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“ทศวรรษนึง
   จึงจะมีการ..เปลี่ยนหนนึง”

	 ตามท่ีสมาชิกคงได้ทราบแล้วว่าตาราง
มรณะได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี	2560		 ซ่ึงได้เริ่ม
ใช้ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2560	 เป็นต้นไป	
และนอกจากนี้	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้มีข่าวว่าคณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับร่างกฎหมายแรงงาน 
เรื่องการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
โดยลูกจ้างที่ท�างานเกิน	20	ปี	 จะได้เงินชดเชย	
400	วัน	แต่กฎหมายยัีงไม่ได้ประกาศใช้	ดังนั้น
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได ้
เห็นความส�าคัญของเร่ืองดังกล่าวอาจส่งผลให้
กิจการต้องประเมินผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของพนักงานต้องตั้งเพิ่มขึ้นหรือไม่	 โดยผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงตารางมรณะปี	 2560 
รับรู้เข้าก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ส่วนผลกระทบจาก
การปรับปรุงกฎหมายแรงงานใหม่ถือว่าเป็นต้นทุน
บริการอดีตดข้างบก�าไรขาดทุน	ซึ่งมีรายละเอียด
ใน	FAP	Newsletter	ฉบับก่อนหน้า	
	 ส�าหรับฉบับนี้	 คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบญัชไีด้รับการอาสาจากนายกสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาเล่าผลกระทบอย่าง
ง่ายจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว	ในแต่ละ
ประเทศจะมี “ตารางมรณะ”	 เป็นของตัวเอง 
โดยตารางมรณะที่ว่านี้	เป็นการเก็บสถิติของคนทั้ง
ประเทศ	(ที่ท�าประกันภัย)	และหาโอกาสการเสีย
ชีวิตของคนแต่ละอายุ	ซึ่งแน่นอนว่า “ถ้าย่ิงอายุ
มากขึ้น โอกาสการเสียชีวิตก็จะมากขึ้น” 

	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงค�านวณหาอัตรามรณะแล้วสร้างเป็น	“ตาราง
มรณะ” ขึน้มา	และแบ่งออกตามปัจจยัความเสีย่ง	ซึง่นยิมกนัมากทีส่ดุคอื	แบ่งออกตาม	อาย ุ
(เอาทุกอายุตั้งแต่	แรกเกิด	จนกระทั่ง	100	ปี)	และ	เพศ	(ขอค�านวณแยกแค่	2	เพศเท่านั้น	
เพราะ	เพศที่	3	หาข้อมูลมาท�าสถิติยากครับ)
	 ซึง่เมือ่เรว็	ๆ 	นี	้ประเทศไทยกม็ตีารางมรณะตวัใหม่ถอืก�าเนดิขึน้	เรยีกว่า “ตาราง
มรณะไทย ปี 2560” ซึ่งประกาศให้ใช้	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560	เป็นต้นไป	โดยสาระ
ส�าคญัคอืการยกเลกิตารางมรณะตวัเก่า	(ตารางมรณะไทย	ปี	2551)	และมาใช้ตารางมรณะ
ตัวใหม่นี้แทน
	 ผมค�านวณอายขุยัเฉลีย่ของคนไทย	จะเหน็ว่า....จากทีเ่คยเฉลีย่อยูท่ี	่73	ปี	(ตาราง
มรณะไทย	ปี	2551)	ไปอยู่ที่	77	ปี	 (ตารางมรณะไทย	ปี	2560)	แล้ว	โดยตารางมรณะ 
ตัวใหม่	ปรับลดลงมาถึง	30%	-	40%	เลยทีเดียว

	 เพือ่ให้เหน็ภาพมากขึน้	เรามาดตูวัอย่างการเปรยีบเทยีบตารางมรณะไทย	ปี	2551	
กับ	ตารางมรณะไทย	ปี	2560	อย่างง่าย	ๆ 	ดังนี้ครับ	(ตัวเลขในตารางนั้น	ผมปัดเศษให้เป็น
ตัวเลขประมาณกลม	ๆ	เพื่อความง่ายและความสะดวกในการจดจ�าไปใช้งาน)	
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ชาย

(จากตารางมรณะไทยปี 
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อัตรามรณะของเพศ

หญิง

(จากตารางมรณะไทยปี 

2560)*

อัตรามรณะของเพศชาย 

สูงกว่า อัตรามรณะ

ของเพศหญิง

35
0.3% 0.1% 0.20% 0.06% ประมาณ 3 เท่า

45
0.5% 0.2% 0.35% 0.14% ประมาณ 2.5 เท่า

55
1.0% 0.5% 0.70% 0.33% ประมาณ 2 เท่า

*ตารางมรณะไทยปี 2560 มีค่าเป็นช่วง 

ซึ่งเลือกปรับขึ้นได้ตามสูตรการคำานวณที่ คปภ. กำาหนด

 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราท�าการศึกษา ตารางมรณะไทยปี 2551 

เพศชาย อายุ 35 ปี จ�านวน 1,000 คน จะเห็นว่า โอกาสที่คน ๆ นั้น

จะตายภายใน 1 ปี คือ 1 คน (ซึ่งก็คือ 0.3%)  ส่วนเพศหญิง อายุ 

35 นั้น ในจ�านวณ 1,000 คน จะมีโอกาสตายเพียงแค่ 1คน (ซึ่งก็คือ 

0.1%) ซึ่งน้อยกว่าเพศชายถึง 3 เท่า

	 การเปลี่ยนโครงสร้างของอัตรามรณะเช่นน้ี	จะมีผลกระทบ
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	โดยท�าให้ภาระผูกพัน	(หนี้สิน)	และ 
ต้นทุนบริการ	 (ค่าใช้จ่าย)	ของผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 (Post- 
employment	benefits)	และของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน	 (Other	 long-term	employee	benefits)	 มีค่าสูงขึ้น 
เพราะถ้าอัตราการเสียชีวิตน้อยลง	จะท�าให้การประมาณการณ์คน
เกษียณอายุสูงขึ้น	และต้องตั้งส�ารองหนี้สินและค่าใช้จ่ายสูงข้ึน	ทั้งนี้ 
ขึ้นกับอายุของพนักงานแต่ละคน	พร้อมท้ังสัดส่วนของจ�านวนพนักงาน
ชายหรือหญิง	ที่จะท�าให้ผลการค�านวณหนี้สินและค่าใช้จ่ายจากตาราง
มรณะตัวใหม่	สูงขึ้นเท่าไรไปจากเดิม	
 สรุปแล้ว ส�าหรับอายุท่ีมีผลกระทบกับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 คือ อายุในช่วง 20-60  ปี โดยตารางมรณะตัวใหม่ จะมีค่า

อยู่ที่ประมาณ  60% - 70% ของตัวเก่าเท่านั้น ท�าให้กิจการจะต้อง

ต้ังหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายสงูขึน้จากการเปลีย่นสมมติฐานอัตรามรณะราวๆ 

1% - 5% ส�าหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (Post-employment 

benefits) ตามกฎหมายแรงงานขั้นต�่า

	 ไม่ต้องตกใจครับ	 ถ้าลองกลับไปเปิดตัวรายงานของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เคยค�านวณไว้	 จะเห็นว่าอัตรามรณะที่เป็น
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยน้ันควรถูกตั้งอยู่ท่ี	60%	-	70%	
ของตารางมรณะไทย	ปี	2551	รอไว้อยู่แล้ว	(บรษิัทประกนัชีวิตก็ตัง้แบบ
นี้)		ซึ่งถ้าใครตั้งไว้แบบนี้	ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตรามรณะตัวใหม่
	 แต่สิ่งที่จะต้องโดนผลกระทบแน่	ๆ	 เลยก็คือ	การปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	(ยังไม่ประกาศใช้	แต่คณะ
รัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว)	 ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์
หลังออกจากงาน	 (โดยลูกจ้างท่ีท�างานเกิน	20	ปี	จะได้รับค่าชดเชย
ตามมาตรา	118	จ�านวน	400	วัน	หรือ	13.30	 เดือน	แทนที่จะได้ 

10	เดือน)		ซึ่งหมายถึงกิจการจะต้องจ่ายผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	โดย
การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะท�าให้ กิจการต้องตั้งหนี้สินและค่าใช้จ่ายใน
แต่ละปีสูงขึ้นจากการเปลี่ยนกฎหมายนี้ราวๆ 10% -30% (แล้วแต่
สัดส่วนประชากรศาสตร์ของแต่ละบริษัท) 
	 ทัง้นี	้เมือ่เปลีย่นอตัรามรณะตวัใหม่	จะถอืเป็นการเปล่ียนแปลง
สมมติฐาน	และกิจการจะต้องรับรู้ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	gain	 loss)	 ในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(Other	Comprehensive	Income)	ในขณะที่การ
เปลี่ยนกฎหมายแรงงานดังกล่าวนั้น	ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนผล
ประโยชน์	ซึ่งท�าให้กิจการต้องรับรู้ผลกระทบในงบก�าไรขาดทุน	(P&L)	
ทนัท	ี(เพราะถอืว่าเป็น	“ต้นทนุบรกิารในอดตี”)	ตามความเหน็ของคณะ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช	ี	ท�าให้กจิการต้องตดิตามข่าวสารใน
เรื่องดังกล่าวนี้ดี	ๆ	
	 สุดท้ายนี้	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	ตารางมรณะไทย	ออกประกาศ
ใช้ในรอบทุก	ๆ	10	ปี	ซึ่งสอดคล้องกับรอบของช่วงวิกฤตการณ์การเงิน
ทีเ่ชือ่กนัว่าทกุ	ๆ 	10	ปีจะเกิดหายนะทางเศรษฐกจิขึน้มาหนนงึ	และอาจ
จะเป็นเรื่องบัญเอิญก็ได้ว่า	วิกฤตการณ์การเงินต้มย�ากุ้ง	ปี	2540	
ก็เกิดขึ้นพร้อมกับชื่อตารางมรณะไทย	ปี	2540	และวิกฤตการณ์การเงิน
แฮมเบอร์เกอร์	ปี	2551	ก็เกิดขึ้นพร้อมกับชื่อตารางมรณะไทย	ปี	2551

 “ตารางมรณะไทย ปี 2560 อาจจะก�าลังบอกใบ้อะไร

เราบางอย่าง และมีกระทบมากกว่าที่คิดครับ” 

	 ผมได้ท�าการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ตารางมรณะไทย 
ไว้อย่างละเอียด	 โดยสามารถไปดาวน์โหลด	excel	 โมเดล	 ได้ท่ี 
www.actuarialbiz.com/mortalitytable2560

โดย : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) 

FSA,	FIA,	FRM,	FSAT,	MBA,	MScFE	(Hons),	B.Eng	(Hons)	
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

	tommy.pichet@actuarialbiz.com

อ้างอิง 
www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing

www.matichon.co.th/news/441091
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