตัว
เหตุการณ์นั้นมันซาไปแล้ว ผมเลยขอหยิบยก
ตัวอย่างนี้ ขึ้นมาชวนคุยเพราะแท้ที่จริงแล้ว เรื่องนี้มีวาระ
ซ่อนเร้น (hidden agenda) อยู่ที่เรื่องการจัดการสัดส่วน
ประชากรหรือประชากรศาสตร์ของประเทศ ระหว่างคน
วัยท�ำงานกับคนสูงอายุให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ยก
ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนเอง ก็มีการออกระเบียบการ
ของการมีลูก ซึ่งขึน้ กับเงื่อนไขของตระกูลโคตรเหง้าว่ามีผู้
สืบสกุลมาแล้วกีค่ น ถ้าต้นตระกูลมีลกู น้อย ก็อะลุม่ อล่วย
ให้มีลูกได้มากกว่า 1 คน แต่ถ้าต้นตระกูลของทั้งฝั่งผู้ชาย
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ตอนนี้ก็โสด
จนเซ็งจะตายอยู่แล้ว
ยังจะเอาอะไรกับ
คนโสดอีก !?

และผูห้ ญิงนั้นมีลูกมากกว่า 1 คน แล้วก็จะต้องเสียเงินใน
รูปของค่าปรับหรือภาษีเพิม่ เติมในกรณีทคี่ รอบครัวนัน้ ยัง
มีลูกมากกว่า 1 คนขึ้นมาอีก เป็นต้น
ส่วนประเทศสิงคโปร์เองนั้นก็จะมีกฎระเบียบ
ที่ออกมาในรูปแบบของการลดหย่อนภาษี ส�ำหรับคน
ที่ไม่โสด (หรือได้แต่งงานอยู่ด้วยกัน) หน�ำซ�้ำทางรัฐ
ยังถึงขั้นส่งจดหมายเชิญไปถึงคนโสดที่ยังไม่แต่งงาน
ให้ มี ก ารชุ ม นุ ม พบปะประสาคนโสดเป็ น ประจ� ำ ทุ ก
เดือนด้วย เพื่อที่คนในประเทศจะได้มีคู่กัน เรียกได้
ว่ารัฐบาลคอยเป็นกามเทพให้เสียเอง พวกจับคู่หารัก
(matchmaker) จึงค่อนข้างนิยมกันมากในสิงคโปร์
จากตัวอย่างของประเทศจีนและสิงคโปร์นนั้ จะ
เห็นได้ทางภาครัฐได้ใช้ภาษีเป็นเครือ่ งจูงใจพฤติกรรมของ
คนในประเทศในการควบคุมปริมาณประชากรให้มสี ดั ส่วน
ทีเ่ หมาะสม โดยจีนนัน้ ต้องการจะจ�ำกัดจ�ำนวนประชากร ซึง่
ตรงข้ามกับสิงคโปร์ที่ต้องการจะเร่งผลิตจ�ำนวนประชากร
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเองก็ก�ำลังจะประสบ
กับปัญหาทีม่ ปี ระชากรผูส้ งู อายุอยูม่ ากจากยุคเบบีบ้ มู เมอร์
(baby boomer) ท�ำให้ภาครัฐมีเงินไม่พอไปเลี้ยงคน  
กลุ่มนี้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนไทยเริ่มจะมีลูก
น้อยลง ท�ำให้ประชากรที่อยู่ในวัยท�ำงานค่อยๆ เหลือน้อย

ลงเมือ่ เทียบกับประชากรทีอ่ ยูใ่ นวัยเกษียณทีก่ ำ� ลังเพิม่ มากขึน้
และนัน่ จึงเป็นสาเหตุทมี่ แี นวคิดอยากให้คนไทยหัน
มาแต่งงานและมีลกู กันมากขึน้ เพือ่ ให้เด็กทีเ่ กิดมานี้ เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการจ่ายภาษีเข้ารัฐ และเกื้อหนุนกลุ่มคนเกษียณอายุ
ที่ขยายตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะท�ำให้รัฐดูแลไม่ไหวใน
อนาคตอันใกล้นี้ !!!
แต่สงิ่ ทีแ่ นวคิดเรือ่ งภาษีคนโสดนีไ้ ด้มองข้ามไปก็คอื
การมีลูกมากไม่ได้หมายความว่าจะเก็บภาษีได้มากในอนาคต
มิหน�ำซ�้ำยังอาจจะเป็นภาระของรัฐบาลในการจัดงบประมาณ
เพื่อขัดเกลาส่งเสริมการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพราะ
ถ้าบุคคลากรของประเทศได้ผลิตออกมาอย่างไม่มคี ณ
ุ ภาพ ไม่

เพียงแต่รฐั จะจัดเก็บภาษีไม่ได้ แต่อาจน�ำมาซึง่ ปัญหา
ของยาเสพติด ทะเลาะวิวาท รวมถึงการโจรกรรมต่างๆ
นานาในภายหลัง
สิ่งส�ำคัญที่ควรจะพิจารณาในการวางแผน
ประชากรและจัดเก็บภาษีส�ำหรับอนาคตก็คือ การ
พั ฒ นาการวางแผนการเงิ น อย่ า งบู ร ณาการและ
ยั่งยืนของประชาชนในประเทศ ซึ่งภาครัฐสามารถ
เตรียมความพร้อมของคนในยุคเบบี้บูมเมอร์ (baby
boomer) ที่ก�ำลังจะเกษียณ ให้รู้จักการออมส�ำหรับ
ยามเกษียณได้ ถ้าลองคิดตามกันดูแล้วก็คงจะเห็น
ว่าวิธีการนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีที่สุด
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ดังนั้น แทนที่จะไปเก็บ “ภาษีคนโสด” เพื่อแก้
ปัญหาประชากรผู้สูงอายุในอนาคต ผมว่า “การเพิ่มค่าลด
หย่อนภาษีจากการซือ้ ประกันชีวติ ” น่าจะเป็นทางเลือกทีแ่ ก้
ปัญหาประชากรผูส้ งู อายุได้เหมือนกัน แต่ดกี ว่าการไปเก็บ
ภาษีจากคนโสดหลายเท่า เนื่องจากการไปจัดเก็บภาษีคน
โสดนั้นถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่ง แต่มันอาจ
ไปท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่าง เรียก
ได้ว่าการเก็บภาษีคนโสดเป็นการแก้ปัญหากันไม่ถูกจุด
เสียมากกว่า
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หากภาครัฐใส่เครือ่ งจูงใจให้ประชาชนหันมาออม
เงินกันมากขึน้ ขอให้แต่ละคนมีการวางแผนทางการเงินทีด่ ี
พอ ไม่ต้องรอพึ่งพึงสวัสดิการจากรัฐเมื่อยามเกษียณก็ได้
เพราะอนาคตมันไม่แน่นอน จริงไหมครับ?
ปีนี้ ส�ำหรับคนที่ยังโสดอยู่ ขอให้ “อยู่เย็น เป็น
โสด” กันครับ... ^_^

สู่สังคม...
สูงวัยไทย

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี), FSA, FIA, FSAT, FRM
สังเกตว่าในช่วงนีจ้ ะมีคนออกมาเป็นห่วงและมองหามาตรการรองรับการดูแลผูส้ งู อายุกนั อย่างจริงจัง
เพราะเห็นว่าในไม่ชา้ โครงสร้างประชากรโลกจะมีสดั ส่วนของผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการ
มีลูกน้อยลง ประกอบกับการที่เรามีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้ชีวิตหลังเกษียณยาวนานมากกว่า 20 ปี
กันเลยทีเดียว

กรณีของบ้านเรา ผู้สูงอายุจะหวังพึ่งเงินงบ
ประมาณรัฐทางด้านสวัสดิการสังคมหรือสาธารณสุขก็คง
ไม่พอ หวังให้ลูกหลานเลี้ยงดูก็ไม่แน่ใจ เพราะวัฒนธรรม
เลีย้ งดูคนแก่ในปัจจุบนั ก็เริม่ เปลีย่ นไป (ไม่ใช่เพราะอกตัญญู
แต่เพราะลูกหลานของเราก็ไม่มเี งินเหมือนกัน) ครัน้ จะหวัง
พึง่ เงินสะสมของตัวเองก็ไม่รวู้ า่ จะพอใช้จนถึงบัน้ ปลายชีวติ
หรือเปล่า มิหน�ำซ�ำ้ อาจจะต้องกลุม้ ใจกับอายุทยี่ นื ยาวโดย
ไม่ทันรู้ตัว
ผมแอบขออิงตัวเลขทางสถิตนิ ดิ นึง... ในอีก 15
ปีขา้ งหน้า คาดว่าประชากรในประเทศไทยเราจะมีอตั ราส่วน
ของผูส้ งู อายุมากถึง 25% เลยทีเดียว (สมมติวา่ โยนหินไป
กลางอากาศ 4 ครั้ง จะมีอยู่ 1 ครั้งที่หินจะตกลงมาโดน
คนสูงอายุ ซึ่งคนๆ นั้นอาจจะเป็นผมเองก็ได้...555) และ
เมื่อถึงตอนนั้น ประเทศไทยเราจะกลายเป็นประเทศที่มี
สังคมผู้สูงอายุมากเป็นอันดับต้นๆ ในเอเชีย

ยิ่งถ้าไปถามคนวัยรุ่นหรือวัยท�ำงานสมัยนี้ว่า
จะใช้ชวี ติ ยามเกษียณอย่างไร เดีย๋ วนีบ้ างคนถึงกับตอบว่า
“อยากมีชวี ติ อยูถ่ งึ แค่อายุ 60” แล้วขอลาโลกไปเลยดีกว่าก็
มี เพราะไม่รจู้ ะจัดการกับชีวติ ตัวเองในยามเกษียณอย่างไร
ไม่วา่ จะเป็นค่าใช้จา่ ยประจ�ำวันและค่ารักษาพยาบาลต่างๆ
ในอนาคตนัน้ ทีน่ บั วันก็มแี ต่สงู ขึน้ บางคนก็กลัวจะเป็นภาระ
ให้ลกู หลาน หรือบ้างก็กลัวว่าจะเกษียณแบบไม่มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวิต (แบบกัดก้อนเกลือกิน) หรือเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น ป่วย
เป็นอัลไซเมอร์ หรืออัมพาตอยู่บนเตียง เป็นต้น โดยจาก
สถิตกิ ารจ่ายเคลมของบริษทั ประกันภัย แล้วจะเห็นว่า โรค
ร้ายแรง 3 อันดับแรกทีค่ อยถามหาคนไทยก็คอื โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมอง ซึ่งนี่ก็ยังไม่
นับรวมถึงโรคอัลไซเมอร์และโรคอัมพาต
ลองนึกสภาพโรคแต่ละโรคที่เราต้องมาเป็น
ในตอนสูงอายุกันดูสิครับ ฟังดูแล้วน่ากลัวทั้งนั้น ไม่ใช่
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เพราะว่าทรมานจากโรคแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่อง
การทรมานจากการหาเงินมาจ่ายบิลค่ารักษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทีว่ งิ่ ขึน้ สูงลิว่ เฉลีย่
ปีละ 6% - 8% มาตลอด ซึ่งก็ประเมินกันไว้ว่า ค่ารักษา
พยาบาลในอีก 10 ปีข้างหน้า จะสูงขึ้นอย่างน้อยเป็นเท่า
ตัวจากตอนนี้!
ด้วยเหตุนี้ การประกันบ�ำนาญจึงเป็นเครื่องมือ
ทางการเงิน ที่ถูกคิดค้นขึ้นมา ให้ช่วยบริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับผู้ต้องการวางแผนการเกษียณโดยเฉพาะ ซึ่งก็เริ่ม
แพร่หลายและเป็นทีร่ จู้ กั กันในประเทศไทย เนือ่ งจากภาค
รัฐสนับสนุนให้สามารถในมาลดหย่อนภาษีได้ถงึ 200,000
บาท ต่อปี
การจ่ายเงินคืนของประกันบ�ำนาญก็จะเป็นการ
จ่ายรายงวดไปจนถึงอายุทกี่ ำ� หนดไว้ในสัญญา หรือจ่ายไป
จนกว่าจะเสียชีวิต โดยคนที่ซื้อประกันบ�ำนาญอาจจะจ่าย
เงินสะสมไปเรือ่ ยๆ หรือใช้เงินก้อนทีไ่ ด้จากการเกษียณมา
ซื้อก็ได้
พูดง่ายแต่ท�ำยาก...เศรษฐกิจก็ฝืดเคือง แค่
เงินใช้จ่ายในแต่ละวันก็ไม่ค่อยจะพอ ไหนจะค่าเล่าเรียน
ลูก ไหนจะต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถกันอีก ปัญหามันจึงอยู่ที่
ว่า...ไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะมีเงินก้อนหรือเงินสะสมไปซือ้ ประกัน
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บ�ำนาญกันหรอก สมบัติที่อาจจะเหลือติดตัวยามเกษียณ
บ้างก็คือลูกหลานและบ้านหลังหนึ่งกับเงินเพียงน้อยนิด
แต่มอี ยูส่ องสิง่ ทีห่ า้ มประมาทในยามเกษียณโดย
เด็ดขาดครับ คือ อย่าประมาทวิทยาการทางการแพทย์ที่
ท�ำให้คนเราอายุยนื ยาวมากขึน้ ในอนาคต และ อย่าประมาท
ค่าบิลรักษาพยาบาลที่วิ่งสูงขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ
แล้วเราจะใช้ชีวิตยามเกษียณในตอนนั้นได้
อย่างไร ถ้าเราไม่วางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
แล้วเริ่มต้นเก็บเงินเอาไว้ตอนนี้
การลงทุนแบบ “เม่า...เก้าชีวิต” ที่ยังไงก็ต้อง
รักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้ และมองเป้าหมายการลงทุนใน
ระยะที่ยาวๆ ให้เชื่อมกับการวางแผนยามเกษียณนั้น จึง
เป็นหนึ่งในค�ำตอบที่พวกเราจะต้องตื่นตัวกันตอนนี้
“ต้องอยู่กันไปอีกนาน ยามเกษียณนี้...ทนอยู่
อีกหลายสิบปี คงต้องมีเงินให้อาศัย...เกษียณแล้วมอง
ท้องฟ้า ไปว่ายน�้ำ ปีนภูเขา ปลูกต้นไม้... แล้วเราจะอยู่
อย่างไร ถ้าไม่มีเงินบ�ำนาญเหลือเลย” ขอยืมเพลง “บ้าน
ของเรา” ของพี่เบิร์ดมานิดนึง...ถ้าใครคุ้นๆ เพลงนี้ แสดง
ว่าต้องเริ่มวางแผนเพื่อการเกษียณกันแล้วครับ

Strategic Asset
Allocation (SAA)
Part II (Final)

By Sumit Narayanan, Vanessa Lou and Beau Treerattanapun

ในฉบับทีแ่ ล้ว ทางผูเ้ ขียนได้กล่าวถึง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจโลก สภาวะ
การปรับลดลงของอัตราดอกเบีย้ ความเกีย่ วเนือ่ งของเหตุการณ์ขา้ งต้นและความจ�ำเป็น
ในการจัดสรรสินทรัพย์ในการลงทุน (SAA: Strategic Asset Allocation) เพื่อให้ผู้
อ่านได้เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของการท�ำ SAA ในฉบับนี้ผู้เขียนจะขออธิบายราย
ละเอียดเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาในการท�ำ SAA และ การประยุกต์ SAA เข้ากับกรอบ
การด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC: Risk Based Capital) เพื่อให้ผู้
อ่านเข้าใจกระบวนการในการท�ำ SAA ในส่วนสุดท้าย ผู้เขียนจะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ
สัดส่วน SAA ในระดับกองทุนของกลุม่ บริษทั ประกันใน ASEAN ซึง่ แบ่งตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขายนั้น มีผลกระทบต่อการท�ำ
SAA ด้วย
ข้อควรพิจารณาหลักในการท�ำ SAA นัน้ ประกอบไปด้วย 1. การวัดผลตอบแทนและความเสีย่ ง (Return and
Risk Measurement) 2. ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Desired Return) 3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Willingness
and Ability to take risk)
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การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงนั้นมีวิธี
ด�ำเนินการทีห่ ลากหลาย โดยการวัดผลตอบแทนนัน้ อาจ
จะเป็นในรูปแบบของ ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง (Absolute
Return) ผลตอบแทนเปรียบเทียบ (Relative Return)
ผลตอบแทนหลังปรับค่าเงินเฟ้อ (Real Return) ผล
ตอบแทนหลังหักภาษี (Post-tax Return) ฯลฯ ใน
ขณะที่การวัดความเสี่ยงนั้น อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
ความคลาดเคลือ่ นของผลตอบแทนเมือ่ เทียบกับเกณฑ์
อ้างอิง (Tracking Risk) มูลค่าความเสี่ยง (Value at
Risk) ฯลฯ

สินทรัพย์ทบี่ ริษทั สนใจลงทุน เช่น บริษทั สามารถรับความเสีย่ ง
จากสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment Assets)
ได้หรือไม่ (ผู้เขียนจะขยายความเรื่องสินทรัพย์ทางเลือกใน
ตอนท้ายของบทความ) ทั้งนี้ในการก�ำหนดระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้นั้น บริษัทประกันยังต้องค�ำนึงถึงเงินกองทุนที่
มีอยู่ (Available Capital) ขีดความสามารถในการรองรับ
ความเสี่ยงของเงินกองทุนนั้น และข้อจ�ำกัดด้านการลงทุน
ตามกฎเกณฑ์ในการก�ำกับดูแล อาทิ สัดส่วนของการลงทุนใน
ต่างประเทศ ต้องไม่เกิน 15%   โดยผู้เขียนจะกล่าวถึงความ
สัมพันธ์ของข้อพิจารณาทั้งสาม ดังตัวอย่างการท�ำ SAA ใน
ล�ำดับต่อไป

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Desired Return)
คือ ระดับผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับจาก
การลงทุน เพือ่ ให้ผลตอบแทนนัน้ เพียงพอกับจุดมุง่ หมาย
ทางการเงินของบริษัท (Financial Objectives) โดย
บริษทั มักจะพิจารณาผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ (Required
Return) ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดค่าผลตอบแทนทีค่ าด
หวัง (Desired Return) เช่น บริษทั ทีม่ กี ารขายผลิตภัณฑ์
ประเภท Universal Life ซึ่งมีการก�ำหนดผลตอบแทน
ขั้นต�่ำให้ผู้เอาประกัน (Guaranteed Return) มี ผล
ตอบแทนขัน้ ต�ำ่ ให้ผเู้ อาประกัน (Guaranteed Return)
นี้ เป็นผลตอบแทนที่ต้องการ (Required Return) ซึ่ง
ควรจะมีค่าน้อยกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง (Desired
Return)

ตัวอย่างการท�ำ SAA และการประยุกต์ SAA เข้า
กับ RBC นั้น ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายสามประการคือ
1. แสดงให้ผอู้ า่ นเข้าใจหลักการประยุกต์ SAA ของบริษทั
ประกัน
2. แสดงให้ผอู้ า่ นเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง SAA และ RBC
แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสินทรัพย์ทางเลือกสามารถช่วย
3. บริษทั ประกันภัยในการบริหารความเสีย่ งและเพิม่ ค่าผล
ตอบแทนที่คาดว่าจะเป็น (Expected Return)

ส�ำหรับการก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ (Willingness and Ability to take risk) บริษัท
ประกันภัยควรค�ำนึงถึงประเภทและความเสี่ยงของ
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ส�ำหรับตัวอย่างการท�ำ SAA นี้ ผูเ้ ขียนจะก�ำหนดการ
วัดผลตอบแทนส�ำหรับบริษัทประกันภัยเป็น Embedded
Value บนแกน Y   และการวัดความเสี่ยงเป็น RBC บน
แกน X เพื่อสะท้อนภาพธุรกิจประกัน โดย Embedded
Value คือมูลค่าของบริษัทประกันที่ค�ำนึงถึงก�ำไรในอนาคต
จาก Existing In-force Policies และ RBC คือ ระดับเงิน
กองทุนตามความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยนั้น

ที่มา: การสร้างแบบจ�ำลองโดย EY

กราฟตัวอย่างข้างต้น เกิดจากการพล็อตจุดทีเ่ ป็น
ไปได้ จากการแบ่งสินทรัพย์หลายๆแบบ เช่น พอร์ตโฟลิโอ
ปัจจุบัน (Current Portfolio) พอร์ตโฟลิโอ X (Portfolio
X)  พอร์ตโฟลิโอ Y (Portfolio Y) และ พอร์ตโฟลิโอ Z
(Portfolio Z)   
กราฟข้างต้นประกอบด้วย Efficient frontier 2
แบบ คือ แบบทีไ่ ม่มสี นิ ทรัพย์ทางเลือก (Efficient Frontier

Without Alternative Asset) และ แบบทีม่ สี นิ ทรัพย์ทาง
เลือก (Optimized Efficient Frontier)  โดย Efficient
Frontier คือจุด optimal ของการจัดสินทรัพย์ กล่าวคือ
ที่ระดับความเสี่ยง A จุดบน Efficient Frontier คือจุด
ที่บริษัทมีค่า Embedded Value สูงสุด อีกมุมหนึ่งคือ ที่
ระดับ Embedded Value B จุดบน Efficient frontier
คือจุดที่บริษัทมีความเสี่ยงต�่ำสุด

ที่มา: การสร้างแบบจ�ำลองโดย EY
กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พอร์ตโฟลิโอปัจจุบนั
(Current Portfolio) สามารถปรับเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทมี
Embedded Value เพิ่ม โดยที่ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม
คือ เปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน (Current Portfolio)  ไป
เป็น พอร์ตโฟลิโอ C (Portfolio C) อีกทางเลือกหนึ่ง คือ
การลดระดับความเสี่ยงของบริษัทลง โดยที่ Embedded
value เท่าเดิม คือ เปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน (Current
Portfolio)  ไปเป็น พอร์ตโฟลิโอ D (Portfolio D)
โดยในการสร้างกราฟข้างต้นนั้น สมมติฐาน
หลักประกอบไปด้วย 1. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเป็น
(Expected Return) ของสินทรัพย์แต่ละประเภท 2.
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
สินทรัพย์แต่ละประเภท 3. ค่าสหสัมพันธ์ (correlation)
ระหว่างสินทรัพย์แต่ละประเภท บริษัทประกันหลายแห่ง
จะใช้การจ�ำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อ จ�ำลอง
สถานการณ์ผลตอบแทนที่น่าจะเกิด บนสมมติฐานของ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเป็น (Expected Return) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งวิธี
ในการจ�ำลองสถานการณ์ (Simulation) นั้นจะมีความ
ซับซ้อนแตกต่างกันไป จากนั้นก็น�ำผลลัพธ์ที่ได้มาท�ำการ

ประมาณการผลตอบแทนของการลงทุน รายรับ รายจ่าย
ของบริษทั มูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าของหนีส้ นิ ฯลฯ เพือ่
หาค่า Embedded Value และ RBC ส�ำหรับสัดส่วนการ
จัดสินทรัพย์รูปแบบต่างๆ แล้วน�ำมาพล็อตกราฟ
ส�ำหรับรายละเอียดเรื่องสินทรัพย์ทางเลือกที่ผู้
เขียนได้เกริ่นไว้ในตอนต้นบทความนั้น ผู้เขียนขออธิบาย
รายละเอียดดังนี้ สินทรัพย์การลงทุนสามารถแบ่งได้เป็น
2 แบบ คือ สินทรัพย์แบบดั้งเดิม (Traditional Assets)
กล่าวคือ สินทรัพย์ประเภท พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น ฯลฯ
และสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Assets) กล่าวคือ
สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ กองทุน Hedge Fund
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) กองทุน Private Equity
ฯลฯ
คุณลักษณะเฉพาะทีพ่ บในสินทรัพย์ทางเลือกนัน้
มักจะประกอบไปด้วย 1. การมีสภาพคล่องต�ำ ่ 2. การมีคา่
ใช้จ่ายในการซื้อ-ขายสูง 3. การมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง
ผูอ้ า่ นอาจจะเกิดค�ำถามว่า หากพิจารณาจากคุณลักษณะ 3
ข้อข้างต้นแล้ว ท�ำไมบริษทั ประกันจึงควรลงทุนในสินทรัพย์
ทางเลือก
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แม้คณ
ุ สมบัติ 3 ข้อข้างต้นท�ำให้การลงทุนในสินทรัพย์
ทางเลือกมีความน่าสนใจไม่มาก แต่ขอ้ ดึงดูดส�ำคัญในการลงทุน
ของสินทรัพย์ทางเลือก คือ ประโยชน์จากการกระจายความเสีย่ ง
(Diversification Benefit) จากการทีม่ สี นิ ทรัพย์ทางเลือกในพอร์ต
โฟลิโอ (Portfolio) ด้วยค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง
สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Assets) และสินทรัพย์หลัก
ที่บริษัทลงทุนมักจะมีค่าค่อนข้างต�่ำ  หรือ อาจจะติดลบ ท�ำให้
ความเสี่ยงรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) มีค่าลดลง เมื่อมี
การเพิ่มสินทรัพย์ทางเลือกเข้าไป
ผูอ้ า่ นจะเห็นว่า Efficient Frontier แบบทีม่ สี นิ ทรัพย์
ทางเลือกนั้น จะเลื่อนออกไปจาก Efficient Frontier แบบที่
ไม่มีสินทรัพย์ทางเลือก ท�ำให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทน
ที่มากกว่า ที่ระดับความเสี่ยงเดิม หรือ มีความเสี่ยงลดลง ที่
ระดับผลตอบแทนเดิม ซึ่งเราสามารถเรียกผลลัพธ์ตรงนี้ว่า ผล
ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงนั่นเอง (Diversification
Benefit)

ส�ำหรับความเกีย่ วเนือ่ งระหว่าง กรอบการ
ก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง RBC2 ทีก่ ำ� ลัง
ทดสอบกันอยู่ กับการท�ำ  SAA ของบริษัทประกัน
ในอนาคตนั้น ข้อสังเกตหนึ่งที่ผู้เขียนพบจากกรอบ
การก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง RBC2
ที่ก�ำลังทดสอบกันอยู่ คือค่าความเสี่ยงของตราสาร
ทุน (Equity Risk Charge) ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
ค่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ท�ำให้ต้นทุนในการลงทุนใน
ตราสารทุนเพิ่มขึ้น ท�ำให้ความน่าสนใจในการลงทุน
ในตราสารทุนลดลง จึงมีแนวโน้มว่าสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุนของบริษัทประกันภัยจะลดลง
สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอข้อมูลเปรียบ
เทียบสัดส่วน SAA ในระดับกองทุนของกลุ่มบริษัท
ประกันใน ASEAN ซึง่ แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์
เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเห็นภาพว่า ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ขายนัน้ มี
ผลกระทบต่อการท�ำ SAA

ที่มา: ฐานข้อมูลของ EY
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Net Premium
Valuation (NPV)
Gross Premium
Valuation (GPV)
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

หนี้สินหลักๆ ของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตนั้นส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปของเงินส�ำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ต้องใช้วิธีการค�ำนวณที่พิเศษพร้อม
ด้วยสมมติฐานทีต่ อ้ งตัง้ ไว้มากมาย โดยในการค�ำนวณเงินส�ำรองทางคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยนั้น สามารถแยกออกมาเป็นสองสายหลักๆ โดยสายแรกจะเป็นสายเก่าทีเ่ รียกว่า Net
Premium Valuation และอีกสายหนึ่งที่เป็นสายใหม่นั้นจะเป็นแบบ Gross Premium
Valuation ซึง่ แต่ละสายนัน้ จะแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง เพราะขึน้ อยูก่ บั กรอบ
เราลองมาท�ำความ
ความคิดว่าเราจะจัดการกับงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนอย่างไร และเลือกใช้ เข้าใจกับคอนเซปของ
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราจะด�ำเนินอยู่ต่อไปอย่างไร
เทคนิคทั้งสองแบบ
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กันดีกว่าครับ

• อะไรคือ Gross Premium Valuation (GPV)
และ Net Premium Valuation (NPV) ?
เริ่มจากชื่อเรียกของมันก่อน ขึ้นชื่อว่า
Valuation ก็คือการประเมินมูลค่า โดยในที่นี้จะ
เป็นการประเมินมูลค่าของหนีส้ นิ อันเกิดจากกรมธรรม์
ประกันภัยทีบ่ ริษทั ประกันไปสัญญากับลูกค้าเอาไว้
ว่าจะเกิดพันธะในระยะยาว นักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยจึงจะใช้เทคนิคเหล่านี้ (ถ้าจะให้ละเอียดก็ต้อง
กลับไปอ่านแนวปฏิบัติในการเลือกแบบประกันที่
ต้องใช้เทคนิคในการค�ำนวณนี้ ซึ่งอาจจะแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ)

ส�ำหรับ GPV นั้นจะใช้ Gross Premium หรือเบี้ย
ที่รับจริง (เป็นเบี้ยประกันภัยที่เป็นราคาขาย และคาดว่าจะได้รับ
เข้ามาจริงๆ) ซึ่ง Gross Premium นี้จะรวมถึงก�ำไรที่คาดหวังไว้
ในตัวเบี้ยประกันภัยไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วน NPV นั้น จะใช้ Net Premium หรือ เบี้ยสุทธิ
ที่หักลบผลก�ำไรออก ซึ่งก็จะเหลือแต่ตัวต้นทุนของพันธะสัญญา
ระยะยาวที่มีไว้ ค�ำว่าสุทธิในที่นี้ จึงไม่ใช่สุทธิจากการประกันภัย
ต่อ แต่เป็นสุทธิจาก profit margin ของเบี้ยประกันภัย

มีหลักแนวคิดอย่างไรที่จะแบ่งแยกเทคนิคทั้งสองแบบนี้
ในการน�ำไปใช้งาน และคาดหวังอะไรจากมัน
จากการอธิบายให้คนทีไ่ ม่ใช่นกั คณิตศาสตร์
ประกันภัยได้เข้าใจนัน้ ผมจะเลือกอธิบายจากมุมมอง
ที่เราเปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
ถ้าบริษทั คิดว่าจะมีพนั ธะสัญญาระยะยาว
อยูก่ บั ลูกค้าในแต่ละกรมธรรม์ตลอดไป การประเมิน
มูลค่าหนีส้ นิ ก็สามารถมองในมุมของการประเมินมูลค่า
ทางบัญชี หรือ Book Value ซึ่งเปรียบเหมือนกับ
Held-To-Maturity ของการถือพันธบัตรได้ ท�ำให้
อัตราดอกเบีย้ และสมมติฐานต่างๆ ถูกตัง้ ไว้ลว่ งหน้า
ไว้ตั้งแต่ออกกรมธรรม์ และมีการค�ำนวณทางบัญชี
โดยวิธีการ Amortize ที่จะรู้ schedule ล่วงหน้า

ว่า ในแต่ละปีจะต้องมีการตั้งเงินส�ำรองเพิ่มเท่าไร (ถ้าทุกอย่าง
เป็นไปตามที่สมมติฐานได้วางไว้)
แต่ถ้าคิดว่าการที่มีพันธะสัญญาระยะยาวกับลูกค้า
นี้ ควรจะต้องมีการ up to date มูลค่าหนี้สิน เผื่อมีการซื้อ
ขายตลอดเวลา ซึ่งเราอาจจะมองมันเป็นมูลค่าตลาด (Market
Value) หรือ มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ก็ไม่ผิดนัก เปรียบ
เหมือนกับการที่เราซื้อพันธบัตรมาแล้วค�ำนวณหามูลค่าตลาด
ว่าถ้าขายพันธบัตรที่ถืออยู่ในวันนี้จะได้มูลค่าเท่าไร ซึ่งมูลค่า
ตลาดของพันธบัตรนั้นจะผันผวนกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่
น�ำมาประเมิน (จะผันผวนมากหรือน้อยก็ขึ้นกับ Duration ซึ่ง
เป็นเรื่องของ Asset Liability Management - ALM)
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• แค่ Gross Premium กับ Net Premium เท่านั้น
หรือที่เป็นข้อแตกต่างของ GPV กับ NPV?
ค�ำตอบคือไม่ใช่ครับ เพราะเมื่อ GPV จั่วหัว
ตั้งต้นว่าต้องใช้ Gross Premium ดังนั้น GPV จะตั้งอยู่
ในสมมติฐานที่ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตข้าง
หน้าทั้งหมดตามความเป็นจริง โดยสมมติฐานนั้นจะขึ้น
อยูก่ ับประสบการณ์จริงของบริษทั มาปรับปรุงดัดแปลงให้
เป็นสมมติฐานที่คาดว่าจะ “เดา” ได้ใกล้เคียงกับอนาคต
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งใน GPV จะเรียกสมมติฐานนี้ว่า Best
Estimated assumptions ทั้งนี้ ประสบการณ์จริงของ
บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้ในแต่ละ
ครั้งที่ท�ำการค�ำนวณ GPV จะต้องอัพเดทสมมติฐานเพื่อ
หาค่า “การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต” ใหม่
ทุกครั้ง กระแสเงินสดที่ว่านี้รวมถึง ค่าใช้จ่ายทั่วไปของ
บริษัท ค่าคอมมิชชั่น ค่าโสหุ้ย มูลค่าเวนคืนเงินสด เงิน
คืนของลูกค้า ค่ามรณกรรม ค่าสินไหมทดแทน เงินปันผล
กรมธรรม์ และอื่นๆ เป็นต้น
ส่วน NPV นั้น จะใช้สมมติฐานที่ค�ำนวณเพื่อ
ให้ได้ซึ่งเบี้ยต้นทุนขึ้นมา และปัจจัยสมมติฐานทุกตัวนั้น

จะถูกฝังค่าเอาไว้ เรียกว่า Lock In ไปจนกว่าจะสิ้นสุด
กรมธรรม์ประกันภัย ดังนัน้ การค�ำนวณแบบ NPV นัน้ จะ
ค�ำนวณแล้วค�ำนวณเลย และเราคอยวัดค่าการเปลีย่ นแปลง
ว่าสมมติฐานที่ Lock in อยู่นั้น ยังมีค่าเพียงพออยู่หรือ
ไม่ การท�ำ NPV จึงควรต้องดูการทดสอบภาวะความ
เพียงพอของหนี้สินไปด้วย (Liability Adequacy Test
- LAT*) เปรียบเสมือนกับทางฝั่งสินทรัพย์ที่การประเมิน
มูลค่าของบัญชีจะต้องดูควบคูก่ บั มูลค่าตลาดว่าต้องมีการ
ท�ำ Impairment (ซึ่งหมายถึง การด้อยค่าของสินทรัพย์)
หรือไม่ เพราะถ้ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์ เกิดต�่ำกว่า
มูลค่าบัญชีของสินทรัพย์อย่างมีนัยส�ำคัญ ก็จะต้องมีการ
ท�ำ Impairment และตัดมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ให้
เท่ากับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ (ลงบันทึกมูลค่าสินทรัพย์
ที่ต�่ำกว่า)
* ในทางหนี้สินนั้น ถ้ามูลค่าตลาดของหนี้สิน เกิดสูงกว่า
มูลค่าบัญชีของหนีส้ นิ ก็แปลว่าการตัง้ มูลค่าบัญชีของหนีส้ นิ
(หรือ NPV) นัน้ ไม่เพียงพอ (ลงบันทึกมูลค่าหนีส้ นิ ทีส่ งู กว่า)

• ข้อควรระวังส�ำหรับการเลือกใช้ GPV หรือ NPV
1. ความสอดคล้องกันระหว่างการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
และหนีส้ นิ - ก่อนจะเลือกใช้ GPV หรือ NPV ควรดูให้
ดีๆ ก่อนว่า ทางฝัง่ หนีส้ นิ นัน้ จะประเมินกันแบบไหน เช่น
a. ถ้าเป็นหลักการด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำ (Solvency
Margin) ในสมัยก่อน ก็จะให้สนิ ทรัพย์นนั้ สามารถ
ประเมินค่าเป็น Held To Maturity ได้ ตามแต่
วัตถุประสงค์ของการใช้ ท�ำให้ทางฝั่งหนี้สินนิยม
ค�ำนวณแบบ NPV เพราะจะได้ไม่ต้องเกิดความ
ผันผวนจากสมมติฐานต่างๆ โดยเฉพาะจากอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด เป็นต้น แต่ถา้ เป็นหลักการด�ำรง
เงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ แบบ RBC (Risk Based Capital)
ในปัจจุบนั นี้ ทีน่ ยิ มใช้มลู ค่ายุตธิ รรม (Fair Value)
ซึง่ ท�ำเป็นมูลค่าตลาดกันทัง้ ฝัง่ สินทรัพย์และหนีส้ นิ
จึงท�ำให้ GPV ถูกน�ำมาใช้โดยปริยาย
b. ถ้าเป็นเรื่องของงบการเงินที่ทางสภาวิชาชีพบัญชี
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ก�ำหนด เช่น IFRS (International Financial
Reporting Standard) 4 Phase 1 ก็จะต้องตีความ
มาตรฐานบัญชีตามแต่พนื้ ฐานและวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจที่จะท�ำ โดยทางฝั่งหนี้สินนั้น ก็อนุญาตให้
เลือกว่าจะใช้ GPV หรือ NPV ได้ ซึ่งก็แล้วแต่ว่า
บริษัทอยากจะจัดการงบการเงินในรูปแบบไหน ที่
จะเหมาะสมกับสภาพของตัวเองได้ดีที่สุด
c. เงินส�ำรองทางภาษี (Tax Reserve) ซึง่ ในประเทศไทย
นั้น ไม่ได้ใช้แม้แต่ GPV หรือ NPV เลย แต่จะ
เป็นสูตรที่เป็นรูปแบบเฉพาะที่ให้นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยค�ำนวณ
2. การปรับเปลี่ยนของสมมติฐาน - ถ้าเลือกใช้ NPV ก็
ไม่ต้องคอยมาอัพเดทสมมติฐานเรื่อยๆ แต่อาจจะ
ต้องคอยเปรียบเทียบว่าส่วนต่างระหว่างสมมติฐานกับ
ประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงนัน้ จะท�ำให้เกิดความแตกต่าง

Variance ขึ้นได้อย่างไรบ้าง แต่เมื่อเทียบกับ GPV ที่
ต้องคอยปรับเปลี่ยนสมมติฐานอยู่ทุกครั้ง โดยเฉพาะ
กับอัตราดอกเบี้ยคิดลด (Discount rate) แล้ว ก็นับ
ว่า NPV มีความผันผวนน้อยกว่า
3. การรับรู้ก�ำไร และรูปแบบของงบก�ำไรขาดทุนในแต่ละ
ปีในอนาคตข้างหน้า - จะแตกต่างกันอย่างมากส�ำหรับ
การเลือกใช้ GPV หรือ NPV เพราะการใช้ GPV นั้น
เป็นการที่น�ำกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (เบี้ย
ประกันภัยรับก็เป็นเบี้ยที่รับจริง ค่าใช้จ่ายก็เป็นการ
ประเมินการจริงที่แม้แต่อัตราเงินเฟ้อของค่าใช้จ่าย
ก็ควรน�ำไปตั้งในสมมติฐานด้วย) ท�ำให้การใช้ GPV
นั้นจะคิดรวมก�ำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดมา
เป็นส่วนหนึ่งในเงินส�ำรองด้วย จึงไม่แปลกใจเลยที่ว่า
ในวันแรกที่ขายกรมธรรม์ออกไป เราจะเห็นว่า GPV
จะมีค่าติดลบ (ซึ่งเงินส�ำรองที่ติดลบ ก็หมายถึงก�ำไร
ในอนาคตที่มีได้ทั้งหมด) ถ้า GPV ติดบวกในวันแรก
แปลว่าแบบประกันตัวนี้ขาดทุนอย่างแน่นอน เพราะ

ค่าใช้จ่ายในอนาคตมีมากกว่าเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต
4. ประสิทธิภาพในการจัดการ - เพราะถ้าบริษัทเลือกที่จะ
ท�ำแบบใดแบบหนึ่ง ก็จะท�ำให้ประหยัดทรัพยากรใน
บริษัท ไม่ต้องมานั่งค�ำนวณหลายรอบ แต่ที่ส�ำคัญคือ
ไม่ต้องวิเคราะห์หลายรอบ เพราะว่ายิ่งมีหลายวิธีการ
ค�ำนวณในบริษัท ก็ยิ่งจะต้องท�ำรายการเปรียบเทียบ
และหาเหตุผลว่าท�ำไมวิธีการแบบหนึ่งถึงแตกต่างกับ
วิธีการอีกแบบหนึ่งอยู่เรื่อยไป
5. ความรู้และความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - โดย
เฉพาะนักลงทุน สื่อ ลูกค้า และผู้บริหารในบริษัท ที่
จะต้องน�ำงบการเงินไปประเมินขีดความสามารถและ
ผลประกอบการของบริษัท ยิ่งในสมัยนี้ไม่ใช่แต่เพียง
ต้องดูวา่ จะได้กำ� ไรเท่าไร แต่จะต้องคอยแสดงให้เห็นถึง
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Profit Growth)
ให้เห็นอีกด้วย การที่ก�ำไรของบริษัทแกว่งขึ้นลงอย่าง
ผันผวนและควบคุมไม่ได้ จึงเป็นเรื่องที่บริษัทควร
หลีกเลี่ยงอย่างมาก

บทสรุป
เพือ่ ให้เห็นภาพทีต่ รงกันส�ำหรับหลักการทางคณิตสาสตร์ประกันภัย ผมได้ลองสรุปความแตกต่างระหว่าง NPV
กับ GPV ไว้เพื่อให้เป็นอ้างอิงได้ดังนี้

Comparison

NPV

GPV

วิธีการ
(Methodology)

การตัง้ เงินส�ำรองกรมธรรม์ทางคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยโดยใช้สมมติฐานที่ก� ำหนดตายตัว (fixed
prescribed assumption) ไว้ล่วงหน้า

การตั้งเงินส�ำรองกรมธรรม์ทางคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย โดยใช้ ส มมติ ฐ านที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์จริงของบริษัท (เรียกว่า Best
Estimate Assumption) ซึ่งต้องมีการปรับ
เปลี่ยนสมมติฐานให้สะท้อนภาพที่แท้จริงอยู่
สม�่ำเสมอ
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Comparison

NPV

GPV

สมมติฐาน

เนือ่ งจากสมมติฐานต่างๆ ได้ถกู ออกแบบว่าจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ในการก�ำหนด
สมมติฐานจึงจะต้องมีความ conservative หรือ
prudent กว่าการใช้แบบ GPV เพือ่ ให้สมมติฐาน
นี้อยู่ได้ไปจนจบอายุสัญญาของกรมธรรม์

สมมติฐานต่างๆ ได้ถกู ออกแบบให้มกี ารอัพเดท
ทุกครั้ง โดยอิงจากค่าประสบการณ์จริงของ
บริษัท ดังนั้น สมมติฐานจึงเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ในการค�ำนวณแบบ GPV

อัตรามรณะ /
อัตราการเจ็บป่วย
(Mortality /
Morbidity)

เลือกใช้ตามตารางมรณะที่ คปภ. ให้ใช้ส�ำหรับ
ก�ำหนดเพดานอัตราเบีย้ หรือ จะใช้ของบริษทั เองก็ได้

ตัง้ สมมติฐานตามค่าประสบการณ์ของบริษทั โดย
ถ้าเป็น GPV ใน RBC ก็จะมีการตัง้ Provision
Adverse Deviation (PAD) ซึง่ เป็นเหมือนค่าที่
ตั้งเป็น buffer ใส่ลงไปเพิ่มในเงินส�ำรองเข้าไป

ค่าใช้จ่าย
(Expense)

เลือกตั้งค่าใช้จ่ายที่เป็น Expense Allowance
ล่วงหน้าได้หลายแบบ หรือจะเลือกใช้แบบที่ คปภ.
ก�ำหนดไว้สำ� หรับการค�ำนวณอัตราเบีย้ ประกันภัย
มาอ้างอิงก็ได้

ตัง้ ตามค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง ทัง้ นีค้ วรจะตัง้
สมมติฐานเรื่องอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วย

และในบางประเทศอาจจะเลือกให้มกี ารใช้ Deferred
Acquisition Cost (DAC) ซึง่ เป็นการ Amortize
เฉลีย่ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ อาไว้ใช้สำ� หรับการขายกรมธรรม์
ใหม่ก็ได้
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ส่วนค่าใช้จ่าจากการลงทุนนั้น ส่วนใหญ่จะถือ
เป็นส่วนหนึ่งที่หักออกจากผลตอบแทนของ
การลงทุน จึงอาจจะไม่ต้องน�ำมารวมเข้าไว้ก็ได้

Comparison

NPV

GPV

ความคงอยู่
ของกรมธรรม์
(Persistency)

ให้สมมติว่าไม่มีการขาดการต่ออายุ

ตั้งสมมติฐานตามจริง

อัตราดอกเบี้ย
คิดลด
(Discount rate)

ส่วนใหญ่จะใช้ Pricing Interest Rate หรืออัตรา
ดอกเบีย้ ตอนทีค่ ำ� นวณเบีย้ ประกันภัย แล้วฝังไว้ใน
การค�ำนวณเลย ถึงแม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะ
เปลี่ยนไป แต่เงินส�ำรองทางคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเราสมมติว่า NPV
จะถือแบบ Held to Maturity

ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ GPV กับเรื่องอะไร เช่น ถ้า
เป็นเรื่องของ RBC ก็จะใช้ Risk Free Rate
ที่อาจจะอ้างอึงถึงพันธบัตรรัฐบาลหรือ SWAP
ในตลาดก็ได้

การปรับเปลี่ยน
สมมติฐาน
(Assumption
change)

ไม่เปลี่ยนแปลง เว้นเสียแต่ว่าจะมีการพิสูจน์ว่า
เงินส�ำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นไม่เพียง
พอจริงๆ แล้วท�ำการค�ำนวณโดยใช้สมมติฐาน
ชุดใหม่เพื่อฝังเข้าไป (unlocked and then lock
in again)

สมมติฐานทั่วไป จะปรับเปลี่ยนปีละ 1 ครั้ง แต่
บางอย่างอาจจะเป็นรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับการ
เปลีย่ นแปลงของประสบการณ์จริงจากบริษทั ว่า
มีมากน้อยเพียงใด

รูปแบบของเงิน
ส�ำรองในอนาคต
(Reserve
Pattern)

สามารถคาดการณ์เงินส�ำรองของกรมธรรม์หนึง่ ๆ ไม่สามารถคาดการณ์เงินส�ำรองได้ลว่ งหน้าเพราะ
ได้ลว่ งหน้าไปจนถึงการสิน้ สุดสัญญาของกรมธรรม์ เงินส�ำรองจะถูกประเมินด้วยสมมติฐานจากภาวะ
เปรียบได้กับพันธบัตรที่ถือจนหมดอายุสัญญาที่ ตลาดในปัจจุบัน
สามารถประเมินมูลค่าทางบัญชีได้ล่วงหน้า
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Comparison

NPV

GPV

การรับรู้ก�ำไร
(Profit
Pattern)

สามารถคาดการณ์กำ� ไรทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ลว่ งหน้าและแม่นย�ำ  รับรูก้ ำ� ไรส่วนใหญ่ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้
ณ วันที่ท�ำรายงาน โดยจะผันผวนไป
ตามสมมติฐานทีเ่ ปลีย่ นไปทุกครัง้ อัน
แต่ในกรณีที่สมมติฐานแตกต่างกับประสบการณ์จริงมาก จะท�ำให้เกิดความผันผวนจากภาวะ
เกินไป ก็จะกลายเป็นก�ำไร/ขาดทุนที่มาจากส่วนต่างเกิด ตลาดที่คาดไม่ถึงได้
ขึ้นมาในแต่ละครั้งที่ท�ำรายงาน ยกตัวอย่างเช่น เงินปันผล
ของผู้ถือกรมธรรม์ (ถ้าไม่ถูกน�ำมาค�ำนวณใน NPV ก็จะ
ท�ำให้ส�ำรองไม่พอเวลาจ่ายเงินปันผลจริง) การขาดอายุ
กรมธรรม์ (ปกติจะถือว่ากรมธรรม์ไม่ขาดอายุ - held to
maturity) หรือ อัตรามรณะ (ทีค่ วามเป็นจริงเสียชีวติ น้อย
กว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้) เป็นต้น

การใช้งานควบคู่
กับการประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์
(Asset
Valuation)

ควรใช้ควบคู่กับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด เช่นให้สินทรัพย์
ส่วนใหญ่ถูกบันทึกเป็น Held-to-maturity เป็นต้น

ควรใช้ควบคู่กับการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ ที่บันทึกตามมูลค่าตลาด
โดยอ้างอิงจากอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดอกเบี้ย

การประเมิน
มูลค่าหนี้สิน
(Liabilities
Valuation)

สมมุติฐานถูกก�ำหนดไว้คงที่ (locked-in assumption)
ดังนั้น จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินส�ำรองตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เปรียบได้กับการค�ำนวณ
มูลค่าบัญชี (Book Value) ของมูลค่าหนี้สิน

มูลค่าเงินส�ำรองที่ค�ำนวณไว้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด เปรียบได้กับ
การค�ำ นวณมูล ค่าตลาด (Market
Value) ของมูลค่าหนี้สิน
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Comparison

NPV

GPV
ส่วนใหญ่มูลค่าของเงินส�ำรองแบบ GPV จะ
ต�่ำกว่าแบบ NPV เนื่องจาก การค�ำนวณแบบ
GPV จะใช้ประสบการณ์จริง และน�ำก�ำไรที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคต มาเป็นส่วนหนึง่ ของเงินส�ำรอง
ด้วย (ซึ่งจะท�ำให้เงินส�ำรองลดลง)

ประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน
(Efficiency)

ในประเทศไทย จะมีขอ้ บังคับให้คำ� นวณเงินส�ำรอง
ตามหลักการของ RBC โดยใช้ GPV เท่านั้น การ
ค�ำนวณ NPV ในปัจจุบันจึงอาจเป็นการค�ำนวณ
ที่ ต้ องท�ำเพิ่ม ขึ้น มาแยกอีกต่างหาก (double
resource) (ทั้งนี้ ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของการ
ค�ำนวณเงินส�ำรองทางภาษี (tax reserve) หรือ
การค�ำนวณเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทว่าจะมี
การจะน�ำ NPV มาใช้หรือไม่)

เงินส�ำรองสอดคล้องกับหลักการ RBC ซึ่งถูก
ก�ำหนดไว้ จึงอาจไม่ตอ้ งมีการค�ำนวณหลายรอบ

ข้อสังเกตอื่นๆ
(Other
observations)

เนื่องจากเป็นวิธีที่ภาคธุรกิจคุ้นเคยกันดี บริษัท
ประกันภัยในประเทศไทยจะมีความเข้าใจในวิธี
การนี้ เพราะใช้มานานและเป็นการค�ำนวณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ เป็นสากล โดยเงิน
ส�ำรองจะมี Consistency เพราะสมมติฐานคงที่
และไม่เปลี่ยนแปลง

วิธบี นั ทึกมูลค่าสินทรัพย์โดยให้สะท้อนตามมูลค่า
ตลาด (Mark-to-market) พร้อมไปกับ GPV จะ
ช่วยท�ำให้เห็น Duration ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
มีความสมดุลกันมากขึน้ ซึง่ ถ้ามีการท�ำ  Asset
Liability Matching ทีด่ ี ก็จะท�ำให้ความผันผวน
ของก�ำไรจากภาวะอัตราดอกเบีย้ มีนอ้ ยลง

ปัจจุบัน OIC ไม่รับรอง (ยกเลิกประกาศ NPV)
ส�ำหรับการประเมินมูลค่าหนีส้ นิ ของความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ได้ของบริษัท หรือ ในการค�ำนวณ
เงินกองทุน RBC

เงินส�ำรองมีความผันผวน เนื่องจากต้องเปลี่ยน
สมมุติฐานทั้งการขาดอายุ การเวนคืนกรมธรรม์
รวมถึงอัตราดอกเบี้ย ท�ำให้งบการเงินมีความ
ผันผวน และยากต่อการสือ่ สารให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย เมื่อผลก�ำไรแกว่งค่อนข้างมาก
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บทลงโทษ...
ของคนออมเงิน

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

“รู้ตัวหรือเปล่า...ว่าเงินออมตอนนี้ก�ำลังจะโดนท�ำโทษอยู่?”
เมื่อมองไปรอบๆ ตัวเราในตอน
นี้ ก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินฝากนั้นต�่ำเตี้ย
เหลือเกิน แถมรัฐบาลหลายๆ แห่งทั่ว
โลกก็เริ่มใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ ไม่
ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น หรือ สหภาพยุโรป ซึ่ง
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คือ
มันเริ่มจะเป็นนโยบายที่หลายๆ ประเทศ
เริ่มให้ความสนใจจะน�ำมาใช้... และมัน
ก็มีผลกระทบกับชีวิตประจ�ำวันของเรา
ไปแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วครับ
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ดอกเบี้ยติดลบ ก็แปลว่าการที่คนฝากเงินจะต้องมา
จ่ายเงินให้กับคนมายืมเงิน ซึ่งมันก็เหมือนกับอยู่ดีๆ มีเพื่อนมา
ยืมเงินเรา แล้วบอกว่า “เฮ้ย...เราอยากยืมเงิน 1,000 นึง ขอเอา
มาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวคืน แต่ตอนคืนนั้น ขอคืนแค่ 800 นะ” แล้ว
แทนทีเ่ ราจะโกรธ เราทีเ่ ป็นคนให้ยมื กลับรูส้ กึ ดีใจทีม่ คี นมาขอยืม
เงินเรา (แต่ในความเป็นจริง ถ้าใครเจอคนมาขอยืมเงินกันแบบ
นี้แล้ว...แคะขี้มูกมาป้ายกันยังจะโกรธน้อยกว่า 555)
โชคยังดีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ เงินฝากในบ้านเรายังไม่ตดิ ลบ
แต่ชา้ ก่อน...ถึงแม้จะเห็นว่าการฝากเงินเอาดอกเบีย้ เป็นการเพิม่
มูลค่าของเงินในกระเป๋าเรา  ถึงกระนัน้ เราก็ยงั มีเพือ่ นคูใ่ จทีเ่ รียก
ว่า “อัตราเงินเฟ้อ” ที่คอยบั่นทอนมูลค่าของเงิน แอบติดสอย
ห้อยตามมาด้วย และถ้าอัตราเงินเฟ้อนั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก มันก็เหมือนกับการที่ดอกเบี้ยติดลบอยู่ดี

โดยโอกาสจะเกิดเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอนาคตนั้น
มีอยู่มาก เพราะเห็นกันอยู่ว่านโยบายพิมพ์แบงค์ออกมา
เป็นว่าเล่น (หรือทีเ่ รียกติดปากกันว่า QE - Quantitative
Easing)  ได้แพร่หลายในหลายๆ ประเทศจนกลายเป็น
แฟชัน่ กันไปแล้ว ท�ำให้เม็ดเงินมหาศาลจากทัว่ ทุกมุมโลก...
ได้ถกู ผลักออกมาปลิวว่อนเข้าภาคการผลิตสินค้าและบริการ
ซึ่งลองคิดดูว่าถ้าปริมาณเงินมีเยอะขึ้น แต่จ�ำนวนสินค้ามี
เท่าเดิม ก็หมายถึงเงินจะมีมูลค่าลดลง (เพราะใช้ปริมาณ
เงินที่เยอะขึ้น เพื่อมาซื้อสินค้าจ�ำนวนเท่าเดิม)
การกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดให้ต�่ำกว่าที่ควร
จะเป็น และให้ต�่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อก็...เหมือนกับเป็นการ
ลงโทษคนออมเงิน แต่ที่ส�ำคัญคือ ในขณะเดียวกันก็
เป็นการให้รางวัลคนที่เป็นหนี้ เนื่องจากเงินเฟ้อสามารถ
“กัดกร่อน” มูลค่าหนี้ได้เร็วขึ้นพร้อมๆ กับเงินออมที่โดน
“กัดกร่อน” เพราะให้เงินท�ำงานสู้เพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ
ยังไม่ได้เลย
จึงไม่แปลกเลยที่เมื่อก่อนจะเห็นรัฐบาลของ
ประเทศที่มีหนี้สินล้นมือนิยมใช้นโยบายแบบนี้กัน...เช่น
เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว (ช่วง ค.ศ. 1945 - 1980) ที่
หลายๆ ประเทศเจาะจงท�ำดอกเบี้ยให้ติดลบ พร้อมๆ
กับการพยายามค่อยๆ ท�ำให้มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เพื่อ
ท�ำให้มูลค่าหนี้ที่มีอยู่โดนกัดกร่อนไปทีละมากๆ...และยิ่ง
เศรษฐกิจโลกในทุกวันนี้ได้ถูกผูกกันไว้อย่างเหนียวแน่น
มากอย่างกับอินเตอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัว่ โลก ปัญหาตอน
นี้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าดอกเบี้ยจะผันผวนหรือติดลบแต่เพียง
อย่างเดียว แต่อยู่ที่ว่าถ้าทุกอย่างยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ต่อ
ไปแล้ว เราจะปรับตัวการวางแผนการเงินทั้งในระยะสั้น
(เอาไว้เที่ยว) และระยะยาว (เอาไว้
เกษียณ) ได้อย่างไร

ตอบแทนทีผ่ กู กับอัตราเงินเฟ้อ (ยิง่ เงินเฟ้อมาก ก็จะได้ผล
ตอบแทนมา) หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ ซึง่ อาจไม่จำ� เป็นจะต้อง
เป็น ทองค�ำ หรือ น�้ำมัน เสมอไปก็ได้
ในอีกมุมหนึ่ง ผมเห็นว่าการใช้นโยบายการ
ลงโทษคนออมเงินหรือคนเป็นเจ้าหนี้นั้น ก็หมายความว่า  
เราควรจะต้องเปลี่ยนจากเจ้าหนี้ (ลงทุนในเงินฝากหรือ
พันธบัตร) ไปเป็นเจ้าของกิจการ (ลงทุนในหุ้น) แทน
ซึ่งก็เป็นเหมือนการสนับสนุนให้เงินไหลออกจากตลาด
พันธบัตรและวิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้น...ท�ำให้ตลาดหุ้นคึกคักขึ้น
โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่สามารถจะ
ผ่องถ่ายอัตราเงินเฟ้อไปสู่ราคาสินค้าได้ ซึ่งก็ถือเป็นการ
หลบอัตราเงินเฟ้อ หรือดอกเบี้ยติดลบได้ดีอีกทางหนึ่ง
ในยุคที่เอา เงินใส่ไว้ใน “ตุ่ม” แล้วฝังดิน นั้น
ยังจะดีกว่าการฝากเงิน...ใครที่ยังไม่รู้ตัวว่าก�ำลังจะเสีย
เปรียบคนอื่นในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้อยู่ คงต้องหันกลับมา
คิดและศึกษาท�ำความเข้าใจว่าตอนนี้กระแสของโลกเรา
นั้นก�ำลังวิ่งไปทิศทางไหนอยู่...
สมัยนี้...เงินท�ำงานยากขึ้นนะครับ !!!

การลงทุนในสถานการณ์ที่
งงๆ เช่นนี้ จึงต้องเข้าใจและวางแผน
ให้เหมาะสมทีจ่ ะลงทุนสูก้ บั ภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงติดลบ ซึง่ ก็ตอ้ งมอง
หาการลงทุนในสินทรัพย์ทจี่ ะเอาชนะ
อัตราเงินเฟ้อได้ เช่น พันธบัตรทีใ่ ห้ผล

027

Entertainment

โดย พัทธนันท์ วณิชปรีชากุล (หนุ่ย) Entertain@sawasdeeactuary.com
เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ ผ่านมาครึง่ ปีแล้ว แต่ความสนุก ความตืน่ เต้นยังรอเพือ่ นๆ ชาวสวัสดีแอคชัวรี
กันอยู่ ฉบับทีแ่ ล้ว เพือ่ นๆ ทีต่ อบถูกต้องมีนอ้ ยเหลือเกิน แต่ไม่เป็นไรคะ ความสนุกยังมีมาให้เพือ่ นๆ ได้รว่ มลุน้ กันทุก
ไตรมาศ และแน่นอนว่า ฉบับนี้ เรามีอะไรทีท่ า้ ทายอีกเช่นเดิม แต่กอ่ นอืน่ เรามาตอบค�ำถามจาก บก. คนเก่งก่อนคะ
1. NPV & GPV ต่างกันอย่างไร
2. เครื่องมือที่ช่วยบริหารความเสี่ยงส�ำหรับผู้สูงวัยมีอะไรบ้าง
3. อะไรคือบทลงโทษ ของคนออมเงิน
ส�ำหรับฉบับนี้ ขอน�ำเสนอเกมส์ทหี่ ลาย ๆ คนคิดถึงและถามกันเข้ามามากเลยทีเดียว นัน่ ก็คอื ทายค�ำจาก
ภาพ คะ พร้อมแล้ว ลุยเลยคะ
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8.

เพื่อนๆ ที่ตอบถูกต้องทุกท่าน รอลุ้นรับของรางวัลจากสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ

ส�ำหรับเฉลยประจ�ำฉบับที่ 40
มีค�ำศัพท์ซ่อนอยู่ 5 ค�ำ คือ
1. PROBABILITY
2. DERIVATIVE
3. ANALYSIS
4. ENDORSEMENT
5. ACTUARY

เพื่อนๆ ที่ตอบถูกต้องครบถ้วน
มีเพียง 2 ท่านนะคะ ส�ำหรับ
เพื่อนๆ ที่ตอบผิดไปบ้าง อย่า
เสียใจนะคะ ของรางวัลฉบับหน้า
ยังรอเพื่อนๆ อยู่ค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ เป็นศัพท์ที่เพื่อนๆ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลย
รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบถูกต้องครบถ้วน ได้แก่
1. คุณณิชานันท์ ทองรัตน์
2. คุณจุฑารัตน์ ม่วงเจริญ
ร่วมสนุกและเป็นผู้โชคดีกับเราได้ในฉบับต่อไปนะคะ
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พิเศษสุด!
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เลย
และได้รับการตีพิมพ์ รับไปดีแอคชัวรี
ของขวัญสุดฮิฟจากสวัส

มุมส่งท้าย.....
ขอเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
ที่มีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ “แอคชัวรี”
ส่งค�ำถามหรือข้อสงสัยของคุณมา เรามีค�ำตอบ
ค�ำถามที่ได้รับเลือก จะได้รับ
“กระเป๋าผ้า Be An Actuary”
ฝากไว้แทนค�ำขอบคุณนะคะ
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