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สวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับไตรมาสแรกของปี

Hello
from
Editor!

คอลัมน์ “ก้าวไปกับแอคชัวรีไทย” ได้พาทุกคน
ไปติดตามกิจกรรมของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทย ที่ก�ำลังจะหมดวาระในสมัยนี้ และพร้อม
จะมีการเลือกตั้งกันในสมัยหน้า

พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

ฉบับนี้ ได้น�ำข้อคิดดีๆ ทีท่ ุกคนในวงการการเงิน
ควรจะรูก้ บั “เครือ่ งมือลดหย่อนภาษี LTF และ RMF” และ
ตามติดมาด้วย “ตลาดการเงินฉบับย่อ” ที่น่าจะช่วยให้ปูพื้น
ฐานทางด้านการเงินกันง่ายขึน้ เพราะดึงมาจากบททีต่ อ้ งสอบ
เกี่ยวกับเนื้อหาการลงทุนที่ทุกคนควรจะรู้ไว้

และแล้วก็มา “ท�ำความรู้จักกับ ISAP” ที่เป็นน้อง
ใหม่แกะกล่องของมาตรฐานการท�ำงานของแอคชัวรี ที่หลาย
คนที่ท�ำงานกับแอคชัวรีควรทราบ (หรือแม้แต่ตัวแอคชัวรีเอง
ก็ยังไม่รู้ก็เป็นได้)

แล้วก็มาถึงเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ซึง่ คราวนีไ้ ด้ลองหยิบ
บทความเกี่ยวกับนวัตกรรมในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยหยิบมา
แปล และเพื่อให้ชาวสวัสดีแอคชัวรีได้ฝึกภาษากัน ซึ่งลอง
อ่านตามกันดูว่าจะแปลเหมือนกับที่ทีมงานท�ำหรือไม่กันนะ
ครับ

ปิดท้ายกันด้วย “ข้อคิดและข้อปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่
ต้องการเพิ่ม EQ ของตัวเอง” ครับ
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่
www.sawasdeeactuary.com
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ในไตรมาสที่ผ่านมา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่าง
การเตรียมการปรับปรุงการด�ำเนินงานสมาคมฯ ในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนา การ
อัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ และ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ เป็นต้น โดยทางสมา
คมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกท่าน โดยสามารถ
อัพเดทการด�ำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้จากทางเว็บไซด์และช่องทางต่าง ๆ
ของทางสมาคมฯ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

1. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต กรรมการสมาคมฯและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับ
เกียรติให้รับรางวัล Young ASEAN Insurance Manager Award 2016 ซึ่งจัดโดยสถาบัน ASEAN Insurance
Training & Research Institute (AITRI) และสถาบัน ASEAN Insurance Council (AIC) ในงาน 19th ASEAN
Insurance Regulators และ 42nd ASEAN Insurance Council meetings ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต กรรมการสมาคมฯ และประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานจัดสัมมนา IFRS for Insurance ร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2559
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3. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต กรรมการสมาคมฯ และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ ได้เชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อวางแผนการด�ำเนินงานของฝ่าย เช่น การจัดสัมมนาของสมาคมฯ ปี
2560 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

4. คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต กรรมการสมาคมฯและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ และ คุณ
นวรัตน์ ธนโชคสว่าง คณะกรรมการด้านมาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานการจัดงานสัมมนา Professional Skills Forum
2016 ร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราชอาณาจักร Institute and Faculty of Actuaries  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และ Ms. Caryn
Chua เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัยของ Institute and Faculty of Actuaries เป็นตัวแทนของทั้ง 2 สถาบัน ใน
การบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับโดยมีบรรดาแอคชัวรี ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจ�ำนวนกว่า 54
ท่าน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายก
สมาคมฯ และ คุณอิฏฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ อุปนายก
สมาคมและเหรัญญิก เป็นตัวแทนสมาคมฯ ใน
การเข้าพบ คุณประสัณห์  เชื้อพานิช  นายกสภา
วิชาชีพบัญชี และ คุณมณีรัตน์   ติรไพรวงษ์ ที่
ปรึกษาวิชาชีพบัญชีดา้ นการท�ำบัญชี ณ สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ เข้าสวัสดีปใี หม่
และรับฟังค�ำแนะน�ำ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
6. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ เข้าสวัสดี
ปีใหม่ คุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมฯ และ
คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�ำนวยการบริหาร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย วันที่ 21 ธันวาคม
2559
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7. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ และ
คณะกรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ
เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณนุสรา (อัสสกุล)
บัญญัติปิยพจน์   นายกสมาคมฯ และ
คุณพิชา ศิริโยธิน ผู้อ�ำนวยการบริหาร
สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2559
8. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายก
สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเข้า
ร่วมงานเลี้ยงยินดี คุณนิติพงษ์ ปรัชญา
นิมิต กรรมการสมาคมฯ และ ประธาน
คณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยสมาคมประกันชีวิตไทย เนื่องจากได้
รับเกียรติให้รับรางวัล Young ASEAN
Insurance Manager Award 2016 โดย
มีคณ
ุ นุสรา บัญญัตปิ ยิ พจน์ ทีป่ รึกษาด้าน
ธุรกิจประกันชีวิตสมาคมฯ และ นายก
สมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วย คุณ
สาระ ล�่ำซ�ำ  ที่ปรึกษาด้านธุรกิจประกัน
ชีวติ สมาคมฯ และ อุปนายกฝ่ายการตลาด
สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมแสดงความ
ยินดี ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สมาคมประกัน
ชีวิตไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
9. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายก
สมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ
เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเข้าพบ คุณ
พิชา สิรโิ ยธิน ทีป่ รึกษาด้านธุรกิจประกัน
ชีวิตสมาคมฯ และ นายกสมาคมประกัน
ชีวติ ไทย ณ สมาคมประกันชีวติ ไทย เพือ่
เข้าสวัสดีปใี หม่ และรับฟังค�ำแนะน�ำ เมือ่
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
10. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ และคณะกรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ เข้าสวัสดีปใี หม่ คุณชูฉตั ร ประมูล
ผล รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ  คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ และ คุณตนุภัทร รัตนพูลชัย รอง
เลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย วันที่ 26 ธันวาคม 2559
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11. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน และคณะกรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.สุทธิพล ทวี
ชัยการ เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
12. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การด�ำรงกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
13. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสมา
คมฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 17.1 อาคารเอไอเอทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2560

14. คณะกรรมการสมาคมฯ โดยมีคุณชาญาณา พูลทรัพย์ คุณรสพร อัตตวิริยะนุภาพ คุณนิติพงษ์ ปรัชญา
นิมิตร คุณธนวงศ์ บุญยศิริวงศ์ และคุณจักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย ได้ร่วมท�ำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การส่งเสริมการมีจิตสาธารณะของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อาทิ การท�ำกิจกรรมศิลปะตกแต่งกรอบรูปรัชกาลที่ 9 การ
ร่วมแสดงดนตรี ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้ท่านผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อ
เปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
15. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมหารือและให้ขอ้ มูลร่วมกับธนาคารโลกภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 301
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
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เครื่องมือลดหย่อนภาษี

LTF & RMF

ภาษีเป็นอะไรทีถ่ กู ตีตราและติดตัวทุกคนในชีวติ ประจ�ำวันมาโดยตลอดโดยแฝงอยูใ่ น
รูปแบบทัง้ ทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั และมันก็เป็นหน้าทีข่ องคนทุกคนทีจ่ ะต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศ
เพื่อน�ำไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าทางภาครัฐในแต่ละประเทศเอง
นั้นก็จะมีมาตรการในการกระตุ้นพฤติกรรมของประชาชนในรูปแบบของ “การลดหย่อน
ภาษี” อยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็นการกระตุน้ ให้คนซือ้ บ้าน ซือ้ รถ หรือมีลกู ก็สามารถน�ำไปพ่วง
กับมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้ทิศทางของประเทศนั้นเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศในช่วงนั้น

และหนึง่ ในมาตรการทางภาษีทถี่ กู น�ำมาใช้อย่าง
ต่อเนือ่ งในหลายๆประเทศก็คอื มาตรการทางภาษีเพือ่ จูงใจ
ให้คนหันมา “ออมเงินระยะยาว” โดยมีความมุง่ หวังให้คน
หันมาวางแผนการเงินเพือ่ ส�ำหรับใช้สอยในอนาคตกันมาก
ขึน้ และเครือ่ งมือในการลดหย่อนภาษีทวี่ า่ นีก้ อ็ ยูใ่ นรูปแบบ
เครื่องมือทางการเงินของกองทุนรวม กองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพ และประกันชีวติ ทีม่ เี งือ่ นไขให้ออมเงินกันในระยะยาว
เพื่อลดหย่อนภาษีได้
จะมีสักกี่คนกันที่เข้าใจเครื่องมือทางการเงิน
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เหล่านี้และสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางภาษีและ
การวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ผลประโยชน์สงู สุดตามความต้องการทางการเงินของแต่ละ
คน…!!!
ส�ำหรับประเทศไทยแล้ว ไม่วา่ จะเป็นกองทุนรวม
LTF กองทุนรวม RMF กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกัน
ชีวติ หรือประกันบ�ำนาญ ก็ลว้ นแล้วแต่ได้รบั สิทธิลดหย่อน
ทางภาษีได้ทั้งนั้น โดยแต่ละอย่างก็มีข้อจ�ำกัดและเงื่อนไข
ในการซื้อที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของความเสี่ยง ความ

ยืดหยุน่ ตลอดจนภาระผูกพันทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเพือ่ ทีจ่ ะไม่
โดนเรียกภาษีคนื ยกตัวอย่างเช่น เครือ่ งมือลดหย่อนภาษี
บางรูปแบบนัน้ ถ้าตัดสินใจซือ้ ไปแล้ว จะต้องซือ้ ให้ตอ่ เนือ่ ง
ไปกระทั่งถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ไม่เช่นนั้นจะต้องมีการเสีย
ภาษีคนื ในส่วนทีเ่ คยได้รบั การลดหย่อนมาแล้ว มิหน�ำซ�ำ้ ยัง
อาจท�ำให้ต้องมีการเสียภาษีเพิ่มในบางกรณีอีกด้วย

เคยไหม...ทีเ่ วลาเราปรึกษาคนทีข่ ายประกัน เขา
ก็จะเชียร์ให้เราซื้อแต่ประกัน

มันจึงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ง่ายเลยที่จะตัดสินใจเลือก
ซื้อเครื่องมือทางการเงินตัวใดตัวหนึ่งในการออมเพื่อลด
หย่อนภาษี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคนทีม่ เี งินจ�ำกัดอยูเ่ พียง
ก้อนเดียวและไม่รวู้ า่ จะเลือกซือ้ อะไรดีให้เหมาะสมกับการ
วางแผนของตัวเองมากที่สุด โดยหลาย ๆ คนคงคุ้นเคย
กับสถานการเหล่านี้

แม้กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงการเงินเองก็ตาม
ก็ยังจะต้องอาศัยเวลาท�ำความเข้าใจเครื่องมือในการลด
หย่อนที่ว่านี้ น้อยคนนักที่จะน�ำเครื่องมือลดหย่อนภาษี
ส�ำหรับการออมมาผูกรวมกันแล้วเปรียบเทียบกันทั้งหมด
เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากและต้องอาศัยความรู้ในหลายๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือประกัน เพราะแต่ละเครื่อง
มือทางการเงินก็มีเอกลักษณ์ที่พิเศษออกไปโดยเฉพาะใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ยกเว้นเสียแต่ว่าคนๆ นั้น
ได้สอบผ่านเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ศึกษาเครื่องมือ
ทางการเงินมาครบทุกอย่างแล้ว

เคยไหม...เมือ่ เรามีเงินก้อนหนึง่ และต้องการน�ำ
มันไปออมเพือ่ ลดหย่อนภาษี แต่ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ซือ้ อะไรก่อน
ดี
เคยไหม...ทีเ่ ราเคยคิดอยากถามเพือ่ นหรือใคร
สักคนที่ให้ค�ำปรึกษาว่ากองทุนรวมแบบไหนหรือประกัน
ชีวิตแบบไหนถึงจะดีที่สุดต่อการออมเพื่อลดหย่อนภาษี
เคยไหม...ทีเ่ วลาเราปรึกษาคนทีข่ ายกองทุนรวม
เขาก็จะเชียร์ให้เราซื้อแต่กองทุนรวม

นัน่ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผแู้ ต่งเขียนบทความนี้
เพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ ศึกษาและส�ำรวจตัวเองก่อนทีจ่ ะตัดสิน
ใจเลือกกองทุนหรือแบบประกันตัวใดตัวหนึง่ เพือ่ ให้คณ
ุ
บรรลุถงึ เป้าหมายของการออมเพือ่ ลดหย่อนภาษีได้ โดยใน
วันนีเ้ ราจะพูดถึงเครือ่ งมือทางการเงินในรูปแบบของกอง
ทุนรวม LTF และ RMF กัน และหากมีโอกาสคงจะได้
พูดถึงเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบประกันในโอกาส
ต่อไป
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มีค�ำพังเพยโบราณอยู่ประโยคหนึ่งที่กล่าวว่า
“Nothing is certain but death and taxes” หมายถึง
2 สิ่งที่คนเรานั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหลุดพ้นได้ นั่น
ก็คอื ความตายและภาษี ซึง่ ค�ำพังเพยนีก้ เ็ ป็นจริงอยูท่ กุ ยุค
ทุกสมัย ทีม่ คี นพยายามจะสือ่ ว่าการหลีกเลีย่ งภาษีนนั้ เป็น
อะไรที่ยากเหมือนกับการพยายามหลีกหนีความตาย
และถึงแม้ว่าจะไม่มีใครฝืนกฎเหล็กอันนี้ได้
แต่เราก็สามารถจัดการภาษีให้ถูกที่ถูกทางได้ โดยส�ำหรับ
ประเทศไทยนั้นก็มีเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกในการ
ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลอยู่หลายอย่าง ซึ่งก็รวมถึงการ
ซื้อประกันชีวิตและประกันบ�ำนาญไปด้วย
ปกติแล้ว เครือ่ งมือในการลดหย่อนภาษีทถี่ อื ว่า
เป็นการลงทุนหรือการออมในตลาดทุนนั้น สามารถแบ่ง
ออกมาเป็น 3 ตะกร้าใหญ่ๆ คือ
1. กองทุนรวมแบบ LTF – สูงสุดได้ไม่เกิน 15%
ของเงินรายได้ในปีนั้น แต่จ�ำกัดสูงสุดแค่ 500,000
บาทเท่านั้น
2. กองทุนรวมแบบ RMF กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ
ประกันบ�ำนาญ – เงินที่น�ำไปซื้อเครื่องมือทั้ง 3 กอง
นีไ้ ม่สามารถเกิน 500,000 บาทในแต่ละปี โดยแต่ละ
กองก็มีเพดานที่แยกจากกันออกมาอีกต่างหาก
1.1 กองทุนรวมแบบ RMF – สูงสุดได้ไม่เกิน 15%
ของเงินรายได้ในปีนั้น
1.2 กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ – แล้วแต่จำ� นวนทีล่ กู จ้าง
ได้จ่ายเงินสะสมข้ากองทุน ซึ่งเรียกว่าส่วนของ
“เงินสะสมของลูกจ้าง”
1.3 ประกันบ�ำนาญ – สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
และไม่เกิน 15% ของเงินรายได้ในปีนั้น
3. ประกันชีวิต – สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
นั่นก็หมายความว่า ส�ำหรับคนที่มีรายได้มาก
และพยายามซื้อทุกอย่างที่ลดหย่อนภาษีตามที่ระบุไว้ข้าง
ต้นแล้ว จะสามารถซื้อของจากตะกร้า 3 ใบนี้ไว้ลดหย่อน
ได้ถึง 1,100,000 บาท ส่วนคนที่มีรายได้ไม่เยอะก็จะมี
เพดานค�ำว่า “15% ของรายได้” ในการจ�ำกัดการซื้อท�ำให้
ซื้อได้ไม่ถึง 1,100,000 บาท
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ส�ำหรับคนที่มีรายได้มากและพยายาม
ซื้อทุกอย่างที่ลดหย่อนภาษีตามที่
ระบุไว้ข้างต้นแล้ว จะสามารถซื้อของ
จากตะกร้า 3 ใบนี้ไว้ลดหย่อนได้ถึง
1,100,000 บาท ส่วนคนที่มีรายได้ไม่
เยอะก็จะมีเพดานค�ำว่า “15% ของราย
ได้” ในการจ�ำกัดการซื้อท�ำให้ซื้อได้ไม่
ถึง 1,100,000 บาท
ซึ่งเงินที่น�ำไปซื้อเครื่องมือลดหย่อนภาษีเหล่า
นี้ จะถูกถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีภาษีนั้น หมายความว่า เวลา
กรอกแบบฟอร์มการยืน่ ภาษีนนั้ เราจะสามารถกรอกค่าใช้
จ่ายให้หักออกมาจากรายได้เป็นจ�ำนวนเท่ากับเงินที่ได้ซื้อ
เครื่องมือจากตะกร้า 3 ใบข้างต้นนี้
สมมติว่าเราได้ซื้อเครื่องมือทั้ง 3 ตัวนี้เป็นเงิน
ทั้งหมด 1 ล้านบาท และฐานภาษีของเราอยู่ที่ 20% ซึ่งก็
หมายความว่าเราสามารถน�ำเงิน 1 ล้านบาทนี้มาเป็นค่าใช้
จ่ายเพือ่ หักออกมาจากรายได้ และเมือ่ เรากรอกแบบฟอร์ม
ภาษีที่ท�ำให้รายได้น้อยลง 1 ล้านบาท ก็จะท�ำให้เราเสีย
ภาษีน้อยลง 20% x 1 ล้านบาท เท่ากับ 2 แสนบาท และ
นี่ก็เป็นที่มาที่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าถ้าใช้เงิน 1 ล้านบาท
มาซื้อกองทุนเหล่านี้ แล้วจะได้เงินคืนจ�ำนวน 2 แสนบาท
(ถ้าฐานภาษีอยู่ที่ 20%)
ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะเลือกซื้อเครื่องมือลดหย่อน
ภาษีตัวใดตัวหนึ่งนั้นควรจะต้องท�ำความเข้าใจกับราย
ละเอียดและเงื่อนไขของเครื่องมือลดหย่อนภาษีตัวนั้น
ก่อน โดยเฉพาะการซื้อเครื่องมือเหล่านี้อาจจะมีเงื่อนไข
ก�ำหนดให้ถอื ยาวถึงอายุ 55 ปี หรือไม่กต็ อ้ งถือเอาไว้อย่าง
น้อย 7 ปีปฏิทิน ซึ่งการนับปีปฏิทินนั้นก็จะใช้การนับเอา
จากปีปัจจุบันมาเทียบกับปีที่ซื้อ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะซื้อ
กองทุน LTF ในปี พ.ศ. 2560 ก็จะต้องถือยาวไปจนถึง
ปี พ.ศ. 2566 ไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องโดนเรียกภาษีคืนไป
ทั้งหมด ซึ่งระบบของธนาคารจะสามารถตรวจสอบได้ว่า
ใครท�ำผิดเงื่อนไข

เครือ่ งมือในการลดหย่อนภาษีทถี่ อื ว่าเป็นการลงทุนหรือการออมในตลาดทุนนัน้ สามารถแบ่งออกมาเป็น
3 ตะกร้าใหญ่ๆ คือ
1. กองทุนรวมแบบ LTF – สูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของเงินรายได้ในปีนั้น แต่จ�ำกัดสูงสุดแค่ 500,000 บาทเท่านั้น
2. กองทุนรวมแบบ RMF กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และประกันบ�ำนาญ – เงินที่น�ำไปซื้อเครื่องมือทั้ง 3 กองนี้ไม่
สามารถเกิน 500,000 บาทในแต่ละปี โดยแต่ละกองก็มีเพดานที่แยกจากกันออกมาอีกต่างหาก
3. ประกันชีวิต – สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

Long Term Equity Fund (LTF)
LTF มีทมี่ าจากแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ทีม่ เี ป้า
หมายเพิม่ จ�ำนวนผูล้ งทุนสถาบันในประเทศ เพราะเชือ่ ว่าหาก
ต้องการให้ตลาดหุน้ ของไทยมีเสถียรภาพมากขึน้ จ�ำเป็นต้อง
มีสดั ส่วนผูล้ งทุนสถาบันในประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (ทีเ่ รียกกัน
โดยทัว่ ไปว่ากองทุนรวม) มากกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั จึงจะ
ท�ำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่ผันผวนตามแรงซื้อขาย
ของนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมากจนเกิน
ไป และท�ำให้เกิดเสถียรภาพในระบบตลาดทุนไทยในที่สุด
ด้วยเหตุนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 จึง
ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ขึ้น
โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อจูงใจให้เกิด
การลงทุนในกองทุน LTF ดังนั้น สรุปได้ว่าทางรัฐบาลนั้น
สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนเริ่มลงทุน
เพื่อการออมระยะยาว และ ชักจูงให้คนเข้ามาในตลาดหุ้น

กันมากขึ้นโดยใช้การลดหย่อนภาษีเป็นแรงจูงใจ ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของคนเข้ามาในตลาดทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อตลาดทุนไทยท�ำให้ตลาดทุนในประเทศไทยมีเสถียรภาพ
มากขึน้ ตามไปด้วย โดยการ และ ในขณะเดียวกันประชาชน
ก็ได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี
กองทุนรวมคือ การน�ำเงินของคนหลายๆ
คนมาลงขันรวมกันตรงกลาง แล้วน�ำไปลงทุนใน
สินทรัพย์ต่างๆ ภายใต้การบริหารดูแลของคนกลาง
(เรียกว่า ผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ จะมีความรูค้ วามสามารถ
ในการลงทุนและบริหารจัดการสินทรัพย์ให้กบั กองทุน
รวม) โดยสินทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนนัน้ มีได้ทกุ รูป
แบบไม่ว่าจะเป็น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตร ทองค�ำ 
หรือแม้กระทั่ง ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
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LTF จะเป็นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ะเน้น
การลงทุนในหุ้นที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 30%
ของก�ำไรสะสม ส�ำหรับกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล คน
ที่ได้รับเงินปันผลจะมีภาระภาษีที่ต้องจ่าย โดยสามารถ
เลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% หรือจะเลือกไม่หัก
ณ ที่จ่าย แต่น�ำเงินปันผลที่ได้รับนั้นมารวมค�ำนวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ประจ�ำปีทีเดียวเลยก็ได้
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term
Equity Fund : LTF) เป็นกองทุนรวมประเภทพิเศษ
เพือ่ ลดหย่อนภาษีชนิดหนึง่ ซึง่ เป็นกองทุนรวมทีเ่ น้น
การลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันที่จะลงทุนระยะยาว
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผูท้ ลี่ งทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นบุคคลธรรมดาจะ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ เป็นแรงจูงใจในการ
ลงทุน
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กองทุนรวมแบบ LTF จึงกลายเป็นกองทุนยอด
นิยมทีเ่ อาไว้ใช้ลดหย่อนภาษีอย่างดี โดยซือ้ สูงสุดได้ไม่เกิน
15% ของเงินได้ในปีนั้น แต่จ�ำกัดสูงสุดแค่ 500,000 บาท
เท่านัน้ ซือ้ ปีไหนก็ใช้ลดหย่อนภาษีของปีนนั้ ส่วนจะประหยัด
ภาษีได้เท่าไร ก็ขึ้นกับฐานภาษีของแต่ละคน ยิ่งฐานภาษีสูง
มากก็ยิ่งประหยัดได้มาก โดยผู้ลงทุนสามารถน�ำเงินลงทุน
ในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึง่ ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์
พิเศษทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั นอกเหนือจากผลตอบแทนจากการ
ลงทุน
LTF เป็นกองทุนยอดนิยมที่เอาไว้ใช้ลด
หย่อนภาษี โดยซื้อสูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ใน
ปีนั้น แต่จ�ำกัดสูงสุดแค่ 500,000 บาทเท่านั้น
เงื่อนไขของการซื้อ LTF ก็คือต้องถือให้
ครบ 7 ปีปฏิทิน ถ้าผิดเงื่อนไขการลงทุน (เช่น ไปถอน
เงินออกมาก่อนครบก�ำหนด 7 ปีปฏิทิน) ก็จะต้องคืน
เงินส่วนที่ได้ลดหย่อนภาษีมา

เงื่อนไขของการซื้อ LTF ก็คือต้องถือให้ครบ 7
ปีปฏิทนิ โดยการนับเงือ่ นไขตามปีปฏิทนิ นัน้ มีขอ้ ดีอย่างหนึง่
คือ ถ้าต้องการซื้อกองทุนในปี พ.ศ. 2560 และจ�ำเป็นต้อง
ถือไว้ 7 ปีปฏิทิน ก็สามารถซื้อในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2560 แล้วไปขายในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566 ได้ ซึ่ง
ถ้านับกันจริงๆ ก็เหมือนกับการถือแค่ 5 ปีกว่าๆ เท่านั้น
ท�ำให้มคี นส่วนใหญ่เพิง่ มานึกซือ้ กันตอนช่วงปลายปี ท�ำให้
เห็นปรากฏการณ์ที่หุ้นขึ้นในช่วงนั้นอยู่บ่อยๆ แล้วกลาย
เป็นซือ้ กันทีร่ าคาแพงไปและท�ำให้ไม่คมุ้ ในทีส่ ดุ ดังนัน้ การ
จะซือ้ เครือ่ งมือลดหย่อนภาษีนนั้ ไม่ควรไปรอซือ้ ทีป่ ลายปี
แต่ควรจะวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าต้องการจะแบ่งเงินไว้
กี่ก้อน เพื่อทยอยซื้อในช่วงระหว่างปี โดยทั่วไปแล้ว ขอ
แนะน�ำว่าแบ่งออกมาไม่กี่ก้อนก็พอ แล้วก็ทยอยซื้อเก็บ
ไว้ในระหว่างปีในเวลาที่ตลาดหุ้นซบเซา
LTF เหมาะส�ำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการ
ลงทุนในหุ้นระยะยาวและสิทธิประโยชน์ในการลด
หย่อนภาษี แต่อาจไม่มคี วามช�ำนาญเกีย่ วกับการลงทุน
ในหุ้น หรือไม่มีเวลา จึงลงทุนผ่านกองทุนรวม ทั้งนี้
ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้
ถ้าผิดเงื่อนไขการลงทุน เช่น ไปถอนเงินออก
มาก่อนครบก�ำหนด 7 ปีปฏิทินแล้ว ผู้ท�ำผิดเงื่อนไขจะ
ต้องคืนเงินส่วนที่ได้ลดหย่อนภาษีมาทั้งหมดให้กับกรม
สรรพากร พร้อมกับจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน มิ

หน�ำซ�้ำ ถ้ากองทุนที่ไถ่ถอนมานั้นมีก�ำไร ก็จะต้องน�ำก�ำไร
มาหักภาษีเพิ่มเติมด้วย
นโยบายการลงทุนของ LTF จะมีการลงทุน
เพียงแบบเดียว คือ ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจเน้น
ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 หุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม
หรือลงทุนในหุ้นตามที่บริษัทจัดการเห็นควรก็ได้ ขึ้น
อยูก่ บั รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวแต่ละกอง
ส่วนค�ำถามทีผ่ มโดนถามประจ�ำก็คอื กองทุนของ
ทีไ่ หนบ้างทีผ่ มแนะน�ำให้ซอื้ ในปีนี้ ถ้าไปถามเจ้าหน้าทีข่ อง
แต่ละกองทุน เขาก็คงจะบอกว่าของตัวเองดีทสี่ ดุ ดังนัน้ ผมขอ
ยกให้เป็นหน้าทีข่ องสถาบันจัดอันดับกองทุนเหล่านีจ้ ะดีกว่า  
โดย็HJH็กกดกกดกดค�ำแนะน�ำของการซื้อ LTF ของผม
นัน้ ก็คอื ให้ไปเปิดดูจากเว็ปไซด์ของสถาบันจัดอันดับกองทุน
เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น http://www.wealthmagik.com/
หรือ http://www.morningstarthailand.com/th/ แล้ว
คลิกไปทีก่ องทุนรวม จากนัน้ ก็เลือกประเภทของกองทุนให้
เป็น LTF และเพียงเท่านีเ้ ราก็จะเห็นการจัดอันดับของ LTF
แต่ละกองทุนอย่างชัดเจน ซึง่ เราก็สามารถไปเลือกกองทุน
ที่มี 5 ดาวได้โดยไม่ยากนัก โดยการจัดอันดับจะอ้างอิงมา
จากผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน

Retirement Mutual Fund (RMF)
เมือ่ ได้ไขข้อข้องใจเกีย่ วกับ LTF
ค�ำถามต่อมาที่มักจะมีคนถามก็คงเป็นกอง
ทุน RMF เพราะว่ากองทุนนีม้ มี าก่อนกองทุน
LTF เสียอีก แต่ที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันก็
เป็นเพราะเงื่อนไขในการลงทุนที่ค่อนข้าง
เข้มงวดและซับซ้อนมากกว่ากองทุน LTF
แต่กองทุนนี้ก็ยังมีข้อดีอยู่ในแง่ของความ
หลากหลายที่มากกว่ากองทุน LTF

เรามาดู
กันดีกว่าว่า
กองทุน RMF
เป็นอย่างไร

กองทุ น RMF (ย่ อ มาจาก
Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุน
รวมที่ส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ที่มีรายรับ
เป็นเงินเดือนและสะสมเงินไว้ใช้ในยามที่
ตนเองเกษียณอายุจากการท�ำงานเพื่อที่จะ
สามารถเลีย้ งตนเองได้ในอนาคตซึง่ สามารถ
ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�ำการ ไม่
จ�ำกัดจ�ำนวนครัง้ และไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล
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ผูล้ งทุนสามารถน�ำเงินลงทุนใน RMF มาหัก
ออกจากเงินได้หลังหักค่าใช้จา่ ยในปีนนั้ (ซือ้ ปีไหนก็ใช้
ลดหย่อนภาษีของปีนั้น) ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
ก�ำหนด ซึง่ มีผลท�ำให้ฐานเงินได้สทุ ธิสำ� หรับการค�ำนวณ
ภาษีลดลง และส่งผลให้ผู้ลงทุนเสียภาษีน้อยลง ส่วน
จะประหยัดภาษีได้เท่าไร ก็ขึ้นกับฐานภาษีของแต่ละ
คน ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่งประหยัดได้มาก โดยผู้
ลงทุนสามารถน�ำเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อน
ภาษีได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษที่ผู้ลงทุนจะ
ได้รับนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการลงทุน
เนือ่ งจากผลรวมของเงินลงทุนจาก 1) กองทุน
รวมแบบ RMF, 2) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ, และ 3)
ประกันบ�ำนาญ ในแต่ละปีภาษีนนั้ จะต้องไม่เกิน 500,000
บาทในแต่ละปี จึงหมายความว่า “จ�ำนวนเงินทีส่ ามารถ
น�ำไปลดหย่อนภาษีในแต่ละปีจาก RMF นัน้ มีคา่ สูงสุด
ไม่เกิน %15 ของเงินได้ในปีนนั้ แต่เมือ่ รวมกับเงินทีน่ ำ�
ไปซือ้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและประกันบ�ำนาญแล้วจะ
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท”
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การลงทุนในกองทุน RMF นั้นจะต้องลงทุนต่อ
เนื่องกันอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี จนกระทั่งถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์
โดยจ�ำนวนที่ต้องลงทุนขั้นต�่ำนั้น คือ 5,000 บาท (หรือ 3%
ของเงินได้ ถ้าน�ำ 3% มาคูณกับเงินได้แล้วได้ค่าต�่ำกว่า 5,000
บาท) ส�ำหรับคนที่จะเริ่มลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี
นั้น เงื่อนไขบังคับว่าจะต้องลงทุนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
(นับวันชนวัน และนับเฉพาะปีที่ลงทุน)
การลงทุนในกองทุน RMF นั้นจะต้องลงทุน
ต่อเนื่องกันอย่างน้อยปีเว้นปี จนกระทั่งถึงอายุ 55 ปีบ
ริบูรณ์ โดยจ�ำนวนที่ต้องลงทุนขั้นต�่ำนั้น คือ 5,000 บาท
(หรือ 3% ของเงินได้ ถ้าน�ำ %3 มาคูณกับเงินได้แล้วได้
ค่าต�่ำกว่า 5,000 บาท) ส�ำหรับคนที่จะเริ่มลงทุนครั้งแรก
เมื่ออายุมากกว่า 50 ปีนั้น เงื่อนไขบังคับว่าจะต้องลงทุน
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับวันชนวัน และนับเฉพาะ
ปีที่ลงทุน)
การผิดเงื่อนไขนั้นจะเกิดขึ้นได้จาก 1) การไม่ได้
ลงทุนต่อเนื่องมา 2 ปีติดต่อกัน (ทั้งนี้การซื้อแบบปีเว้นปี จะ

ยังไม่ผิดเงื่อนไข) หรือ 2) การขายกองทุนออกมาก่อนถึง
อายุ 55 ปี
ซึง่ ถ้าเกิดผิดเงือ่ นไขตามข้อใดข้อหนึง่ ข้างต้น ผู้
ทีใ่ ช้กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีไปแล้วนัน้ จะถูกเรียกคืน
ภาษียอ้ นหลังไป 5 ปีปฏิทนิ (โดยการนับปีตามปีปฏิทนิ นัน้
ไม่จำ� เป็นต้องนับแบบวันชนวัน) ยิง่ ไปกว่านัน้ ก�ำไรจากการ
ขายกองทุนนัน้ จะต้องถูกเสียภาษีดว้ ย ถ้าลงทุนในกองทุน
RMF ยังไม่ถึง 5 ปี (หมายความว่า ถ้าถือกองทุน RMF
มามากกว่า 5 ปี ก็จะถูกคิดภาษีย้อนหลังไปแค่ 5 ปีปฏิทิน
แต่กำ� ไรจากการขายกองทุนนัน้ ยังได้รบั การอนุโลมไม่ตอ้ ง
น�ำมาคิดภาษี)
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราตัดสินใจเริ่มซื้อกองทุน
RMF ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 แล้ว หมายความว่าภายในทุกๆ
2 ปี เราจะต้องซื้อ RMF ขั้นต�่ำที่ 5,000 บาทต่อปี (กรณีที่

เงินได้ สูงกว่า 166,667 บาทต่อปี) อีกครั้งหนึ่ง และต้อง
ห้ามถอนจนกว่าจะถึงอายุครบ 55 ปีบริบรู ณ์ แต่ถา้ เกิดผิด
เงือ่ นไข เช่น ขาดตอนไปมากกว่า 2 ปี หรือเกิดต้องขายคืน
กองทุนเพือ่ น�ำเงินมาใช้เสียก่อนในปี พ.ศ. 2566 (โดยทีอ่ ายุ
ยังไม่ถงึ 55 ปี) ก็หมายความว่า เราจะโดนเรียกเก็บภาษีคนื
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566 ท�ำให้จ�ำนวน
เงินภาษีที่ได้ถูกลดหย่อนในช่วงปีเหล่านั้น กลับมาถูกคิด
เป็นภาษีเพิ่มเติมในปีภาษีที่ขายคืนกองทุนไปโดยปริยาย
ในกรณีตวั อย่างตามตารางข้างล่างนี้ จะเห็นว่าใน
ปี พ.ศ. 2566 ได้ท�ำผิดเงื่อนไข เพราะไม่ได้ลงทุนต่อเนื่อง
มา 2 ปีตดิ ต่อกัน ท�ำให้จะต้องคืนภาษียอ้ นหลัง 5 ปีปฏิทนิ
ย้อนหลัง ซึ่งก็คือจากปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 เป็น
จ�ำนวนเงิน 40,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ภาษีที่ได้ลดหย่อน
ไปในปี พ.ศ. 2560 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องโดนเรียก
คืน (เพราะโดนย้อนหลังไปแค่ 5 ปีปฏิทิน)
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พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ซื้อ 100,000
บาท

ไม่ซื้อ

ซื้อ 100,000
บาท

ไม่ซื้อ

ซื้อ 100,000
บาท

ไม่ซื้อ

ไม่ซื้อ

ลดหย่อนไป ไม่ได้ลดหย่อน ลดหย่อนไป ไม่ได้ลดหย่อน ลดหย่อนไป ไม่ได้ลดหย่อน
ผิดเงื่อนไข
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ของกองทุน RMF
จะเห็นว่าเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุน RMF
นั้นค่อนข้างเข้มงวดและต้องอาศัยการวางแผนให้ดีเสีย
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อไป เพราะเมื่อซื้อไปครั้งแรกแล้วก็
เท่ากับว่าจะต้องเจียดเงินซื้อไปต่อเนื่องเรื่อยๆ จนกว่าจะ

อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และอย่างเก่งถ้าอยากจะถอยออก
มา ก็ท�ำได้แค่ซื้อปีเว้นปีเป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อ
เลี้ยงกองทุน RMF เอาไว้ไม่ให้ผิดเงื่อนไขจนกระทั่งอายุ
ครบ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้นเอง

กองทุน RMF นั้นสามารถเลือกประเภทของกองทุนได้ 4 ประเภท คือ
1. กองทุนตราสารตลาดเงิน ที่เน้นลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้น ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น เป็นต้น
2. กองทุนตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น
3. กองทุนตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในหุ้น เป็นต้น
4. กองทุนคอมโมดิตี้ ที่เน้นลงทุนในทองค�ำหรือสินค้าในหมวดพลังงาน เช่นน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
กองทุน RMF นัน้ มีให้เลือกหลากหลายเหมือน
กองทุนรวมทัว่ ไป ตัง้ แต่กองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ ่ เน้นลงทุน
ในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร กองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งปานกลาง
ที่ผสมผสานระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสาร
ทุน ไปจนถึงกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เน้นลงทุนในตราสาร
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ทุน และรวมไปถึงกองทุนรวมทีล่ งทุนใน Commodity เช่น
น�้ำมันหรือทอง เป็นต้น และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกองทุน
RMF ก็คอื การสามารถเลือกเปลีย่ นกองทุนให้ไปลงทุนใน
ตราสารตลาดเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็น parking fund ไว้
พักเงินเวลาที่ไม่รู้จะลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรดี

Financial Market
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน FSA, FIA, FSAT, FRM

Money Market มีทั้งหมด 8 ชนิด
1. Treasury Bills (T-Bills)
มีความเสี่ยงน้อยสุด, สภาพคล่องสูงสุด
(Liquidity = ability to sell security without significant loss on value)
(Marketability = ability to sell security with low bid/ask spread)
มี competitive bid / non-competitive bid (จะกล่าวต่อไปใน เรื่องการ operate investment ในตลาด)
วิธีค�ำนวณ yield
F-P 360
   rBD =        x
F n คิดง่าย, เป็นวิธี simple interest, แต่ไม่ค่อยถูกนัก

F-P 365
   rBED =        x
คิดได้ตรงกว่า เนื่องจาก Base on เงินที่จ่ายไป แล้วใช้ 365 วันแทน
P n
365
F n
reff =          - 1 คิดได้ตรงสุด, ยากที่สุด เป็นวิธี compound interest
P

()

* สังเกตว่า  rBD  >  rBED อยู่เสมอ (Bank discount yield < Bond equivalent discount yield) เนื่องจาก ตัว
หารที่น้อยกว่า และ ตัวเศษที่เยอะกว่า ของ rBED
2. CD (Certificate of Deposit) : สถาบันการเงินเป็นคนออก
3. CP (Commercial Paper) : บริษัทเอกชนเป็นคนออก
4. Repo & Reverse  จะเป็นการกูย้ มื กันชัว่ ข้ามคืน โดนมีของไปวางค�ำ้ ประกันให้ ผลตอบแทนทีไ่ ด้จะเป็นในรูปดอกเบีย้
 Repo : เอาของไปตึ๊ง (จ�ำน�ำ, วางค�้ำประกัน) แล้วเอาเงินมาหมุน แป๊ปนึง (จะแค่ข้ามคืน)
 Reverse : เอาเงินให้ไป แล้วยึดของเอาไว้แป๊ปนึง
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5. Fed fund (Federal fund) : เรียกว่า interbank loan ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์คือ เป็นเครื่องมือส�ำหรับให้ bank กู้ยืม
กันเองแบบชั่วข้ามคืน (ในญี่ปุ่น จะเรียกเป็น call money) โดยมีการก�ำหนด interbank loan rate ซึ่ง Federal
จะเป็นคนก�ำหนด เพื่อควบคุมนโยบายทางการเงินของประเทศ (monetary policy) ได้อีกทีนึง
6. Broker Call : เป็นเงินที่ broker ยืมจาก bank เพื่อน�ำไปซื้อ หุ้น ให้ Individual (จะได้กล่าวถึง Buy on margin
อีกทีนึง)
7. Euro dollars : ค�ำว่า Euro ในที่นี้หมายถึง สกุลเงินที่ไม่ใช่ของในประเทศตัวเอง อย่างเช่น ถ้าคนอยู่ในอเมริกา
แล้วพูดถึง Euro เค้าก็หมายถึง เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ US dollars ซึ่ง Euro ของเค้าอาจหมายถึง เงินเยน, บาท, หรือ
ปอนด์ ก็ได้
8. Banker acceptance : ให้นึกถึง LC (letter of credit) ซึ่งจะใช้ท�ำ trade ระหว่างประเทศ, อ�ำนวยความสะดวก,
ไม่มีดอกเบี้ย ยกตัวอย่างเช่น เราอยู่เมืองไทย แล้วต้องการซื้อรถจากเยอรมัน ถ้าสั่งซื้อมาแล้วไม่มีเงินจากให้เค้า
เค้าก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งรถไปกลับ ดังนั้นเพื่อความแน่ใจว่าเค้าจะได้เงิน เค้าก็จะให้ เราไปหา
Banker acceptance ยื่นให้เค้าก่อนที่เค้าจะตกลงใจส่งรถจากเยอรมันมาให้เรา ทีนี้ก็มาดูว่าเราจะไปหา Banker
acceptance มาได้ยังไง ค�ำตอบก็อยู่ในตัวแล้วว่าต้องไปที่ Bank ยืนยันว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชี มีปัญญาพอที่จะ
จ่าย โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม (fee) ให้ bank นิดหน่อย
โดยหลักๆ แล้ว Money market ผมอยากจะขอแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้
    T, CD, CP

Repo & reverse, Fed fund, Broker call        Euro, Banker acceptance

ให้เป็นแบบฝึกหัดไปนึกเอาเองว่าเพราะอะไร จึงจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้
Capital Market (แบบ Bond)
1. T- note / bond : มี denomination ไม่สูง และ รุ่นใหม่ๆ ที่ออกมา จะไม่มี call provision ฝังอยู่อีกแล้ว (จะ
กล่าวถึงเรื่องของ call ทีหลัง ส�ำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน)
2. Fed agency Debt: ตราสารหนี้ออกโดย รัฐวิสาหกิจ ยกตัวอย่างเช่น การไฟฟ้า, หรือ ปตท. เป็นต้น
3. Municipal Bond : ไม่มีชื่อไทยให้แปล เนื่องจาก เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยท้องถิ่นของแต่ละ state ซึ่งส�ำหรับใน
อเมริกาแล้ว เค้าจะแบ่งเขตการปกครองเป็น Federal (ส่วนกลาง) และ state (รัฐ) เอาไว้ แล้วแต่ละรัฐ ก็จะแบ่ง
การปกครองเป็นระดับท้องถิ่น (คล้าย เทศบาล) โดยส่วนใหญ่แล้ว Municipal Bond จะได้รับการยกเว้นภาษีจาก
Federal (ดังนั้น Fed จึงก�ำหนด limit ของแต่ละคน ไม่ให้ซื้อเกินกว่าที่ตั้งไว้) และ Coupon ส�ำหรับ Municipal
Coupon rate
Bond แล้ว จะไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้นเมื่อเวลาคิด return ที่ได้ เราจะได้เป็น                       ;    โดย
T คือ
rm =
1
T
อัตราภาษี
ตัวอย่างของ Municipal Bond ในอเมริกา มีดังนี้
 Revenue bond / Income bond เป็น project ของท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ก�ำไร ก็จะไม่จ่าย coupon เลย
 General obligation bond : เอาชื่อเสียงของ municipal นั้นเป็นประกัน, ถ้า default ก็เรียกเก็บภาษีท้อง
ถิ่นเพิ่มเติมได้ จึงมีความเสี่ยงน้อย
 Industrial development bond : มีวัตถุประสงค์เพื่อเอามาพัฒนา Private Investment
 Tax anticipation note : ออกมาก่อนช่วงที่จะเรียกเก็บภาษี ถ้าเก็บภาษีได้แล้วก็จะมีเงินมาคืน investor
(เป็น note เพราะคิดว่าเป็น short term กว่า bond)
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4. Corporate Bond : ออกโดยบริษัทเอกชน (ทวนกันอีกครั้ง ถ้าบริษัทออกตราสารหนี้ที่มี maturity < 1 yr จะ
เรียกว่า CP)
5. Mortgages & MBS : ไม่ได้แบ่งตามประเภทของ Issuer เหมือน 4 ตัวที่กล่าวมา แต่เป็นการแบ่งจาก feature
ที่พิเศษของมัน ที่จะมีการเอา Mortgage มาเกี่ยวข้องด้วย (จะกล่าวต่อไป)
6. Inter Bonds : เช่น Euro/Yankee/Samurai Bond ซึ่งตั้งชื่อมาจาก prospect ของคนที่จะมาซื้อ (ถ้าจะขาย bond
ให้ญี่ปุ่น ก็เรียก Samurai Bond)

Index Market
1. Index stock market

มีวิธีค�ำนวณ 3 วิธี
1. Price-weighted average
 Purchase each security with equal share
 Adjust holding after split by using divisor to maintain equally share weight
P1 + P2 + P3     P1 x 1.2 + P2 + P3
=
 Index =       3                 
divisor
2. MV (market value) weighted average
 Purchase each security with proportion of MV
 No need to adjust holding
MV1 + MV2 + MV3     
; MVi = ni Pi
 Index =  
           3  
3. Equally weighted average
 Purchase each security with equal dollar amount
 Adjust holding to maintain equal dollar amount
P11    P21    P31
+ +
 Index = P     P
10
20    P30
ถ้า dividend เกิน 10% จะน�ำมาคิด divisor ด้วยส�ำหรับ Price weighted กับ Equal weight
มาดูตลาด stock index ที่มีอยู่ในตอนนี้กัน
 DJA (Dow Jone Average) ใช้ 30 บริษัท Blue-chip ดังนั้น Price Value ของแต่ละบริษัทจะต่างกันไม่
มาก ก็เลยใช้ Price weighted average ในการคิด DJA
 S&P’s ใช้ 500 กว่าบริษัทใหญ่มาคิด จึงใช้ MV weighted avg ในการค�ำนวณเอา
 NYSE / AMEX, Wilshire ตลาดอื่นๆ ที่เหลือในอเมริกา
 Nikkei, FTSE, DAX ตลาดในประเทศที่ไม่ใช่อเมริกา

2. Index Bond Market
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 Merrill Lynch เป็นบริษัท consult
 Lehman, Saloman brothers เป็นบริษัท consult อีก 2 บริษัทที่ไม่ค่อยคุ้นหูนัก
โดยทั่วไปแล้ว ตลาดนี้จะถูกน�ำมาใช้เป็น benchmark เฉยๆ ไม่ค่อยเน้นความส�ำคัญเท่าไร (เด่นสู้ตลาด Stock market
ไม่ได้) จะ subject to credit rating มากกว่า

นวัตกรรมในปี 2021
(ตอนแรก)

แปลและเรียบเรียงจาก : THE VERGE 2021

ทางทีมงานสวัสดีแอคชัวรีได้จัดบทความชุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก
เพียงแค่ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งใกล้ตัวเหลือเกิน และไหนๆ จะเขียนเป็นภาษาไทยแล้ว ก็เลยถือ
โอกาสใช้บทความนี้เป็นที่ฝึกปรือภาษาอังกฤษของชาวสวัสดีแอคชัวรีกันด้วยเลย โดยเรา
ท�ำการแปลย่อหน้าต่อย่อหน้าให้ เพื่ออ่านเข้าใจง่าย และอยากให้ลองอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อน อย่าเพิ่งข้ามไปอ่านภาษาไทยนะครับ อ่านฉบับนี้จบแล้ว อย่าลืมติดตามอ่านฉบับ
หน้า (ตอนจบ) ของเรื่องนี้นะครับ
มาดูกันว่าเราจะอ่านและท�ำความเข้าใจได้ตรงกันกับที่แปลไว้หรือเปล่า...
In his final months on the job, US Secretary
of Transportation Anthony Foxx has been vocal
about the pressing need to repair America’s
broken infrastructure, and all the ways in which
technology will fundamentally change the way
we move. With 55,000 employees and a budget of
over $70 billion, the Department of Transportation
is a massive enterprise responsible for regulating
American air, maritime, and surface transportation
spaces. But the organization’s directives can have
far-reaching implications: the Federal Aid Highway
Act of 1956 established the modern freeway system,
which divided communities but also redefined how

Americans traveled long distances. In September,
the DoT released a landmark autonomous vehicles
policy that will speed up the safe deployment of
autonomous vehicles: self-driving cars, the report
asserted, will save lives and make transportation
both more efficient and accessible. The policy
sets forth rules for manufacturing and sales of
autonomous vehicles, requires companies to share
research data with federal regulators, and promotes
protection for passenger privacy. Foxx’s vision for
US transportation also includes high-speed rail,
GPS tracking systems for airplanes, and drones
that will replace trucks to deliver goods to your
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ในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของเขาในงานทีก่ ระทรวง
คมนาคมแอนโทนีเ่ รดฟอกซ์สหรัฐได้รบั เสียงเกีย่ วกับความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่แตก
สลายของอเมริกาและวิธีการทั้งหมดที่เทคโนโลยีพื้นฐาน
จะเปลีย่ นวิธที เี่ ราย้าย กับ 55,000 คนและงบประมาณกว่า
$70 พันล้านกรมการขนส่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิด
ชอบในการควบคุมอเมริกนั ช่องว่างอากาศทางทะเลและการ
ขนส่งพืน้ ผิว แต่คำ� สัง่ ขององค์กรสามารถมีความหมายกว้าง
ขวาง: พระราชบัญญัตสิ หพันธ์ชว่ ยเหลือทางหลวงหมายเลข
1956 จัดตัง้ ระบบทางด่วนทีท่ นั สมัยซึง่ แบ่งออกชุมชน แต่
ยังนิยามใหม่ว่าชาวอเมริกันที่เดินทางในระยะทางไกล ใน

เดือนกันยายนที่จุดปล่อยออกมาเป็นสถานที่ยานพาหนะ
ของตนเองนโยบายที่จะเพิ่มความเร็วในการใช้งานความ
ปลอดภัยของยานพาหนะของตนเอง: รถยนต์ขบั เคลือ่ นด้วย
ตัวเองรายงานกล่าวหาจะช่วยชีวติ คนและท�ำให้การขนส่งทัง้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้ นโยบายการ
ก�ำหนดกฎระเบียบส�ำหรับการผลิตและการขายของยาน
พาหนะในก�ำกับของรัฐต้องมี บริษัท ที่จะแบ่งปันข้อมูล
การวิจัยกับหน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐบาลกลางและส่ง
เสริมการป้องกันเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร วิสัย
ทัศน์ของเรดฟอกซ์สำ� หรับการขนส่งของสหรัฐนอกจากนีย้ งั
มีรถไฟความเร็วสูง, ระบบติดตาม GPS ส�ำหรับเครื่องบิน
และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาแทนที่รถบรรทุกที่จะส่งสินค้าไป
ยังประตูบ้านของคุณ เมื่อเรานั่งลงกับเรดฟอกซ์ในปลาย
เดือนกันยายนเขาก็ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความคิดของ
เขาและความกระตือรือร้นที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราจะได้รับรอบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
และสิ่งส�ำคัญที่จะย้ายประเทศไปข้างหน้า
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บทสั ม ภาษณ์

doorstep. When we sat down with Foxx in late
September he was candid about his thoughts,
and eager to talk about why changing how we
get around is inevitable, and crucial to moving
the nation forward.

It’s November, 2021: what does the
world look like?
By 2021, we will see autonomous vehicles
in operation across the country in ways that we
[only] imagine today... Families will be able to
walk out of their homes and call a vehicle, and
that vehicle will take them to work or to school.
We’re going to see transit systems sharing
services with some of these companies. It’s not
just autonomy in the vehicles. You’re going to see
trucks running more closely together, which result
in fuel savings and positive climate impact. You’ll
see companies that will start to use unmanned
aircraft to deliver products to us. My daughter,
who will be 16 in 2021, won’t have her driver’s
license. She will be using a service.
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อย่างไร

เดือนพฤศจิกายน ปี 2021: โลกจะมีลักษณะ

ในปี 2021 เราจะเห็นยานพาหนะไร้คนขับวิ่ง
ทั่วประเทศในรูปแบบที่เรา [เท่านั้น] จินตนาการในวันนี้
... หลายครอบครัวจะสามารถเดินออกจากบ้านของพวก
เขาและเรียกยานพาหนะดังกล่าว และยานพาหนะจะพา
พวกเขาไปท�ำงาน หรือไปโรงเรียน เราจะได้เห็นระบบขนส่ง
ร่วมบริการกับบางบริษทั เหล่านี้ มันไม่ใช่แค่ความเป็นอิสระ
ในยานพาหนะ คุณจะได้เห็นรถบรรทุกวิง่ ถีม่ ากขึน้ ซึง่ เป็น
ผลมาจากการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงและผลกระทบของ
สภาพภูมอิ ากาศทีด่ ขี นึ้ คุณจะเห็น บริษทั ต่างๆ ทีจ่ ะเริม่ ต้น
ในการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ
เรา ลูกสาวของผมที่จะอายุครบ 16 ปี ในปี 2021 คงจะไม่
ได้มีใบอนุญาตขับรถ เธอคงจะใช้งานการบริการดังกล่าว
Autonomous vehicles are the biggest

disruptors we’ve seen in transportation since the
horse went the way of the automobile. What are
some of the big challenges you envision in our
near future?
“WHERE WILL PRIVATE SECTOR
MARKET PLAYERS BE ASKED TO LEAD ON
THINGS BEYOND JUST THE DEVELOPMENT
OF THE VEHICLE ITSELF?”
One of the biggest challenges has been
the absence in clarity of how autonomous vehicles
are going to be integrated into the bloodstream
of America’s transportation system. What safety
regulations are going to apply? What role will the
federal government play in regulating autonomous
vehicles? What should states do? Where will private
sector market players be asked to lead on things
beyond just the development of the vehicle itself?

We recently released the Autonomous Vehicle
Policy that lays out where all these different
players belong and how the federal government
will be approaching this long-term. Today, you go
to the DMV to get your driver’s license and that
is the state’s way of regulating the operations of
a vehicle. What happens when the software is
operating the vehicle?
ยานพาหนะไร้คนขับเป็นตัวท�ำลายใหญ่ที่สุด
ทีเ่ ราเคยเห็นในการขนส่งตั้งแต่เราเลิกใช้ม้าเมื่อเข้าสู่ยุค
ของรถยนต์ อะไรคือความท้าทายทีย่ งิ่ ใหญ่ทคี่ ณ
ุ วาดภาพ
ในอนาคตอันใกล้นี้
หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการขาด
ความชัดเจนของวิธีการที่ยานพาหนะไร้คนขับจะต้องบู
รณาการเข้าสู่กระแสเลือดของระบบขนส่งของอเมริกา
กฎระเบียบความปลอดภัยใดบ้างที่จะถูกปรับใช้? อะไร
คือบทบาทของรัฐบาลที่จะเล่นในการควบคุมยานพาหนะ
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ไร้คนขับ? รัฐควรท�ำอะไรบ้าง? ภาคเอกชนจะถูกขอให้น�ำ
ไปสูใ่ นสิง่ ทีเ่ กินกว่าเพียงการพัฒนาของยานพาหนะเองหรือ
ไม่ เราเพิง่ เปิดตัวนโยบาย Autonomous Vehicle Policy
ที่วางซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ผู้เล่นที่แตกต่างกันอยู่และวิธีการที่
รัฐบาลจะใกล้เข้ามานี้ในระยะยาว วันนี้คุณไปที่ DMV ที่
จะได้รับใบอนุญาตขับรถของคุณและนั่นคือวิธีการของรัฐ
ในการควบคุมการปฏิบตั งิ านของยานพาหนะ เกิดอะไรขึน้
เมื่อซอฟต์แวร์ที่มีการด�ำเนินงานยานพาหนะหรือไม่
There are studies that show Americans
aren’t quite ready for autonomous vehicles. How
do you make people believe that this is something
that they’re going to want in their everyday
lives?
The acceptance issue is something that
the industry and government have to be focused
on. The most important question that consumers
will have is, is it safe? Early indications are that
the first few minutes of a ride in an autonomous
car can be pretty scary to people who haven’t
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been in one before. But people get used to it
quickly. People having real-life experiences with
the technology will help in the long run. I’m sure
that when the horse-and-buggy gave way to the
automobile, there was probably an acceptance
factor there as well. This is part of the progression
of technology and transportation. I believe strongly
that in the future, people will trust [autonomous
cars]. Self-driving is coming to everything. It’s
just a question of what the sequencing is. You’re
going to see trucks that are driverless, and ships
and trains that have self-driving features.
มีการศึกษาทีแ่ สดงว่าชาวอเมริกนั ยังไม่พร้อม
ส�ำหรับยานพาหนะของตนเองเป็น คุณไม่ทำ� ให้คนเชือ่ ว่า
นีค่ อื สิง่ ทีพ่ วกเขาจะต้องการในชีวติ ประจ�ำวันของพวกเขา
อย่างไร
ปัญหาทีไ่ ด้รบั การยอมรับเป็นสิง่ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
และรัฐบาลจะต้องมีการมุง่ เน้นไปที่ ค�ำถามทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ที่
ผูบ้ ริโภคจะต้องมีทมี่ นั ปลอดภัยหรือไม่ บ่งชีว้ า่ ก่อนหน้านี้

ไม่กนี่ าทีแรกของการนัง่ ในรถของตนเองสามารถจะสวยน่า
กลัวให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับในหนึ่งก่อน แต่คนที่ได้ใช้มันได้
อย่างรวดเร็ว คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในชีวติ จริงด้วยเทคโนโลยี
ทีจ่ ะช่วยในระยะยาว ฉันแน่ใจว่าเมือ่ ม้าและรถวิธที จี่ ะท�ำให้
รถยนต์ทมี่ กี อ็ าจจะเป็นปัจจัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับมีเช่นกัน นี้
เป็นส่วนหนึง่ ของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการขนส่ง
ผมเชือ่ มัน่ ว่าในอนาคตคนจะเชือ่ ถือ [รถยนต์อสิ ระ] ขับรถ
ตัวเองก�ำลังจะมาถึงทุกอย่าง มันเป็นเพียงค�ำถามของสิง่ ที่
ล�ำดับคือ คุณก�ำลังจะไปดูรถบรรทุกทีม่ คี นขับและเรือและ
รถไฟที่มีคุณสมบัติที่ตนเองขับรถ
Data collection can enable autonomy,
but only if it’s shared across the industry. How
do you encourage that sharing?
I want us to have a broader imagination
of how data can lift the safety advantages of
autonomous cars. [If] I drive over a pothole and
you are driving behind me, and see what happens
to my car, you glean that understanding and you
think to avoid that pothole. If an autonomous car
runs over a pothole, will it be able to communicate
and share that data not only with cars of the same
type [of car], or a particular manufacturer, but
[with] all autonomous vehicles regardless of who
made it? That’s one question I think the industry
needs to spend time on, because there are issues
around propriety of information. We found in the
aviation arena that information is shared between
commercial carriers all the time on an anonymous
basis. [The information] doesn’t identify the carrier
specifically, but it identifies the situation and it
allows us to attack safety challenges much more
quickly. What if, for example, a car... averts an
accident by making a particular move? Can that
information now be shared among other vehicles?
การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถเปิดใช้งานอิสระ

แต่ถ้ามันใช้ร่วมกันในอุตสาหกรรม คุณจะท�ำอย่างไรขอ
แนะน�ำให้ใช้งานร่วมกันได้หรือไม่
ผมต้องการให้เรามีจนิ ตนาการทีก่ ว้างขึน้ ของวิธี
การทีข่ อ้ มูลสามารถยกข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยของ
รถยนต์อิสระ [ถ้า] ผมขับรถผ่านหลุมและคุณก�ำลังขับรถ
อยูข่ า้ งหลังผมและดูสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ กับรถของฉันคุณรวบรวม
ความเข้าใจที่และคุณคิดที่จะหลีกเลี่ยงหลุมที่ หากรถของ
ตนเองวิง่ ข้ามหลุมก็จะสามารถทีจ่ ะสือ่ สารและแบ่งปันข้อมูล
ทีไ่ ม่เพียง แต่กบั รถยนต์ประเภทเดียวกัน [รถ] หรือผูผ้ ลิต
โดยเฉพาะ แต่ [กับ] ยานพาหนะของตนเองโดยไม่คำ� นึงถึง
คนที่ท�ำให้มันได้หรือไม่ นั่นเป็นหนึ่งในค�ำถามที่ผมคิดว่า
อุตสาหกรรมจะต้องใช้เวลาในการเพราะมีปญ
ั หารอบความ
เหมาะสมของข้อมูล เราพบว่าในเวทีการบินว่าข้อมูลทีใ่ ช้รว่ ม
กันระหว่างผูใ้ ห้บริการในเชิงพาณิชย์ตลอดเวลาบนพืน้ ฐาน
ทีไ่ ม่ระบุชื่อ [ข้อมูล] ไม่ได้ระบุผใู้ ห้บริการโดยเฉพาะ แต่ก็
ระบุสถานการณ์และช่วยให้เราสามารถโจมตีความท้าทาย
ด้านความปลอดภัยมากขึน้ อย่างรวดเร็ว เกิดอะไรขึน้ ถ้ายก
ตัวอย่างเช่นรถ ... averts อุบตั เิ หตุโดยการย้ายโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อยูแ่ ล้ว? สามารถข้อมูลว่าตอนนีใ้ ช้รว่ มกันระหว่าง
ยานพาหนะอื่น ๆ ?
In the first half of the 20th century
in and around New York City, planner Robert
Moses designed the highway system to create
physical barriers between communities. It was
destructive, and it showed how transportation
can be a civil rights and social justice issue. How
do you adopt policies that address those causes?
This age of technology we’re in is
going to revolutionize the way we think about
transportation. There are risks, because the typical
trajectory of technology is that it goes to [those]
who can afford it the most first and then over
time, becomes more ubiquitous. In an era and
in a sector where so much of the investment is
driven by government, one of the challenges we
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have is to think about, at the outset, how this
technology can be relevant to people across the
whole socio-economic spectrum.
ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ในและรอบ
ๆ นิวยอร์กซิตี้, Robert โมเสสวางแผนออกแบบระบบ
ทางหลวงที่จะสร้างอุปสรรคทางกายภาพระหว่างชุมชน
มันเป็นท�ำลายและก็แสดงให้เห็นว่าการขนส่งสามารถเป็น
ปัญหาสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคม คุณมี
วิธีการน�ำนโยบายที่แก้ไขเหตุเหล่านั้นหรือไม่
ยุคของเทคโนโลยีนเี้ ราก�ำลังอยูใ่ นเป็นไปปฏิวตั ิ
วิธที เี่ ราคิดเกีย่ วกับการขนส่ง มีความเสีย่ งเป็นเพราะวิถโี ดย
ทั่วไปของเทคโนโลยีก็คือมันจะไป [ผู้] ที่สามารถจ่ายได้
มากทีส่ ดุ คนแรกและจากนัน้ เมือ่ เวลาผ่านไปจะกลายเป็นที่
แพร่หลายมากขึน้ ในยุคและเซกเตอร์ทมี่ ากของการลงทุน
คือขับเคลือ่ นโดยรัฐบาลซึง่ เป็นหนึง่ ในท้าทายทีเ่ ราพบมีคอื
การคิดเกี่ยวกับการที่จุดเริ่มต้นที่ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถ
มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนในสเปกตรัมทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งโลก
Our highway system is the product of
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legislation from the Eisenhower years when we
were a country that had laws of segregation.
Many of our citizens could not vote. In many
corners of our country, there were projects that
were designed in the 1950s that ultimately got
built along racial or economic lines. You go to
New Orleans, Syracuse, Staten Island, Seattle,
or Los Angeles, and you can see those distinct
lines that have been drawn and the highways and
overpasses that are still there - that are actually
walls between people.
ระบบทางหลวงของเราเป็นผลผลิตของการบังคับ
ใช้กฎหมายจากช่วงปี Eisenhower เมือ่ เราอยูใ่ นประเทศ
ที่มีกฎหมายของการแยกจากกัน จ�ำนวนมากของพลเมือง
ของเราไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ในหลาย ๆ มุมของ
ประเทศของเรามีโครงการที่ที่ถูกออกแบบมาในปี 1950 ที่
ในทีส่ ดุ ได้สร้างขึน้ ตามสายเชือ้ ชาติหรือทางเศรษฐกิจ คุณ
ไปที่ New Orleans ซีราคิวส์ที่ Staten Island, ซีแอต
หรือ Los Angeles, และคุณสามารถเห็นเส้นที่ที่แตกต่าง
ได้รบั การวาดและทางหลวงและบัลทีย่ งั คงทีน่ นั่ - ทีเ่ ป็นจริง
ก�ำแพงระหว่างผู้คน

How do we repair a crumbling infrastructure that wasn’t designed correctly in the
first place?

ท�ำอย่างไรเราจึงซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ ฐานจะ
พังทลายที่ไม่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องในครั้งแรก
ได้อย่างไร

I’ve not yet seen a European city that
has a complex network of freeways in the heart of
its interior. Though the technology was available,
the Europeans recognized that there’s something
about the fabric of the interior they didn’t want to
tear away. People are talking about the possibility
of tearing down some of these freeways that run
into the interior of our cities. We see Rochester,
New York doing that right now, and serious talks
in Syracuse. In Columbus, Ohio, they didn’t tear
down the freeway, they put a physical landscape
on top of it to reconnect an area that had been
bifurcated by a freeway.

ฉั น ยั ง ไม่ เ คยเห็ น เมื อ งในยุ โรปที่ มี ค วามซั บ
ซ้อนของเครือข่ายทางด่วนในหัวใจภายในของมัน แม้ว่า
เทคโนโลยีก็มีในคนยุโรปที่ยอมรับว่ามีบางสิ่งบางอย่าง
เกี่ยวกับผ้าของการตกแต่งภายในที่พวกเขาไม่ต้องการที่
จะฉีกออกไป ผูค้ นพูดถึงความเป็นไปได้ของการฉีกลงบาง
ส่วนของทางด่วนเหล่านีท้ วี่ งิ่ เข้าภายในของเมืองของเรา เรา
เห็น Rochester, นิวยอร์กด�ำเนินการที่ในขณะนี้และการ
เจรจาอย่างจริงจังใน Syracuse ในโคลัมบัส, Ohio พวก
เขาไม่ได้รื้อทางด่วนพวกเขาใส่ภูมิทัศน์ทางกายภาพด้าน
บนของมันทีจ่ ะเชือ่ มต่อพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การ bifurcated โดย
ทางด่วนสายหนึ่ง
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ท�ำความรู้จักกับ

ISAPs

สุวิภา สุรกิตย์
บริษัท ทีม เอ็กเซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด

สมาชิก Sawasdee Actuary หลายๆท่านน่าจะรู้จักหรือคุ้นหูกับ ISAPs กันมา
บ้างแล้ว ในวันนี้ผู้เขียนจึงขออนุญาตทบทวนและอัพเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังกัน

เนื่ อ งด้ ว ย สมาคมคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย
นานาชาติ (International Actuarial Association IAA) ต้องการที่จะส่งเสริมให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทั่วโลกมีการปฏิบัติงานและให้บริการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีความสอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน จึงได้ทำ� การเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบตั ิ
งานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสากล หรือ ISAPs
(International Standard of Actuarial Practice) สู่
แวดวงคณิตศาสตร์ประกันภัยและสาธารณะชน
ในปี 2012 IAA ได้เผยแพร่ International
Standard of Actuarial Practice 1 (ISAP 1) - General
Actuarial Practice อย่างเป็นทางการเป็นฉบับแรก  โดย
ISAP 1 ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ให้ผู้ใช้รายงาน ว่าบริการที่จะได้รับจากนักคณิตศาสตร์
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ประกันภัยนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ มีการแสดงผลลัพธ์ที่ครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้รายงาน รวมถึงมี
การเปิดเผยวิธีการและสมมติฐานที่ใช้อย่างเหมาะสม
ISAP 1 ได้น�ำเสนอแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการ
ให้บริการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยหลายข้อด้วยกัน เช่น
แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ตอบรับงานจากลูกค้า การมีความรูค้ วาม
เข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงบริบทรอบด้าน เพื่อ
พร้อมส�ำหรับการปฏิบตั งิ าน แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ต้องอาศัย
ข้อมูลจากบุคคลอืน่ แนวทางพิจารณาระดับนัยส�ำคัญของ
ผลกระทบจากการประเมิน แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับคุณภาพ
ของข้อมูล รวมถึงความเหมาะสมของสมมติฐานและวิธกี าร
ประเมิน การตรวจทานรายงาน รวมถึงการสือ่ สารและการ
จัดท�ำรายงานที่เหมาะสม เป็นต้น

ปัจจุบัน มี ISAPs อีก 2 ฉบับ ที่มีการเผย
แพร่อย่างเป็นทางการไปแล้ว ได้แก่
ISAP 2 - Financial Analysis of Social Security
Programs (Adopted 13 October 2013) และ
ISAP 3 - IAS19 Employee Benefits (Adopted
11 April 2015)
นอกจากนี้ IAA วางแผนทีจ่ ะเผยแพร่ ISAPs ฉบับ
อื่นเพิ่มเติม ดังนี้
ISAP 1A - Governance of Models (Expected
completion in Q4/2016)
ISAP 4 - IFRS X Insurance Contracts (Expected
completion in 2019)
ISAP 5 - Insurer Enterprise Risk Models
(Expected completion in Q4/2016)
ISAP 6 - Enterprise Risk Management
Programs and IAIS Insurance Core Principals
(Expected completion in 2018)
ISAP 7 - “Current estimates” and other matters
in relation to the IAIS capital standards
(Expected completion in 2019)

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
(SOAT) มีแผนทีจ่ ะแปลมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเหล่านีเ้ ป็น
ภาษาไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบกันในวงกว้าง เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล อีกทั้งส่งเสริมให้บริการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยในประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ
สูงสุด
ส�ำหรับ Sawasdee Actuary ฉบับถัดไป ผู้
เขียนจะเจาะลึกลงในรายละเอียดเกีย่ วกับ ISAP 3 - IAS19
Employee Benefits เรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ทั่วไปอยู่ไม่น้อย เราจะมาดูกันว่า ISAP 3 ที่ได้เผยแพร่ไป
เมือ่ ปีทแี่ ล้วนัน้ มีการน�ำเสนอแนวทางการปฏิบตั งิ านส�ำหรับ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไว้อย่างไร และมีประเด็นไหนบ้าง
ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ อย่าลืมติดตามอ่านตอนต่อไปนะคะ
ท่านสามารถ Download ISAP 1, 2 และ 3
ฉบับเต็มได้ที่ http://www.actuaries.org/index.cfm?
lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDA
RDS_ISAP
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ข้อคิดและข้อปฏิบัติ

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม EQ ของตัวเอง
หัดคิดแต่ด้านบวก... แล้วจะรู้ว่ามีแต่สิ่งที่เป็นไปได้
หัดฝัน.... แล้วจะรู้ว่าโลกนี้น่าอยู่
หัดพูดแต่ด้านบวก.... แล้วจะรู้ว่ามีคนอีกมากมายที่รักเรา
หัดยิ้ม.... แล้วจะรู้ว่าเราคือคนที่น่ารัก
หัดฟาดฟันกับอุปสรรค... แล้วจะรู้ว่าเราคือคนที่เข้มแข็ง
ลองทน... แล้วจะรู้ว่าเรามีความอดทนที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร
ลองออกก�ำลังกายทุกวัน... แล้วจะรู้ว่าเราคือมนุษย์เจ้าพลังคนหนึ่ง
ลองคิดเอาชนะ... แล้วจะรู้ว่าเราสามารถเอาชนะตัวเองได้ไม่ยาก
ลองคิดให้ใหญ่.... แล้วจะรู้ว่าเรามีความสามารถอย่างน่าแปลกใจ
“อย่าน�ำความผิดหวังของเมื่อวานมาบดบังความฝันในวันพรุ่งนี้”
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