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สวัสดีครับ เราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายของปี
2559 กันแล้ว ฉบับนี้เรายังคงติดตามการด�ำเนินงานของสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยเช่นเคย ไปกับ “ก้าว
ไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย” แม้ว่าไตรมาสสุดท้ายของปี คณะ
กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ยังคงตั้งใจท�ำงาน ผลิตผลงาน
แก่ชาวแอคชัวรีและผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยครับ
เราจะมาเริ่มเข้าสู่บทความที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกับ “วิธเี บือ้ งต้นในการท�ำให้บริษทั
ประกันภัยล้มละลาย” อย่าตกใจว่าเราจะแนะน�ำให้ผอู้ า่ นท�ำบริษทั
ประกันภัยกันแจ๊งกันจริงๆ นะครับ ขอให้ลองอ่านกันให้จบก่อน
รับรองว่าดีมากๆ ครับ
ต่อไป ขอตามติดด้วยเนื้อหาสาระเน้นๆ เกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใน “International Financial
Reporting Standards (IFRS) - Part I (Introduction)”  ลอง
ดูกันครับว่าการพัฒนามาตรฐานการบัญชีมีความส�ำคัญอย่างไร
กับการด�ำเนินกิจการของบริษทั ประกันภัย แล้วองค์กรใดทีร่ บั ผิด
ชอบดูแล แนวทางปฏิบัติจะเคร่งครัดขนาดไหน คอลัมน์นี้คัดมา
พิเศษ ผู้อ่านทุกท่าน ไม่ควรพลาดครับ
แล้วเรามาต่อกันที่ บทความเกีย่ วกับการลงทุนทีเ่ หมาะ
กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันใน “เก็บอะไรเข้าพอร์ตดี ในภาวะ
ดอกเบี้ยต�่ำ” เรามาดูกันว่าการท�ำเงินให้งอกเงยภาวะดอกเบี้ยต�่ำ 

ต้องใช้วิธีการลงทุนแบบไหน เพราะเหตุใด เริ่มต้นวางแผนวันนี้ มี
ชัยไปกว่าครึ่งครับ
คอลัมน์ถัดไป ขอเสนอ “บ้าน...แลกบ�ำนาญ (จ�ำนอง...
แบบไหลย้อนกลับ)”  เรามาดูกันว่า เราจะน�ำบ้าน มาแลกเงินบ�ำนาญ
ได้อย่างไร ต้องมีเงื่อนอย่างไรบ้าง ประเทศไทยมีวิธีการนี้จริงๆ หรือ
ไม่ มีประโยชน์แก่ชาวสวัสดี แอคชัวรีทุกท่านมากๆครับ
และจากนั้น ขอเชิญทุกท่าน โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงิน
เดือนทัง้ หลาย มาศึกษาวิธกี ารรับมือใน “ภัยซ่อนเร้น...ของค่าชดเชย
การเลิกจ้างหลังเกษียณ” เรามาดูกันว่าพนักงานเงินเดือนควรค�ำนึง
ถึงสิ่งใดบ้างยามเกษียณ และปฏิบัติตัวอย่างไรสภาวะเศรษฐกิจใน
ยุคปัจจุบันกันครับ
ขอเปลีย่ นมาทีน่ อ้ งๆทีย่ งั อ่านหนังสือเรียน หรือเตรียมสอบ
กับเคล็ดไม่ลบั ในการเตรียมตัวอย่างไรให้สอบผ่านทุกวิชากับ “ปรับ
ไลฟ์สไตล์สกั นิด สมองดีขนึ้ เยอะ (How to optimize your lifestyle
for better study)” ทางผูเ้ ขียนได้รวบรวมค�ำแนะน�ำอะไรไว้ชาวสวัสดี
ลองท�ำตามบ้าง จะชัวร์หรือมัว่ นิม่ ขอให้ลองท�ำตามกันดูครับ
และส่วน “Entertainment” ในฉบับนี้ ก็ยงั ก็มเี กมเด็ดๆ
มาให้ชาวสวัสดีแอคชัวรี ทุกท่านได้สนุกสนานกันเช่นเคย ของรางวัล
พิเศษจะเป็นอะไร ติดตามได้ในท้ายเล่มได้เลยครับ
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.
sawasdeeactuary.com
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ในไตรมาสที่ผ่านมา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่าง
การเตรียมการปรับปรุงการด�ำเนินงานสมาคมฯ ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การ
อัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ และ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ เป็นต้น โดยทาง
สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกท่าน โดยสามารถ
อัพเดทการด�ำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้จากทางเว็บไซด์และช่องทางต่างๆ ของ
ทางสมาคมฯ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

1. ผศ.ชาญาณา พูลทรัพย์ อุปนายกสมาคม เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการเข้าร่วมสัมมนา Actuarial
Seminar of East Asia 2016 (ASEA 2016)  ซึ่งจัดโดย The Institute of Actuaries of Japan ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2559
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2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย
ในหัวข้อ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย The Top Job Secret” ในงานสัปดาห์ประกันภัย ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้า
สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้อง  
เพลนารี 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ผศ.ชาญาณา พูลทรัพย์ อุปนายกสมาคมฯ และ     
คุณนิตพิ งษ์ ปรัชญานิมติ กรรมการสมาคมฯ  เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเข้าพบ คุณชูฉตั ร ประมูลผล รองเลขาธิการด้าน
ตรวจสอบ และ คุณสมชาย ปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายประกันภูมิภาค เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสรับต�ำแหน่ง
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เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ เพือ่ แนะน�ำคณะทีป่ รึกษา
คณะกรรมการสมาคมฯ   พันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งรับฟังความเห็น ค�ำแนะน�ำ  เพื่อ
การพัฒนาและบริหารสมาคมฯ ให้มีทิศทางสอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงาน คปภ. ต่อไป เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และ ผศ.ชาญาณา พูลทรัพย์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทน
สมาคมฯ ในการให้สมั ภาษณ์แก่สอื่ มวลชนเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต่อประกันสังคมในยุคปัจจุบนั
และเแนวโน้มในอนาคต ณ ร้านอาหาร แอนนา คาเฟ่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
5. สมาคมฯ เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการจัดการสอบหลักสูตรนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยให้กับ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Society of Actuaries (SOA) และ
Casualty Actuarial Society (CAS) ส�ำหรับฤดูกาล Fall 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559

ประชาสัมพันธ์

ทางสมาคมนั ก คณิ ต ศาสตร์ ฯ จะมี ก ารจั ด สั ม มนา
Professional Skills Forum 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคม
ประกันชีวิตไทย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ส�ำหรับท่านที่สนใจจะ
เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.
thaiactuary.org/
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วิธีเบื้องต้นในการท�ำให้
บริษัทประกันภัยล้มละลาย
โดย อิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์, FSA, FSAT

เราควรทีจ่ ะศึกษาสาเหตุทที่ ำ� ให้
บริษทั ประกันภัยประสบความล้มเหลวใน
การด�ำเนินกิจการ เพือ่ ให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้
เกิดขึน้ เหล่านักคณิตศาสตร์ประกันภัย
มีภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสูงสุด
ในการตัดสินใจผ่านการบริหารงานที่
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ
และตรงเวลาอย่างกระตือรือร้น เพื่อ
ป้องกันการตัดสินใจจากพวกเขาเอง
แค่เพียงให้ขอ้ มูลโดยไม่ได้สอื่ สารอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น คงจะไม่ดีพอ

แต่กอ่ นอืน่ ขอนิยามการล้มละลายส�ำหรับบริษทั ประกัน
ภัย ในความหมายที่ง่ายที่สุด นิยามของการล้มละลายคือ การที่
บริษัทหนึ่งมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทนั้น
อาจยังสามารถประสบความล้มเหลวในการด�ำเนินงานได้ แม้ว่า
จะมีมลู ค่าสินทรัพย์เกินกว่าหนีส้ นิ ก็ตาม แต่มเี งินสดไม่เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินการ และ / หรือไม่สามารถที่จะช�ำระหนี้สินของ
กิจการได้รวดเร็วเพียงพอ
แล้วเราท�ำอย่างไรให้บริษัทประกันภัยล้มละลาย?
วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ประกันภัยล้มละลาย ใน
ฐานะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพียงตัง้ เงินส�ำรองให้ตำ�่ ทีส่ ดุ เท่าที่
เป็นไปได้ โดยการหาแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ทเี่ หมาะสมน้อย
ที่สุดในการสนับสนุนสมมติฐานของคุณ หากเหล่าผู้สอบบัญชี   
ไม่ยอมรับสมมติฐานของคุณ รอสักหน่อย ... แล้วไล่พวกเขาออก
จากบริษทั ตอนสิน้ ปี แล้วจ้างผูส้ อบบัญชีทเี่ ก่งน้อยกว่าเดิม ทีค่ ณ
ุ
สามารถคุมได้อยู่หมัด
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อย่างไรก็ตาม การกระท�ำดังกล่าวดูเหมือนจะ
ง่ายไปหน่อย ถ้าเพียงแค่ตั้งเงินส�ำรองต�่ำกว่าที่ควร เพราะ
เงินส�ำรองบริษัทต�่ำ เป็นการท�ำให้บริษัทตายอย่างช้าๆ แต่
ส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีย่ อดเยีย่ มเช่นคุณ คุณ
คงต้องการที่จะท�ำให้บริษัทล้มละลายภายใน 1-2 ปี ไม่ใช่
10-20 ปี เป็นแน่ ดังนั้นนี่คือวิธีการถัดไป
จงขยายกิจการซะ โน้มน้าวให้ซอี โี อเชือ่ ว่า บริษทั
ต้องการที่จะขยายกิจการอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดหรือเพื่อที่จะเป็นหมายเลข 1 ในตลาด แล้วจะ
ท�ำอย่างไรล่ะ? วิธีการคือ ตัดราคาของคู่แข่งของคุณและ
ให้คา่ คอมมิชชัน่ มากขึน้ กว่าเดิม แค่นกี้ เ็ รียบร้อยแล้ว ผลก็
คือบริษทั จะเจริญเติบโตมากเกินความจ�ำเป็น สิง่ ส�ำคัญคือ
การไม่แพร่งพรายผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในเชิงกล
ยุทธ์ของสินค้าและราคาแก่ Risk Manager และที่ส�ำคัญ
ที่สุดก็คือ “CFO” ของบริษัท เห็นไหม ... พวกเขาจะขาด
สภาพคล่องเงินสดที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นและเงินส�ำรองก็
จะสูงจนกระทั่ง CFO จะไม่ได้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลง
ถ้าคุณไม่บอก พวกเขาก็คงไม่รู้หรอก จริงไหม?
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หากคุณบังเอิญท�ำงานในส่วนการประกันภัยต่อ
ด้วย อย่าลืมทีจ่ ะค้นหาบริษทั รับประกันภัยต่อทีม่ คี วามน่า
เชือ่ ถือต�ำ่ สุดเอาไว้ดว้ ย เอาบริษทั ทีใ่ กล้จะเจ๊งจะเหมาะมาก
จากนัน้ ก็เอาสัญญาประกันภัยของบริษทั ส่วนใหญ่ให้บริษทั
รับประกันภัยต่อรายใหม่นดี้ แู ล บอกได้เลยว่า อาจรวมถึง
การบอกเลิกสัญญากับบริษทั รับประกันภัยต่อรายเก่า แล้ว
มาท�ำกับบริษัทรายใหม่ เจ๋งสุดๆไปเลย
เมื่อเราตรวจสอบตัวอย่างสถานการณ์เบื้องต้น
เราจะตระหนักว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยนัน้ ทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการดูแลความมัน่ คงของบริษทั บทความนีไ้ ม่ได้มี
จุดประสงค์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสิ่งที่นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยควรท�ำ  หากแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำทั้งสิ้น หาก
พินิจดูในแต่ละสถานการณ์ คุณจะตระหนักว่าหลายๆสิ่ง
ที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยท�ำ  หรือไม่ท�ำ  ไม่ว่าจะตั้งใจ
หรือไม่ ที่ดีอาจท�ำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราคิด
ดังนั้นผมขอสรุปสิ่งที่นักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยควรท�ำหลักๆ ได้แก่

1. สื่อสาร
ควรสือ่ สารผลกระทบของการตัดสินใจของคุณ
หรือการตัดสินใจของคนอื่น แก่ผู้ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ
อยู่เสมอ หากพวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณอธิบาย เพราะ
ขาดความรู้ที่เพียงพอ ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ... นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยต่างหากที่ผิด เพราะไม่สามารถ
อธิบายให้แก่ผู้ฟังได้ชัดเจนพอ ด้วยภาษาที่ง่ายพอที่จะให้
คนเหล่านั้นเข้าใจได้
การสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่ควรจะ
เป็นการอธิบายถึงผลกระทบของสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังสือ่ วิธงี า่ ยๆ
ในการสื่อสารที่ดี คือการอธิบายแบบ ภาพใหญ่ ไป ภาพ
เล็ก นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมักจะอธิบายสิ่งต่างๆโดย
เริ่มต้นจาก ภาพเล็ก (รายละเอียดงานต่างๆ) แล้วค่อย
อธิบายภาพใหญ่ (องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของงาน)
ทว่าในความจริงแล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสาร คือ การ
อธิบายภาพใหญ่ก่อน แล้วค่อยอธิบายภาพเล็ก คุณจะรับ
รู้ได้เลยว่า เมื่อคุณอธิบายภาพใหญ่จบ ผู้ฟัง หรือลูกน้อง

ของคุณไม่ค่อยอยากได้ยินภาพเล็กกันเท่าใดนัก แต่หาก
คุณเริ่มต้นอธิบายภาพเล็กก่อน คุณจะสร้างความสับสน
ให้แก่คนฟัง จนพวกเขาอาจะไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับภาพ
ใหญ่ของงานได้
ผมขอแนะน�ำใจความหลักๆ ในการสื่อสารอย่างมี
คุณภาพ ดังนี้
• อธิบายสิ่งที่ผู้ฟังต้องทราบในการปฏิบัติงาน
• เข้าใจในฐานความรู้ หรือ Background ของผูฟ้ งั
• สื่อสารโดยใช้ภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย อย่าใช้
การอธิบายซับซ้อน

2. Relationship Management
ผูต้ รวจสอบบัญชีของคุณมีสทิ ธิท์ จี่ ะมีความคิด
เห็นที่แตกต่างกัน และคนอื่น ๆในบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะคิด
ต่างจากคุณได้ ความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้นมีคุณค่า
ไม่น้อยกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของคุณ ฉะนั้นการรักษา
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ความสัมพันธ์ทั้งในแง่ของการท�ำงาน และความสัมพันธ์
ส่วนตัว กับบุคคลต่างๆในบริษัทจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ การมี
มนุษย์สมั พันธ์แก่เพือ่ นร่วมงาน จะท�ำให้พวกเขารับรูไ้ ด้วา่
คุณเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นเครื่องคิด
เลขอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ และความเป็นมนุษย์ธรรมดา
นี้เอง ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการท�ำงาน บรรดา
เพื่อนร่วมงานย่อมยินดีที่จะยื่นมือช่วยเหลือคุณ เมื่อมีข้อ
ผิดพลาดใดๆเกิดขึน้ เพราะพวกเขานัน้ เข้าใจในสิง่ ทีค่ ณ
ุ ท�ำ
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดี มีความส�ำคัญ เมื่อ
เขาเหล่านั้นจะไว้ใจคุณ และความไว้วางใจเป็นพื้นฐาน
ส�ำหรับความสัมพันธ์ในการท�ำงานที่ดี วิธีการหนึ่งในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ คือการมีความสนใจ
ในสิ่งที่พวกเขาท�ำ  แล้วคุณจะรู้ว่าอาชีพอื่นๆ ก็ที่มีความ
ส�ำคัญเท่าๆ กันและน่าสนใจอีกด้วย
สุดท้ายนี้ ในฐานะของนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย คุณอาจจะคิดว่า การท�ำงานคณิตศาสตร์ประกันภัยให้
ดีทสี่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ โดยการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ ทีเ่ ป็น
ไปได้นั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ผมคิดว่าเรายังท�ำได้มากกว่า
นัน้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรท�ำให้แน่ใจว่าผูท้ อี่ ยูใ่ น
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กระบวนการตัดสินใจในงานของคุณเหล่านั้น ได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการกระท�ำของพวกเขาอย่างเต็มที่ ฉะนัน้
ในการท�ำงาน คุณควรจะต้องให้ขอ้ มูลคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย และแนวทางการปรับใช้แก่พวกเขาด้วย
“There are 3 stages in the education of a
professional man...
The first is when he is learning the meaning
of the technical terms in order to be initiated
into the mysteries of his profession.
The second is when he has learned to use
these freely and can thus freely exchange
ideas with professional colleagues.
The third is when he has learned not to use
them and can thus communicate freely with
the layman.
Only at the third stage can he claim to be a
professional man”
Jim Pegler, 1969
IAA President

International Financial Reporting
Standards (IFRS) – Part I (Introduction)
By Sumit Narayanan, Vanessa Lou, Dominic Lim and Beau Treerattanapun

ส�ำหรับสวัสดี แอคชัวรีในฉบับนี้ ทางผูเ้ ขียนขอเล่าถึง มาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน IFRS17 ซึง่ หน่วยงาน IASB (The International Accounting Standards Board)
ได้พัฒนามาตรฐานทางบัญชีฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ส�ำหรับบริษัทประกันภัย
เนื่องจากการบัญชีส�ำหรับบริษัทประกันภัยนั้น
มีความซับซ้อน เข้าใจได้ยาก และมาตรฐานการบัญชีของ
แต่ละประเทศก็มคี วามแตกต่างกัน ท�ำให้การเปรียบเทียบ
งบการเงินและผลประกอบการนั้นเป็นไปได้ยากมาก ทาง
หน่วยงาน IASB จึงพัฒนามาตรฐานการบัญชีสำ� หรับบริษทั
ประกันภัยขึน้ มา เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานสากลในแต่ละประเทศ
ท�ำให้การเปรียบเทียบงบการเงินท�ำได้ง่ายขึ้น
การพัฒนามาตรฐานการบัญชีนเี้ ริม่ จากในปี 2004
หน่วยงาน IASB ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
IFRS 4 ระยะที่ 1 (IFRS 4.1) โดยเนื้อหาหลักจะกล่าวถึง
การเปิดเผยข้อมูลและการจัดประเภทสัญญาประกันภัย
แต่ยังคงอนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบัติส�ำหรับการบัญชีประกัน

ภัยที่ก�ำหนดโดยแต่ละประเทศ เพราะมาตรฐานฉบับนี้
เป็นมาตรฐานทีใ่ ช้ในระหว่างการเปลีย่ นผ่านเท่านัน้ ต่อมาในปี
ค.ศ. 2010 ทาง IASB ได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน IFRS 4 ระยะที่ 2 (IFRS 4.2) ฉบับ Exposure
Draft (“ED”) ออกมา
IFRS 4.2 มีความแตกต่างกับ IFRS 4.1 ค่อนข้าง
มาก โดยเนื้อหาหลักของ IFRS 4.2 คือ
1. ใช้สมมติฐานทีม่ กี ารปรับปรุงให้มคี วามเป็นปัจจุบนั
(Updated Assumption) ในงบการเงิน (ไม่ใช่
Locked-in Assumption)
2. มีการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์อย่างชัดเจน
(Explicit Measurement of Options and Guarantees)
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3. มีการเปิดเผยแยกระหว่างมูลค่าของมาร์จิ้น
ความเสีย่ งและมูลค่าของเงินตามเวลา (Risk
Margin and Time Value of Money)
4. ใช้สมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate)     
ที่ ส ะท้ อ นลั ก ษณะของหนี้ สิ น (Liability
Profile)
5. ใช้มาตรฐานทางบัญชีทมี่ กี ารจับคูส่ นิ ทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทีด่ ขี นึ้ (Better Accounting Matching
between Assets and Liabilities)
6. มีการทยอยรับรู้ต้นทุนได้มา (Deferral of
Acquisition Costs - DAC)

มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่นี้ ก�ำหนดให้จัดท�ำงบ
การเงินบนพื้นฐานการเปรียบเทียบกระแสเงินที่คาดว่าจะเกิด
ขึน้ กับกระแสเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง (The Comparison of Actual
and Expected Cash Flows) และเปลี่ยนวิธีการบันทึกก�ำไร
ขาดทุนจากสัญญาประกันภัยไปจากปัจจุบนั เป็นอย่างมาก ผูอ้ า่ น
คงจะได้เห็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 4.2  (The
Final Standard of IFRS 4.2) ภายในปีนี้ โดยมาตรฐานฉบับ
นีเ้ รียกว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 17 มาตรฐาน
ฉบับนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2021 ในบทความนี้
ผูเ้ ขียนจะลงรายละเอียดในส่วนขององค์ประกอบหลักของ IFRS
17 ที่เกี่ยวข้องกับงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

องค์ประกอบหลักของการประเมินมูลค่าสัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 17 อยู่
บนพื้นฐานของการวัดมูลค่าปัจจุบัน (Current
Value Approach) โดยใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด (Observable Market
Information) ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะต้องรับรู้
รายได้จากสัญญาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ให้
บริการตามสัญญาประกันภัยนั้น และจะต้องรับรู้
ค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้น
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IASB ได้ ก� ำ หนดแบบจ� ำ ลองแยกส� ำ หรั บ สั ญ ญา    
ประกันภัยที่ไม่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (No Participation
Features) และส� ำ หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์โดยตรง (Direct Participation Features) คือ
1. General Model และ 2. Variable Fee Approach ผูเ้ ขียนจะ
ขอเล่าถึงการเลือกใช้แบบจ�ำลองในหัวข้อถัดไป ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
สะสมทรัพย์แบบไม่มสี ว่ นร่วมในเงินปันผล (Non-Par Limited
Pay Endowment Contracts) ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทย
จะใช้แบบจ�ำลอง General Model ในการวัดมูลค่าของสัญญา

General Model

แบบจ�ำลองนี้ใช้วิธีการ Building Block Approach เพื่อประเมินมูลค่าของทั้งสัญญา ณ จุดวันที่เริ่มรับรู้
รายการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

PV of
expected
future cash
flows

Contractual
Service Margin

A component of the measurement of the insurance contract
representing the unearned profit that the entity recognizes
as it provides services

Risk Adjustment

The compensation that an entity requires for bearing the
uncertainty about the amount and timing of the cash flows

Time value of
money

An adjustment that converts future cash flows into current
value

Expected cash
flows

Expected cash flows from future premiums, expenses,
claims and benefit payments

1. กระแสเงินที่ประมาณการ (Expected Cash Flows)
การประมาณการควรอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้
a. สามารถแบ่งแยกกระแสเงินสด (Cash Flows)
อัตราคิดลด (Discount Rates) และการปรับค่า
ความเสี่ยงได้ (Risk Adjustment)
b. สะท้อนมุมมองของบริษทั โดยตัวแปรทีแ่ ปรผันตาม
มูลค่าตลาดต่างๆ ไม่ควรมีคา่ ทีข่ ดั แย้งกับค่าทีส่ งั เกต
ได้ในตลาด (The Observable Market Prices for
those Variables)
c. มีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณ เวลา
และความไม่แน่นอนของกระแสเงินทั้งหมด ตลอด
อายุสัญญาประกันภัย
d. ข้อมูลและสมมติฐานทีใ่ ช้มคี วามเป็นปัจจุบนั ณ วัน
ที่ท�ำการประเมินมูลค่า
e. ไม่รวมกระแสเงินสดต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายในการขาย
อื่นๆ (Indirect Acquisition Cost) ผลตอบแทน
จากการลงทุน ภาษีเงินได้ และกระแสเงินสดอื่น     
ที่ไม่รวมอยู่ในสัญญาประกันภัย

กันนั้นคือส่วนของค่าใช้จ่าย ที่ต้องแบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่าย
โดยตรง (Direct Expense) และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ (Indirect
Expense)  ค่าใช้จา่ ยในการขายทีส่ ามารถแบ่งสรรปันส่วนได้
(Directly Attributable Acquisition Expense) จะค่อยๆ
ถูกบันทึกตลอดอายุสญ
ั ญา (Deferred and Recognized)
ภายใต้รายการ DAC ( Deferred Acquisition Cost)

กระแสเงินสดที่ประมาณการนี้ (Expected
Cash Flows) มีความคล้ายคลึงกับค่าประมาณการที่ดี
ทีส่ ดุ ของกระแสเงินสด ภายใต้กรอบ RBC ส่วนที่แตกต่าง

ทางหน่วยงาน IASB ได้ให้แนวทางในการหา
อัตราคิดลดไว้สองแบบคือ  Top-Down Approach และ
Bottom-Up Approach

2. มูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money)
ประมาณการกระแสเงินสด (Expected Cash
Flows) จะต้องถูกประเมินมูลค่าให้เป็นมูลค่าในปัจจุบนั เพือ่
สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money)
และคุณลักษณะของกระแสเงินสดนั้น โดยอัตราคิดลด
(The Discount Rate) ที่ใช้ควรสอดคล้องกับอัตราใน
ตลาด (Observable Current Market Price) ส�ำหรับ
เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ลี กั ษณะของกระแสเงินทีส่ อดคล้อง
กับสัญญาประกันภัยนัน้ ๆ โดยอัตราคิดลดนีไ้ ม่ควรค�ำนึงถึง
ปัจจัยอืน่ ทีก่ ระทบอัตราในตลาดแต่ไม่เกีย่ วข้องกับกระแส
เงินสดของสัญญาประกันภัยนั้น
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a. Top-Down Approach: ใช้อัตราผลตอบแทน
ตลาดปัจจุบนั (Current Market Returns) แล้ว
ปรับอัตราข้างต้นส�ำหรับค่าความเสีย่ งทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับหนี้สินของสัญญาประกันภัย (Insurance
Liabilities)
b. Bottom-Up Approach: ใช้อตั ราคิดลดทีไ่ ม่มคี า่
ความเสี่ยง (Risk Free Yield Curve) แล้วปรับ
อัตราข้างต้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
สัญญาประกันภัยนั้น เช่น เพิ่มส่วนชดเชยความ
เสีย่ งเนือ่ งจากสภาพคล่อง (Illiquidity Premium)
การพิจารณามูลค่าของเวลานีม้ คี วามสอดคล้อง
กับวิธีการประเมินมูลค่าของสัญญาประกันภัยภายใต้
กรอบ RBC ซึ่งก�ำหนดให้มีการใช้อัตราคิดลดเพื่อหา
มูลค่าปัจจุบนั ของสัญญาประกันภัย ทัง้ นีห้ น่วยงาน IASB
ไม่ได้ก�ำหนดวิธีการในการหาอัตราคิดลด (Discount
Rate) ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ทางผู้เขียนคาดว่าบริษัท
ประกันส่วนใหญ่ในไทยจะใช้วิธีการ Bottom Up ใน
การหาอัตราคิดลด เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับวิธี
หาอัตราคิดลดในปัจจุบัน
3. การปรับค่าความเสี่ยง (Risk Adjustment)
การปรับค่าความเสี่ยงนี้ สามารถมองได้ว่า
เป็นมูลค่าการชดเชยส�ำหรับการที่บริษัทต้องแบกรับ
ความไม่แน่นอนทัง้ ในแง่ของจ�ำนวนเงิน และเวลาส�ำหรับ
ภาระผูกพันที่บริษัทมีจากสัญญาประกันภัย หน่วยงาน
IASB ได้ให้แนวทางในการปรับค่าความเสี่ยงไว้สอง
แบบ คือ The Cost of Capital Approach และ The
Confidence Interval Approach
ทั้งนี้ หน่วยงาน IASB ไม่ได้ก�ำหนดเทคนิค
วิธีการค�ำนวณ การปรับค่าความเสี่ยงไว้อย่างเฉพาะ

Variable Fee Approach

เจาะจง Cost of Capital Approach เป็นวิธีการที่นิยมใช้
ส�ำหรับ European Solvency II ในขณะที่   Confidence
Interval Approach มีความคล้ายคลึงกับวิธีการประเมิน
มูลค่าของสัญญาประกันภัย ภายใต้กรอบ RBC ในไทย
4. Contractual Service Margin (“CSM”)
CSM คือ มูลค่าที่สะท้อนส่วนเกิน ซึ่งเกิดจาก
การหักลบมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินเข้าด้วยกัน กับกระแส
เงินสดออกที่มีการปรับค่าตามความเสี่ยง โดยภาษาของนัก
คณิตศาสตร์ สามารถมองค่า CSM ได้ดังนี้
CSM = PV Income with PAD - PV Outgo
with PAD, floored at zero
มูลค่า CSM นี้ คือมูลค่าของก�ำไรในอนาคตจาก
สัญญาประกันภัย ในกรณีที่มูลค่าของ CSM เป็นลบ มูลค่า
ของการขาดทุนจะถูกบันทึกในส่วนของ Statement of
Comprehensive Income (“SCI”)
โดยตัว CSM นีจ้ ะถูกทยอยรับรูต้ ามช่วงอายุสญั ญา
ส�ำหรับสัญญาประกันแบบไม่มสี ว่ นร่วมรับผลประโยชน์ (Nonparticipating Contract) การทยอยรับรูจ้ ะอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ช่วงเวลาที่ผ่านไป (Passage of Time) และจ�ำนวนสัญญาคง
เหลือ (Expected Number of Contracts In Force)
ภายใต้กรอบ RBC การเปลีย่ นสมมติฐานจะสะท้อน
ค่าในงบทางการเงินทันทีแต่จะไม่เกิดขึ้นภายใต้ IFRS 17
เพราะมี CSM เป็นองค์ประกอบทีเ่ พิม่ เข้ามาเพือ่ ท�ำให้สว่ นของ
ก�ำไรในแต่ละปีไม่แตกต่างกันมากเกินไป (Smooth Profits
Reported) ดังนัน้ ทางผูเ้ ขียนเข้าใจว่า ลูกเล่นของการปรับปรุง
ค่าสมมติฐานเพื่อให้งบประกอบการออกมาดีน่าจะลดลง

ในส่วนของสัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Participating Contract) นั้น ทาง IASB ก�ำหนด
ให้ใช้วิธีการที่เรียกว่า VFA (“Variable Fee Approach”) ส�ำหรับสัญญาประเภทนี้ บริษัทประกันจะได้รับค่าธรรมเนียม
จากการให้ความคุ้มครองและการบริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ จะถูกค�ำนวณมาจาก ส่วนแบ่งของผลก�ำไรที่คาดว่าจะได้รับ
ซึ่งการเปลี่ยนการประมาณการค่าธรรมเนียมนี้  จะปรากฏในส่วนของ CSM
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ส�ำหรับสัญญาประกันภัยควบการลงทุน (Investment-linked Contract) นั้น ต้องใช้วิธี VFA แต่ส�ำหรับ
สัญญาประกันภัยที่ขายในไทยซึ่งมีการจ่าย Periodic Cash/ Reversionary Bonuses นั้นน่าจะไม่ถูกจัดเป็นสัญญา
ประเภทที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Participating Contract) ภายใต้กรอบ IFRS 17 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มี
การแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัยและเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น
ความแตกต่างของแบบจ�ำลอง General Model และ Variable Fee Approach ประกอบด้วย
1. การบั น ทึ ก ผลกระทบจากตั ว แปร
ทางการเงิน (Financial Market
Variables) ส�ำหรับผลประโยชน์ทางการ
เงินที่มีการรับประกัน (Financial
Guarantees Embedded in
Insurance Contracts)

2. การประเมินมูลค่าของ CSM ณ จุดเวลาหลังจากจุดวันที่เริ่ม
รับรู้รายการ ส�ำหรับแบบจ�ำลองประเภท General Model นั้น  
CSM จะใช้อัตราคิดลดที่ Locked-in (Locked-in Discount
Rate) ในขณะที่อัตราคิดลดส�ำหรับแบบจ�ำลองประเภท VFA
นั้น เป็นอัตราคิดลดที่อ้างอิงอัตราคิดลดปัจจุบัน (Current
Discount Rate)

ผู้เขียนจะขอเล่าถึงหน้าตาของงบการเงิน ภายใต้กรอบ IFRS 17 ในฉบับต่อไป
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เก็บอะไรเข้าพอร์ตดี

ในภาวะดอกเบี้ยต�่ำ

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี), FSA, FIA, FSAT, FRM
ถ้าใครต้องการ “ออมเงินในระยะยาว” ใน
ภาวะเช่นนี้ ควรต้องศึกษาให้ดีๆ ก่อนที่จะเลือกลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปจั จุบนั ที่
อัตราดอกเบีย้ จากการออมทีต่ ำ�่ มาก และจากผลการศึกษา
ที่ผมอ่านมาท�ำให้ระบุได้ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า พันธบัตร
ทั่วโลก ก็จะให้ผลตอบแทนที่เฉลี่ยได้ไม่เกิน 2% เท่านั้น
ท�ำให้ผมย้อนกลับมามองใหม่ว่า ตอนนี้มีอะไร
บ้างทีย่ งั เก็บเข้าพอร์ตได้ ซึง่ มันก็คงหนีไม่พน้ หุน้ พันธบัตร
อสังหาฯ หรือไม่ก็ทองค�ำ  แต่ไม่ว่าจะซื้อเองหรือซื้อผ่าน
กองทุนก็ตาม ราคามันแพงสูงเกินพืน้ ฐานของมันไปแล้ว มา
สะดุดตาก็ตรงการซื้อประกันที่ทุกคนมองข้าม โดยเฉพาะ
ตอนนี้ ผมเห็นว่าราคาของประกันบ�ำนาญนัน้ ต�ำ่ กว่าราคาที่
ควรจะเป็นอยู่มาก อีกไม่นานราคาจะต้องถูกปรับแพงขึ้น
หรือไม่มีให้ซื้ออีกแล้ว ถ้าไม่รีบเก็บเข้าพอร์ตตอนนี้ คง
เสียดายและหาสินทรัพย์อื่นมาชดเชยได้ยากแน่
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แบบนี้ ราคาเบีย้ ประกันจึงควรจะแพงตาม แต่โชคดีทปี่ กติ
แล้วราคาของแบบประกันจะไม่ปรับตัวขึ้นตามทันทีทันใด
มันจะมีระยะเวลาตามหลังตลาดพันธบัตรประมาณ 3 - 6
เดือน เพราะอาจจะยังมีพนั ธบัตรเก่า (ในราคาถูก) ทีซ่ อื้ เก็บ
ไว้และยังไม่ได้ใช้อยู่ ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็เหมือน
กับโรงงานท�ำขนมเค้ก ถ้าราคาน�ำ้ ตาลสูงขึน้ มา จริงๆ ราคา
ขนมเค้กก็ควรต้องขึ้นราคาตามทันที แต่เพราะมีสต๊อก
น�้ำตาลที่ราคาเดิมอยู่ จึงสามารถรอจนใช้น�้ำตาลในสต๊อก
หมดก่อน แล้วค่อยปรับราคาขนมเค้กขึ้น

เราลองมาดูเหตุผลที่ท�ำไม ประกันบ�ำนาญ จึง
น่าเก็บเข้าพอร์ตกันดีกว่า

การันตีระยะยาว - เปลี่ยนเงินก้อนจาก Active
income ในวันนี้ ให้กลายเป็น Passive income
ในอนาคต ด้วยผลตอบแทนทีก่ ารันตี เฉกเช่นพันธบัตร แต่
สิง่ ทีท่ ำ� มากไปกว่านัน้ ก็คอื การ lock อัตราผลตอบแทนทีส่ งู
ในตอนนีไ้ ด้จนถึงอายุ 80 - 90 ปี (แล้วแต่แบบประกัน) ซึง่
ไม่มพี นั ธบัตรไหนทีก่ ารันตีได้ยาวถึงขนาดนี้ ยิง่ จะคุม้ มาก
ถ้าดอกเบี้ยจากพันธบัตรในอนาคต จะเหมือนกับญี่ปุ่นใน
สมัยก่อน ทีผ่ า่ นมาเกือบ 20 ปี แล้วอัตราดอกเบีย้ ก็ไม่เคย
สูงขึ้น นับวันมีแต่น้อยลงจนติดลบไปแล้ว

ยังถูกอยู่ - ต้นทุนของประกันบ�ำนาญ คือพันธบัตร
ระยะยาว ในเมื่อพันธบัตรดอกเบี้ยต�่ำ  (ราคาแพง)

สภาพคล่องที่ดี - เงินที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันจะถูก
สะสมในรูปของส�ำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

ซึง่ ถือเป็นสินทรัพย์ของคนทีซ่ อื้ ประกันไป ท�ำให้สามารถมี
สิทธิก์ กู้ รมธรรม์เพือ่ น�ำเงินสดมาได้ตลอดเวลา จึงมีสภาพ
คล่องมากกว่า LTF หรือ RMF ที่ไม่สามารถแปลงเป็น
สภาพคล่องเพื่อน�ำเงินสดออกมาใช้ชั่วคราว
การกระจายความเสี่ยง - มันคงจะเสี่ยงมากถ้า
ใครที่คิดจะลงทุนโดยถือแค่หุ้นหรือพันธบัตร
เพียงอย่างเดียว แต่ในการวางแผนการเงินที่ดี จะต้องมี
การลงทุนแบบกระจายความเสีย่ งไปด้วย เพราะไม่มใี ครรู้
ว่าเมื่อไร วิกฤตเศรษฐกิจจะเกิด ฟองสบู่แตก หุ้นตก หรือ
ดอกเบี้ยติดลบ ทางที่ดีที่สุดก็ควรจะมีสินทรัพย์หลายๆ
อย่างไว้กระจายความเสี่ยง อย่างน้อยเราก็ควรจะมีแหล่ง
รายได้จากหลายๆ ด้าน บางอย่างถือระยะสั้นได้ แต่ก็มี
บางอย่างเผื่อถือไว้ระยะยาว
สิทธิทางภาษี 3 ต่อ - เป็นทีร่ กู้ นั อยูแ่ ล้วว่าเบีย้ บาง
ชนิดทีจ่ า่ ยไปน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ (ถ้าใครฐานภาษี
10% ก็เท่ากับเหมือนได้ส่วนลดไป 10% เป็นการออมที่น่า
สนใจมาก) แต่สงิ่ ทีไ่ ด้มากไปกว่านัน้ คือ ดอกเบีย้ ผลตอบแทน
ทีไ่ ด้รบั จะได้รบั การยกเว้นภาษี (ดอกเบีย้ จากเงินฝากประจ�ำ 
พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่นๆ จะต้องเสียภาษีถึง
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15%) และสุดท้ายก็คอื ถ้ามีทนุ ประกันจ่ายเมือ่ เสียชีวติ ก็จะ
สามารถถ่ายโอนเป็นมรดกให้ลกู หลาน โดยไม่เสียภาษีมรดก
สิทธิใ์ นการ refinance - ตราสารตัวนี้ ถ้าผมมอง
ในมุมของวิศวกรรมการเงิน ก็ถือเป็น puttable
bond อย่างหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า เมื่อดอกเบี้ยในตลาด
เกิดสูงขึ้นมา ผู้บริโภคก็สามารถใช้สิทธิ์ถอนเงินออกมา
refinance เพื่อไปลงทุนใหม่ในพันธบัตรที่อัตราดอกเบี้ย
สูงกว่าได้ (แต่ก็จะเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนทางภาษีไป จึง
ต้องถามผู้รู้และศึกษาให้ดีๆ ก่อน)
สุดท้ายนี้ ผมเห็นว่าการวางแผนการเงินเพื่อ
เกษียณนั้นเป็นเรื่องที่ท�ำได้ไม่ง่าย เพราะเป็นเรื่องการ
วางแผนระยะยาว ที่ยาวไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณที่ใครๆ
ก็คาดเดาไม่ได้วา่ ตัวเองจะอายุยนื แค่ไหน และต้องเตรียม
เงินก้อนไว้เท่าไร มีแต่ความรูเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้เราเห็นโอกาส
ในการจัดพอร์ตการออมให้ยั่งยืนแบบนี้ได้
ซื้อถูก และเก็บยาวแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า
(นักลงทุน VI) เป็นหนึ่งในสูตรส�ำเร็จของการวางแผนการ
เงินยามเกษียณครับ

บ้าน...แลกบ�ำนาญ

(จ�ำนอง...แบบไหลย้อนกลับ)
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี), FSA, FIA, FSAT, FRM

อันทีจ่ ริงแล้ว ยังมีความมัง่ คัง่ (Wealth) อย่างหนึง่ ทีค่ นเราสะสมไว้ตงั้ แต่วยั ท�ำงาน คือ บ้าน
ที่ผ่อนส่งกันนานถึง 20 - 30 ปี ท�ำให้เงินเก็บทั้งชีวิตร่อยหรอลงกับการเป็นเจ้าของ แต่จะท�ำอย่างไร
เมื่อถึงคราวจ�ำเป็นในยามเกษียณ จะสามารถเอาบ้านมาแปลงเป็นเงินเพือ่ ใช้จ่ายเหมือนทรัพย์สนิ อย่าง
อื่นได้ โดยไม่ต้องหวังพึ่งใครและยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ไปตลอดชีวิต
ค� ำ ต อ บ เ ห ล ่ า นี้ อ ยู ่ ที่
Reverse Mortgage (การกู้จ�ำนอง
บ้านแบบย้อนกลับ) หรือ ชื่อที่ผมตั้ง
ขึ้นมาเองว่า  “บ้าน...แลกบ�ำนาญ”
เพราะสิ่งที่พิเศษยิ่งไปกว่าทรัพย์สิน
อย่างอื่นนั้นก็คือการที่จะได้เงินราย
งวดมาเพือ่ ใช้จา่ ยไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่
เสียชีวติ (ไม่ตาย...ไม่เลิกจ่าย) ในขณะ
ทีย่ งั มีบา้ นให้อาศัยอยู่ ท�ำให้สามารถ
แก้ปัญหาการวางแผนการใช้เงินใน
ยามเกษียณที่คาดคะเนไม่ได้
ว่าจะต้องการเงินรายงวด
เพื่อใช้จ่ายไปจนถึง
อายุเท่าไร

หลายคนคงจะเคยได้ยนิ ค�ำว่าการกูจ้ ำ� นอง หรือทีภ่ าษาอังกฤษเรียก
กันว่า “Mortgage loan” ซึ่งก็คือการที่เราเอาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ไปค�้ำ
ประกันเพื่อให้ได้เงินกู้มาก้อนหนึ่ง จากนั้นเมื่อกู้ยืมเงินก้อนมาแล้ว เราก็จะ
ต้องผ่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ตามแต่จะตกลงกันไป และเมื่อ
ผ่อนจ่ายจนครบหมดแล้วจึงจะสามารถไถ่ถอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น
คืนมาได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถท�ำตามสัญญาที่ให้ไว้ก็จะมีสิทธิ์ถูกยึดที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่เราเอาไปค�้ำประกันไว้ได้
โดยหลักๆ แล้ว การกูจ้ ำ� นองจึงเป็นการกูย้ มื เงินก้อนมาโดยเอาบ้าน
หรือที่ดินไปค�้ำประกัน และถ้าใช้หนี้คืนไม่ได้ ก็จะโดนยึดบ้านหรือที่ดินไป
เป็นอันเจ๊ากัน
Reverse Mortgage คือการกู้จ�ำนองบ้าน
แบบย้อนกลับ ที่เรียกว่า “ย้อนกลับ” ก็เพราะว่า
มันท�ำงานในทิศทางตรงกันข้ามกับการกูจ้ ำ� นอง
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(Mortgage) ทั่วไป เพราะปกติผู้กู้จะต้องจ่ายช�ำระเงินต้น
และดอกเบีย้ เป็นงวดๆ ให้กบั สถาบันการเงินทีใ่ ห้กู้ ในขณะ
ที่ Reverse Mortgage นัน้ สถาบันการเงินจะต้องจ่ายเงิน
ให้กับผู้กู้เป็นงวดๆ รวมทั้งอาจจะกันวงเงินจ�ำนวนหนึ่งไว้
ส�ำหรับการเบิกใช้ในยามฉุกเฉินเพิม่ เติม โดยผูก้ ไู้ ม่จำ� เป็น
ต้องจ่ายเงินคืนจนกว่าจะเสียชีวิต แต่สิ่งที่สถาบันการเงิน
ที่ให้กู้จะได้รับไปก็คือบ้านหรือที่ดินของผู้กู้ที่เสียชีวิตแล้ว
ทั้งนี้ Reverse Mortgage เกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อประมาณ 50 กว่าปีมาแล้ว (ปี ค.ศ. 1961) และเริ่ม
มีบทบาททางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1988
และหลังจากนั้นก็เริ่มได้ถูกใช้กันในหลายประเทศ เช่น
ออสเตรเลีย แคนาดา เป็นต้น
Reverse Mortgage จึงถูกจัดเป็นเงินกู้แบบ
ได้เงินมาก่อนล่วงหน้า แล้วค่อยจ่ายคืนเงินก้อนให้ทีหลัง
(Deferred Payment) ประเภทหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้กู้
จะต้องอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนัน้ เป็นหลักตลอดการกูย้ มื ซึง่
ทางหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว เราจะถือว่า Reverse
Mortgage คือแบบประกันบ�ำนาญประเภทหนึง่ ทีพ่ ว่ งกับ
อสังหาริมทรัพย์ หรือจะเรียกในภาษาของธุรกิจประกัน
ภัยว่า  “การกู้จ�ำนองล่วงหน้าเพื่อแลกประกัน
บ�ำนาญ” หรือ จะเรียกสั้นๆ ว่า  “บ้าน...
แลกบ�ำนาญ” ก็ไม่ผิด
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ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกานั้น การท�ำ 
Reverse Mortgage สามารถท�ำได้ โดยเจ้าของบ้านนัน้ ต้อง
อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นเป็นหลัก ซึ่งคนที่จะท�ำ Reverse
Mortgage นัน้ ไม่จำ� เป็นต้องแสดงรายได้หรือไม่ตอ้ งตรวจ
สุขภาพประกอบการยืน่ เรือ่ ง เพราะยิง่ สุขภาพไม่ดกี ห็ มาย
ถึงการที่จะได้รับเงินรายงวดที่น้อยลง ทางสถาบันการเงิน
หรือบริษัทประกันที่รับท�ำ  Reverse Mortgage จะห่วง
เรือ่ งคนทีส่ ขุ ภาพดีมากและมีแนวโน้มทีจ่ ะอายุยนื มากกว่า
(เหมือนกับการประกันบ�ำนาญ)
โดยล่าสุด ท่านสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง
การคลัง ระบุวา่ บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (บตท.)
ได้ลงนามร่วมกับองค์กรตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี (KHFC) เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยในการท�ำ  Reverse Mortgage เพื่อดูแลผู้
สูงอายุที่ไม่มีเงินบ�ำนาญ ไม่มีเงินออม แต่มีบ้านเป็นของ
ตนเอง สามารถน�ำมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเพื่อกู้เงิน
จาก บตท.น�ำไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันได้
ใครทีค่ ดิ ว่าตัวเองจะอายุยนื ...ทนรอกันอีกหน่อย
ครับ...เราคงได้เอาบ้านมาแปลงเป็นเงินรายเดือนให้ใช้
จ่ายจนกว่าจะพอ... เรียกว่า “จ่ายจนจุก” ไปข้าง
หนึ่งตลอดอายุขัยกันเลยที
เดียว...

ภัยซ่อนเร้น...

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

มนุษย์เงินเดือนแต่ละคน ต้องท�ำงาน
เงินเดือนทีจ่ ะออมให้มเี งินเก็บมากพอทีจ่ ะเป็น
กระเสือกกระสน ปากกัดตีนถีบ เพื่อให้
ทุนส�ำรองไว้ใช้ในยามเกษียณ ยิง่ อนาคต
“ขึ้นชื่อว่า
คนเราจะมีอายุยืนขึ้น ก็ยิ่งต้องมีเงิน
มีเงินมาจุนเจือในชีวิตประจ�ำวัน และ
เป็นมนุษย์เงินเดือน...
นี่ยงั ไม่นบั เงินทีต่ อ้ งจ่ายค่าเทอมลูก
ออมในยามเกษียณให้มากขึ้นกว่า
เงิ
น
มั
น
ไม่
ไ
ด้
ห
ล่
น
เรียนต่อ แต่งงาน หรือไม่สบายเป็น
แต่ก่อน
ลงมาจากฟ้า
อะไรก็ต้องไปหาหมอ บางทีเป็นลม
เข้าโรงพยาบาลแล้วตืน่ ขึน้ มาก็เป็นลม
ถ้ามนุษย์เงินเดือนคนไหนทีเ่ กษียณ
ให้เรานั่งนับเล่น
อีกทีตอนเจอใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ออกมาโดยไม่มีเงินเก็บสักก้อน ก็
ไปวันๆ”
เหมื อ นกั บ มี ชี วิ ต ที่ ยื น อยู ่ บ นปากเหว
ทัง้ ๆ ทีม่ นุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ก็
แม้แต่เงินท�ำทุนก็ไม่มี หารายได้เสริมก็อาจไม่
ทุ่มเทท�ำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมีเงินเก็บไม่ เพียงพอกับค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลที่นับวันก็ยิ่ง
เพียงพอเสียที มันจึงเป็นอะไรที่ท้าทายมากส�ำหรับมนุษย์ แพงขึ้น
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กฎหมายแรงงาน (มาตรา 118) จึงระบุว่า ถ้า
มนุษย์เงินเดือนคนไหนที่มีอายุงานในบริษัทเกินกว่า 10
ปี ก็จะได้เงินก้อนจากบริษัทถึง 10 เดือนในวันที่เกษียณ
เรียกง่ายๆ ว่าได้เป็น “ค่าชดเชยการเลิกจ้างเมือ่ มีอายุครบ
เกษียณ” ซึ่งถ้าอายุงานน้อยกว่า 10 ปีก็จะได้ค่าชดเชยที่
ลดหลั่นกันลงไป

กรณีผลประโยชน์ของพนักงานนี้ “ผูบ้ ริหารอาจ
จะคิดว่าบริษัทของตัวเองก�ำลังท�ำก�ำไรอยู่ แต่จริงๆ แล้ว
อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา” เพราะลืมว่ามีคา่ ใช้จา่ ยยาม
เกษียณให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ในวันข้างหน้ารออยู่  
ถ้าบริษทั ไม่ยอมทยอยตัง้ ส�ำรองเอาไว้ในแต่ละปีให้ถกู ต้อง
ก็จะท�ำให้บริษัทขาดทุน หรือล้มละลายในอนาคตได้

ค�ำถามคือ “แต่ละบริษทั จะมีเงินจ่ายได้อย่างไร
ล่ะ ในเมือ่ อนาคตจะมีมนุษย์เงินเดือนเกษียณออกมาอีก
เป็นกอง?”

อาจเพราะกฎหมายยังไม่บังคับให้มีการตั้ง
ค�ำนวณต้นทุนที่ถูกต้องเอาไว้ ผู้บริโภคที่เป็นมนุษย์เงิน
เดือนอย่างเราๆ จึงตัง้ อยูบ่ นความเสีย่ งว่า บริษทั จะสามารถ
จ่ายเงินยามเกษียณให้เราตามกฎหมายแรงงานได้หรือไม่
ซึง่ ถึงเวลานัน้ ก็คงได้แต่หวังว่าบริษทั จะสามารถเอาเงินก�ำไร
ในปีนนั้ ๆ มาจ่ายให้กบั มนุษย์เงินเดือนทีเ่ กษียณได้เพียงพอ
แต่อาจจะต้องแลกกับการตัดค่าใช้จา่ ยอืน่ หรือตัดโบนัสของ
พนักงานทีย่ งั อยู่ แต่ทเี่ ลวร้ายกว่านัน้ ก็คอื การทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญา
จ่ายเงินให้คนที่จะเกษียณจนท�ำให้บริษัทต้องปิดตัวลง

“เงินเกษียณของมนุษย์เงินเดือน” หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจาก
งาน” จึงถือเป็นต้นทุนทีแ่ ฝงไว้อยูใ่ นแต่ละบริษทั และต้อง
ประเมินมูลค่าต้นทุนนี้ให้ดี เพราะถ้าประเมินสถานการณ์
ในอนาคตข้างหน้าได้ไม่ถกู ต้อง ก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์
อย่างฟิตเนส California Wow หรือ เว็บดีลชื่อดังอย่าง
Ensogo ที่มองข้ามต้นทุนแฝงบางอย่างไป ท�ำให้กว่าจะ
รู้ตัวก็ “เจ๊ง” ไปเสียแล้ว
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จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้บริษทั ประเมินค่าใช้จา่ ย
ล่วงหน้าส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนยามเกษียณ แล้วตั้งเป็น

เงินส�ำรองมาใส่ลงไปในงบการเงิน เพือ่ สะท้อนต้นทุนของ
การจ้างพนักงานให้ถูกต้อง ซึ่งงานที่มีความซับซ้อนและ
มีผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาวแบบนี้ จะใช้หลักการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น การค�ำนวณเชิงสถิติ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นจ�ำนวนมาก มาประเมินสถานการณ์ทจี่ ะ
เกิดกับบริษัทในอนาคต
ถึงแม้วา่ ในไทยจะเริม่ ใช้ “มาตรฐานบัญชี ฉบับ
ที่ 19 (TAS19)” แต่นายจ้างยังคงไม่เข้าใจว่าการค�ำนวณ
แบบไหนที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้
มาตรฐานอย่างแท้จริง จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคอย่าง
เราๆ ด้วย ที่ควรตั้งข้อสังเกตในฐานะพนักงานคนหนึ่ง
ของบริษัทว่า นายจ้างได้มีการค�ำนวณตั้งส�ำรองไว้จ่าย
เงินเกษียณให้กับพนักงานหรือยัง และตั้งได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่
ขนาดบริษทั รถยนต์ยกั ษ์ใหญ่ทวี่ า่ แน่แล้ว อย่าง
General Motors (GM) ในอเมริกา ยังค�ำนวณการตั้ง

ส�ำรองได้ไม่เพียงพอ ท�ำให้ไม่มเี งินจ่ายให้กบั พนักงานเมือ่
ยามเกษียณ เรียกง่ายๆ ว่าบริษัทมีก�ำไรเท่าไร ก็ไม่เพียง
พอกับการจ่ายเงินก้อนให้กับมนุษย์เงินเดือนที่เกษียณไป
ในแต่ละปี จนกระทั่งต้องยื่นล้มละลายในปี ค.ศ. 2009
และยังเป็นคดีฟ้องร้องกันจนถึงทุกวันนี้
บริษัทที่มีมาตรฐานและค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของพนักงาน จึงเฟ้นหานักคณิตศาสตร์ประกันภัยดีกรี
คุณภาพ มาค�ำนวณตั้งเงินส�ำรองให้ถูกต้องเพื่อเพียงพอ
จ่ายเงินเกษียณของมนุษย์เงินเดือนให้เหมาะสม
มนุษย์เงินเดือนท�ำงานมาตลอดชีวิตเพื่อหวัง
สุขสบายในยามเกษียณ  ถึงแม้ California Wow หรือ
Ensogo จะหายเข้ากลีบเมฆไป ก็คงไม่เจ็บใจเท่า เงินยาม
เกษียณที่ควรจะได้ แต่กลับไม่ได้ เพราะไม่ได้ตั้งส�ำรองไว้
ให้ถกู ต้องตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย...เรามาล้อม
คอกก่อนวัวจะหายไม่ดีกว่าหรือครับ!
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ปรับไลฟ์สไตล์สักนิด สมองดีขึ้นเยอะ
เคยไ หมที่ ต ้ อ ง 1) ร่างกายที่แข็งแรง
เตรียมตัวสอบ หรืออ่าน
หากอยากมีร่างกายที่แข็งแรง ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้
หนังสือ แล้วจ�ำไม่ได้สักที
รู ้ ห รื อ ไม่ ว ่ า มี ห ลายสิ่ ง  นอนหลับให้เพียงพอ (Proper sleep)
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที่ คุ ณ
มีการศึกษากันแล้วว่า นักเรียนทีน่ อนก่อน 22:00 น. หรือ นอน
สามารถปรับเปลี่ยน แล้ว
ตอนสีท่ มุ่ นัน้ ได้เกรดเฉลีย่ สูงกว่านักเรียนทีน่ อนดึกดืน่ เทีย่ งคืนหรือเกือบ
สามารถเพิ่ ม การจดจ� ำ
เช้า ยังมีทฤษฎีกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาว่าท�ำไมการนอนตอนสี่ทุ่ม ถืงได้ผล เช่น
ข้อมูลต่างๆ ของคุณได้
การทีส่ มองผลิตเมลาโทนิน ตอนเราหลับ ซึง่ ส่งผลต่อการผิดปกติของการ
นอน เป็นต้น แต่ถา้ เป็นขานอนดึกไม่ตอ้ งกังวลไป ถ้านอนหลับก่อน 22:00 น.
โดยเคล็ดลับทีว่ า่ นี้ ประกอบ
ทุกคืนไม่ได้ ก็พยายามนอนให้ได้ 8 ชั่วโมงในแต่ละวันก็พอ
ด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่
การมี ร ่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์
การนอนหลับให้เพียงพอนี้ มีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการ
แข็งแรง และการอ่านโดย
เรียน หรือการสอบทั้งหลาย เพราะไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บหน่วยความจ�ำของคุณ แต่การพักผ่อนที่เพียงพอ หมายความว่า
ใช้เทคนิคที่ช่วยให้เราเพิ่ม
คุณสามารถโฟกัสตอนเรียนสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นด้วย
การจดจ�ำ
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(How to optimize your lifestyle for better study)
 ออกก�ำลังกายให้เป็นประจ�ำ (Proper exercise)
มีการศึกษามากมาย ได้แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ทนี่ า่ เชือ่ ถือระหว่างการออกก�ำลังกาย
เป็นประจ�ำ  และประสิทธิภาพทางการท�ำงานหรือ
ศึกษาเล่าเรียน อย่าลืมออกก�ำลังกายให้เหงื่อออก
ทุกวัน สลับกันระหว่างการวิ่งจ๊อกกิ้ง ขี่จักรยาน
เดินบนลู่ หรือออกก�ำลังกายแอโรบิกอืน่ ๆ อาจสลับ
การออกก�ำลังกายวันหนึง่ และฝึกยืดเส้นสายวันถัด
ไป ไม่ตอ้ งหักโหมมากนักแค่ออกก�ำลังกายให้เพียง
พอต่อร่างกายของคุณก็พอแล้ว

ไก่ หรืออาหารขยะ เป็นต้น สามารถลดปริมาณ
ออกซิเจนในเลือดได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และ
ท�ำให้ระบบเลือดในเส้นเลือดฝอยที่เล็กที่สุดหยุด
หมุนเวียนได้ คุณคงไม่ต้องการให้ร่างกายของคุณ
ทัง้ หมดพัง โดยการบริโภคอาหารแปรรูปใช่ไหม ดัง
นั้นพยายามกินอาหารประเภท whole food หรือ
อาหารทีย่ งั ไม่ผา่ นกระบวนการอะไรมากนัก การรับ
ประทานประเภทธัญพืช ผัก ถัว่ ต่างๆ และผลไม้ จะ
ช่วยให้รา่ งกายได้รบั สารอาหารทีเ่ หมาะสม แล้วอย่า
ลืมดื่มน�้ำเปล่าเยอะๆล่ะ

 กินอาหารที่เหมาะสม (Proper diet)
วารสาร American Journal of
Medicine เคยตีพิมพ์การศึกษาที่แสดงให้เห็น
ว่า การบริโภคมื้ออาหารที่มีไขมันสูง พวก นักเก็ต
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2) เทคนิคในการอ่านจดจ�ำ
เคยไหม อ่านหนังสือเท่าไหร่ ก็สอบได้
คะแนนไม่ดี ลองเอาเทคนิคพวกนีไ้ ปใช้ รับรองสอบ
ผ่านชัวร์
 เทคนิคการเว้นเวลาในการอ่าน (Spacing effect)
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สมองของคุณ มีเวลาประสานการเชือ่ มต่อทีไ่ ด้สร้าง
ไว้แล้วนั่นเอง ฉะนั้นถ้ามีสอบอาทิตย์หน้า พักการ
อ่านสัก 1 วัน แล้วค่อยมาอ่านทวนก่อนวันสอบจริง
จะเวิร์คสุด
 เทคนิคการอ่านส�ำรวจ (Surveying)
การอ่านส�ำรวจเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้
คุณย่อข้อมูลทั้งหมดแล้วน�ำมาบริหารจัดการได้ใน
ไม่กี่นาที ใจความหลักก็คือ การอ่านเฉพาะส่วนที่
ส�ำคัญ เช่น ชื่อเรื่อง ใจความส�ำคัญ (Main Idea)
และประโยคที่ถูกเน้น เป็นต้น โดยที่เราไม่จ�ำเป็น
ต้องอ่านข้อมูลทั้งหมด แค่เพียงอ่านได้ได้ไอเดีย
ส�ำคัญ หรืออ่านเฉพาะประโยคแรกของย่อหน้าก็
พอ แค่อ่านผ่านๆ คุณก็รู้ทุกเรื่องแล้ว เห็นไหม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการจดจ�ำข้อมูล คือการ
ใช้ผลระยะห่างการเพิ่มข้อมูล หรือการเว้นเวลาใน
การอ่าน โดยทั่วไปเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สมอง
ของเราจะบรรจุข้อมูลในเซลล์ประสาท จากนั้นก็
เชื่อมต่อเซลล์ประสาทเหล่านั้นไปยังเซลล์ประสาท
ที่มีอยู่ ซึ่งมีข้อมูลที่คุณรู้อยู่แล้ว แล้วก็สร้างเครือ
ข่ายข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน ปัญหาคือเราจะต้องย�้ำ
ข้อมูลต่างๆ ผ่านการท่องจ�ำ  เพื่อที่สมองจะบรรจุ
ข้อมูลเข้าไปได้

 เทคนิดการจ�ำสูตร (Remembering formulas)

ผลการวิจยั พบว่าการเรียนรูข้ อ้ มูลใหม่ๆ
แล้วท่องจ�ำข้อมูลเดิมในวันถัดไป จะท�ำให้สมอง
มีประสิทธิภาพในการจดจ�ำมากขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้

การท่องจ�ำสูตรต่างๆ มักจะเป็นยาขม
ส�ำหรับคนเตรียมสอบวิชาค�ำนวณเสมอๆ ปัญหา
นี้จะได้รับการแก้ไขหากคุณมีสมุดสูตรคู่ใจสักเล่ม

หนึง่ หาสมุดจดว่างๆหนึง่ เล่ม เขียนสูตรหรือสมการ
ทัง้ หลายแห่งลงไปด้วยตัวเอง แล้วตามด้วยตัวอย่าง
โจทย์ของสูตรนั้นๆสัก 2-3 ข้อ เวลาอ่านหนังสือ
สอบหรือติดปัญหาจุดไหนก็ลองท�ำความเข้าใจสูตร
จากตัวอย่างที่จดไว้ โดยคุณสามารถอ่านสมุดสูตร
คู่ใจนี้ได้ทุกวัน หรือ 2-3 วันครั้งก็ได้ คุณจะพบว่า
ภายในเวลาไม่กเี่ ดือน สมองคุณจะจดจ�ำสูตรเหล่านี้
ได้อย่างแม่นย�ำ (ผลจากเทคนิคการเว้นเวลาในการ
อ่าน) เวลาเจอข้อสอบจริงก็หมูๆ เหมือนสอบแบบ
open-book exam เลยทีเดียว
 เทคนิคการจ�ำลองสถานการณ์สอบ (Test yourself)
หากคุณเตรียมตัวสอบมาสักพักหนึง่ แล้ว
(ประมาณ 2-3 เดือน) และปรับใช้เทคนิคต่างๆที่ได้
บอกไปข้างต้น เมือ่ อ่านหนังสือ เลคเชอร์ หรือดูสมุด
จดต่างๆ จนคุ้นเคยกับเนื้อหาที่จะสอบแล้ว ลอง
จ�ำลองการสอบจริงดู ทุก2-3 สัปดาห์กไ็ ด้ การน�ำเอา

โจทย์ทหี่ ลากหลาย หัวข้อตัวอย่างจากการบ้าน แล้ว
จับเวลาเท่ากับเวลาจริงที่ใช้ในการท�ำข้อสอบ จาก
นั้นลองดูเสียว่าคุณใช้เวลานานเท่าใด เลือกวิธีการ
แก้โจทย์ถูกต้องหรือไม่ หากคุณยังได้คะแนนสอบ
จากบททดสอบนี้ไม่ดีพอ หรือน่าจะไม่ผ่านเกณท์
แล้วล่ะก็ ลองอ่านทวน แล้วใช้เทคนิคเว้นเวลาใน
การอ่านอีกหน่อย แต่หากคุณได้คะแนนสอบดีเกิน
คาด หรือน่าจะเกินเกณฑ์ที่หวังไว้ ก็อย่าชะล่าใจไป
หมั่นทบทวนเนื้อหาเพื่อเพิ่มความแม่นย�ำด้วยล่ะ
ความจริงแล้ว เทคนิคต่างๆ ที่ได้ยกมาข้างต้น
คาดว่าหลายๆคนคงคุ้นตากันอยู่แล้ว แต่อาจจะท�ำได้บ้าง
ไม่ได้บา้ ง แต่หากเราหันมาจริงจังกับการดูแลไลฟ์ไตล์ และ
มีกลยุทธ์ในการเตรียมตัวสอบที่ชัดเจน นอกจากจะท�ำให้
เราเรียนหรือสอบได้คะแนนดีขนึ้ แล้ว ยังท�ำให้เราลดค่าใช้
จ่ายไปกับค่าหมอทีโ่ รงพยาบาล แล้วเหลือตังค์ไปเทีย่ วและ
ช๊อปปิ้งอีกเยอะเลย ว่าไหมคะ

แหล่งข้อมูล http://qz.com/692706/understanding-how-your-brain-works-will-help-you-study-better/
แปลและเรียบเรียงโดย SOAT
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Entertainment

โดย พัทธนันท์ วณิชปรีชากุล (หนุ่ย) Entertain@sawasdeeactuary.com
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันเช่นเคยค่ะ เวลาผ่านไปไวจริงๆ เลย แต่เชื่อว่า ชาวสวัสดีแอคชัวรีหลายๆ
คน คงก�ำลังตั้งหน้าตั้งตารอเล่นเกมส์สนุกๆ กันอยู่ใช่ไหมคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
และแน่นอนว่า ต้องเริ่มต้นกับค�ำถามของ บก. ก่อนนะคะ
1. จงให้เหตุผล 3 ข้อ ว่าท�ำไมเราถึงควรน่าประกันบ�ำนาญเก็บเข้าพอร์ต
2. Reverse Mortgage เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ มีเงื่อนไขต่อผู้กู้อย่างไร
3. จงยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ที่ส่งผลเสียต่อการจดจ�ำของคุณ
ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปีแล้วนะคะ ก็ขอเป็นเกมส์แบบที่เพื่อนๆ เรียกร้องกันเข้ามา “ทายค�ำจากภาพ”
โดยฉบับนี้เราขอเพิ่มดีกรีความยากด้วยค�ำที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ พร้อมแล้ว ลุยเลยค่ะ

1.

2.

3.

4.
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5.

เพื่อนๆ ที่ตอบถูกต้อง รอลุ้นรับของรางวัลจากสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ

ส�ำหรับเฉลยประจ�ำฉบับที่ 41
1. เกาะแกะ
2. โกหก
3. ตีราคา
4. น�้ำมันพราย
5. บังกะโล
6. บางปู
7. ผ้าพันคอ
8. อาหารไทย

ส�ำหรับเกมส์นี้ไม่มีใครน้อยหน้ากันเลยค่ะ รอรับของรางวัลกันไปเลยนะคะ
1. คุณขวัญทิพย์ นิรุตติรักษ์
2. Khun Threerasant Tungsuwan
3. คุณวลัยลักษณ์ เวียงค�ำ
4. Khun Sirimart Luechaipanich
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โฉมหน้าผู้โชคดี
ที่ได้รับรางวัลจาก สวัสดีแอคชัวรี

ร่วมสนุกและเป็นผู้โชคดีกับเรา
ได้ในฉบับต่อไปนะคะ

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