
	 หลายท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าปัจจุบันและในอนาคต	 บทบาท 

ของนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีต้องท�างานร่วมกันกับหลายภาคส่วน	 เช่น	 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 นักประเมินราคาอิสระ	 และที่ปรึกษาทางการเงิน	 

เป ็นต้น	 FAP	 Newsletter	 ฉบับนี้	 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

แห่งประเทศไทยขอสื่อสารถึงทิศทางการท�างานของนักบัญชีและผู้สอบบัญช ี

กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 จากคุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน	 นายกสมาคม 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	 ได้อาสามาท�าความรู้จักกับสมาชิก 

ที่ติดตามอ ่ านวารสาร	 FAP	 Newsletter	 ทุกท ่ าน	 ในเ ร่ืองบทบาท 

ของนกัคณิตศาสตร์ประกันภยั	โดยขอเนือ้ทีน่ีไ้ว้เพ่ือเชือ่มต่อข่าวสารและส่งเสรมิ

ความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างวิชาชีพบัญชีและคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ให้สามารถขับเคลื่อนเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องต่าง	ๆ	ไปด้วยกัน	

ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวเนื่องกับ

คณิตศาสตร์ประกันภยั	เช่น	TFRS7,	TFRS17,	หรือ	TAS19	(มาตรฐานการบญัชี	

ฉบับที่	 19)	 เป็นต้น	 ที่มีส่วนต้องเชื่อมโยงและท�างานร่วมเป็นเนื้อเดียวกัน 

จนแกะไม่ออก

 ซึ่งน่าจะเปรียบเหมือนอาชีพวิศวกรโยธาท่ีต้องท�างานคู่กับสถาปนิก  

ท่ีต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจและมีความรู้พื้นฐานซึ่งกันและกัน (บางครั้ง ถึงกับต้อง 

แจกปืนกันคนละกระบอก ทั้งสองฝ่ายจะได้มี gun และ gun) 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เห็นภาพมากขึ้น นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
แห่งประเทศไทยขอแนะน�าบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างคร่าว ๆ ว่าเป็น
นักค�านวณและวางระบบการเงิน โดยน�าความรู ้ 2 ด้านหลัก ๆ มาใช้ นั่นคือ  
ด้านคณติศาสตร์การเงิน และด้านสถติคิวามน่าจะเป็น เพือ่น�าสถติใินอดตีมาวิเคราะห์ 
ประกอบกับหลักเศรษฐศาสตร์มาจ�าลองอนาคต เพื่อค�านวณคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
ในปัจจบุนั ซึง่จะครอบคลมุเรือ่งการสร้างเครือ่งมอืทางการเงนิและประเมนิภาระหนีส้นิ
ผูกพันที่ในแต่ละปีไม่รู ้ว่าจะมีโอกาสต้องจ่ายเงินคืนเท่าไรและเมื่อไรในวันข้างหน้า 
เช่น โอกาสในการจะเกดิการด้อยค่าของสินทรพัย์ (IFRS9) การต้ังหนีส้นิในธรุกจิประกนัภยั 
(IFRS4 และ IFRS17) หรือแม้กระทั่งการค�านวณภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 
(TAS19) ที่ไม่รู้ว่าปีไหน จะมีคนลาออกเท่าไร เสียชีวิตเท่าไร มีเงินเดือนเท่าไร เป็นต้น
 นักคณิตศาสตร ์ประกันภัยก็ เหมือนกับนักบัญชี  โดยการค�านวณของ 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจะส่งผลต่อฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 
จงึต้องมกีารสอบใบอนญุาตเพือ่รบัรองความสามารถ และให้ความม่ันใจว่าตวัเลขดังกล่าว
มีความน่าเช่ือถือในฐานะของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้ โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานสากลที่เป็น Universal ในขณะนี้ มีอยู่ 2 ระดับ คือ

•   ระดับเฟลโล่ คือ ผูท้ีม่คุีณวุฒใินการประกอบวิชาชีพนีโ้ดยสมบูรณ์

แล้ว โดยการเป็นเฟลโล่ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านสายนั้น ๆ 

•   ระดับแอสโซซิเอต คือ ผู้ที่สอบวิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

ประกนัภัยวิชาพืน้ฐาน ทีเ่ทยีบเท่าความรูร้ะดับปรญิญาตร ี เช่น คณติศาสตร์การเงิน 

สถติิความน่าจะเป็น ทฤษฎีและการพฒันาแบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์การเงินต่าง ๆ  

บวกกับ ความรู้ที่น�ามาประยุกต์ใช้จริง เช่น Fundamental of Actuarial Practice 

(FAP) หรือ Core Practice ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิในระดับนี้ จะสามารถท�างานในระดับ 

ท่ีช่วยเหลือเฟลโล่ในการค�านวณหรอืวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 

   นักบัญชีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
บ่อยครั้งที่ท�างานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน  
เปรียบเหมือนกับวิศวกรที่ท�างาน
คู่กับสถาปนิก 

“ “

มาท�าความ

รู้จัก  

นักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 

กันเถอะ

กับ
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โดย... คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

อ้างอิง
• www.soat.or.th
• www1.oic.or.th/upload/lifeinsurrance/download/624-6919.pdf
• www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/khkhwaamnuekhraaahainkaarprachaasamphanthephuues.pdf
• www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/khaawprakaaskhngnakkhnitsaastrprakanphay.pdf
• www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/mathematician

 แต่ละประเทศ แต่ละรัฐ หรือแต่ละประเภทธุรกิจ ก็จะมีการระบุระดับคุณวุฒิที่จะต้องใช้ยื่นเพื่อขอใบอนุญาต 
ในการเซน็รบัรองผลประมาณการทางคณติศาสตร์ประกนัภยัทีแ่ตกต่างกนั ซ่ึงการประเมนิโดยใช้หลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย
ต่าง ๆ ยังรวมถึงการออกแบบระบบการเงนิ และการรบัรองความถกูต้องของรายงานฐานะการเงนิทีต้่องอาศยัสมมตฐิาน 
ทางคณติศาสตร์ประกนัภยัอีกด้วย ทั้งนี้ในประเทศไทยน้ัน ใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจ
ประกันชีวิต จะอยู่ภายใต้ พรบ. ประกันชีวิต ส่วนใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจประกัน
วินาศภัย จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันวินาศภัย ซึ่งกล่าวโดยสรุป ดังนี้

•  ภาคธรุกจิประกนัชวีตินัน้ ใช้มาตรฐานตามหลักสากล คอื ต้องเป็นเฟลโล่ของสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
แห่งประเทศไทยเท่านัน้ จงึสามารถไปขอขึน้ทะเบียนจาก คปภ. เพือ่เอาใบอนญุาตเป็น “นกัคณติศาสตร์ประกนัภยั” ในด้าน
ธุรกิจประกันชีวิต ซึ่ง คปภ. ก็ก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนี้ จ�ากัดสิทธิ์อยู่ในขอบเขตของธุรกิจประกันชีวิตเท่านั้น

•  ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ในขณะน้ียังอนุโลมว่าไม่จ�าเป็นต้องเป็นระดับแอสโซซิเอตหรือเฟลโล่ 
โดยผูท้ีม่วีฒุกิารศกึษาปรญิญาตร ีทีม่วีชิาทางด้านสถติ ิและมปีระสบการณ์ทางด้านประกันวนิาศภยัตามเงือ่นไขทีก่�าหนด 
ก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนจาก คปภ. ให้เป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในด้านธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ซึ่ง คปภ. 
ก็ก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนี้ จ�ากัดสิทธิ์อยู่ในขอบเขตของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่านั้น 

ส่วนบริษัทนอกธุรกิจประกันภัย ไม่ได้มีการก�าหนดว่าใครมีคุณสมบัติเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในขณะนี้ 
จงึสามารถจดัจ้างได้อย่างอสิระ ขึน้กบัวจิารณญาณของผูจ้ดัจ้างและผูส้อบบญัชใีนการประเมนิประสบการณ์และคณุภาพ
งานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น

“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” จึงได้มีโอกาสร่วมงานกับนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี อยู่ในธุรกิจ
หลายประเภทที่ต้องอาศัยการจ�าลองอนาคตข้างหน้าโดยสมมติฐานและหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อาทิ เช่น 
ธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้านประกันวินาศภัย ด้านประกันสุขภาพ ด้านจัดการความเส่ียง ด้านการเงิน ด้านการลงทุน 
ด้านบ�านาญ หรือแม้กระทั่ง ด้านการค�านวณผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ   

 ส�าหรับธุรกิจประกันภัยแล้ว ทิศทางในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  
จะท�างานร่วมกันกับ คปภ. ในการออกใบอนุญาตการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในธุรกิจประกันภัยร่วมกัน

 ส่วนการท�างานกับบริษัทนอกธุรกิจประกันภัย เช่น การค�านวณผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 19 น้ัน ทางสมาคมฯ ยังไม่ได้มีการก�าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน จึงอาจจะอ้างอิงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานสากลที่เป็น Universal ไปก่อน เพราะสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยมองว่านักบัญชีกับนักคณิตศาสตร ์
ประกนัภยั คงจะได้มีโอกาสท�างานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันมากขึ้น สมาคมจึงเปิดช่องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถเข้าไป
ประเมินคุณสมบัติของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
www.soat.or.th เพื่อให้ผู้สอบบัญชีม่ันใจว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ตนจะท�างานด้วยมีคุณสมบัติเหมาะสมและ 
เชื่อถือได้

 ในขณะนี้ สมาคมฯ ได้เชื่อมต่อเว็บไซต์ของสมาคมฯ กับสภาวิชาชีพบัญชี และก�าลังจะจัดสัมมนาร่วมกัน 
เพื่อให้นักบัญชีได้มีโอกาสเก็บชั่วโมง CPD ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี เพื่อให้นักบัญชี 
มีความรู้ข้ามศาสตร์ อีกทั้งในอนาคต ยังมองหาวิธีการสร้างความร่วมมือกัน ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชี กับ  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับธุรกิจ SMEs อีกด้วย
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