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ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ฉบับน้ี

ขอนําทานผูอานกลับมาเพ่ิมเติมความรูในอาชีพ 

“นักคณิตศาสตรประกันภัย” กันอีกคร้ัง

ผานมุมมองของ “คุณทอมม่ี แอคชัวร�่” หรือ 

“คุณพ�เชฐ เจ�ยรมณีทว�สิน”
ผูเพียบพรอมคุณวุฒิ FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, 

MScFE (Dist), B.Eng (Hons) 

นายกสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย

และลาสุดท่ีปรึกษาบทภาพยนตร รัก 2 ป ยินดีคืนเงิน

CTUARIAL PROFESSION : อาชีพนักคณิตศาสตร�ประกันภัยA
ท่ีผานมา “นักคณิตศาสตรประกันภัย” ท่ีคนไทยเราคุนเคยรูจัก

น้ันอาจจะมีภาพวาพวกเขานาจะตองเปนคนท่ี “เกง” คณิต-

ศาสตรมากและตองทํางานอยูในสายธุรกิจประกันภัยเทาน้ัน

และก็คิดกันไปตอเองอีกวา มันคงเปนการทํางานในสายงานท่ี

แคบและไมทาทายเทาไร ซ่ึงถาจะใหพูดกันแบบตรงประเด็นก็

คือ เม่ือกอน “เรา” ไมคอยรูจักอาชีพน้ีเลยดวยซ้ํา

 
แมวา “เรา” ตางไดเห็นขาวคราวจากการประชาสัมพันธตอเน่ือง

ของคนในอาชีพนักคณิตศาสตรในนาม “สมาคมนักคณิตศาสตร

ประกันภัยแหงประเทศไทย” ออกมากันเร่ือยๆ จนส่ิงหน่ึงท่ี

ทุกคนเร่ิมเห็นตรงกันก็คือ อาชีพน้ีสามารถสรางรายไดท่ีดีมาก

ใครทําอาชีพน้ีไดจะเปน “มนุษยทองคํา” โดยท่ีไมรูเบ้ืองหลังวา

กวาจะมาถึงจุดน้ันไดจะตองผานอะไร และตองมีความรับผิด-

ชอบอะไรบาง คิดวาสอบผานไดคุณวุฒิมากๆ ก็จะตองไดเงิน

เดือนท่ีดี

ดวยเหตุน้ีจึงทําใหคนสวนใหญจะพูดถึงเก่ียวกับนักคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีผานมาอยู 3 อยาง ประมาณวา 

1. มองวาคาตัวแพง และอาจมองไปในแงรายถึงข้ันท่ีวา จะเปน

การสร างภาระต นทุนค าใช จ ายให  กับธุรกิจประกันภัย

2. เปนหนอนหนังสือเอาแตสอบ เพราะอาจจะมีนักคณิต-

ศาสตรประกันภัยบางประเภท ท่ีคิดมุงแตจะสอบโดยท่ีไมได

สนใจวาจะทํางานหรือทําประโยชนอยางไรใหบริษัทไดบาง 

3. ส่ือสารและประยุกตไมเปน ซ่ึงพบเห็นอยูบอยมาก และ

ส่ือสารไดแตภาษาคณิตศาสตรประกันภัย ท่ีถอดมาจากตํารา

หรือทฤษฎีเทาน้ัน
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โคชอาชีพ “มนุษยทองคำ” นักว�ศวกรรมการเง�น

“ทอมมี่ แอคชัวรี่”



ภาพ “นักคณิตศาสตร�ประกันภัยไทย” ป�จจ�บัน

ปฏิบัติการ 3 แนวใหม�ของ “นักคณิตศาสตร�ประกันภัย”

และน่ีก็คือภาพท่ีเรารับรูกันมาใชหรือไม โอกาสน้ี THE COACH 

INNWHY MAGAZINR ONLINE ฉบับน้ีจึงเจาะใจ “คุณทอมม่ี

แอคชัวร่ี” ในฐานะนายกสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหง

ประเทศไทย สมัยท่ี 3 อีกคร้ัง เพราะเปนสมัยการทํางานท่ีเจา

ตัวย้ําวาจะเปนรอบท้ิงทวน เพ่ือเปดโอกาสให “รุนใหม” เขามา

สานพันธกิจตอไป

 
โดย “คุณทอมม่ี” เร่ิมกลาวดวยประโยคขอบคุณอดีตนายกสมา

คมฯ กรรมการบริหารของสมาคมฯ ท่ีผานมาท่ีไดสรางรากฐาน

ของสมาคมฯ ไวใหดีมาตอเน่ือง และเม่ือเขาไดรับโจทย 3 ขอ

หรือพันธกิจองคกรน้ันสืบมา ก็พยายามหานโยบายในการปรับ

เปล่ียนความเขาใจท้ังในตัวของสมาชิกสมาคมฯ เอง รวมถึงทํา

ความเขาใจกับผูบริหารในธุรกิจประกันอยางตอเน่ือง ถึงวิชาชีพ

น้ี โดยส่ิงท่ีไดทําและส่ือออกไปคือ

2. นักคณิตศาสตรประกันภัย ตองยึดม่ันในมาตรฐานการทํางาน

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงจะมีความนาเช่ือถือ แตในขณะ

เดียวกันก็ตองเขาใจถึงแกนแทของธุรกิจ ส่ือสารเปน และแนะนํา

วิธีการแกปญหาใหกับธุรกิจได

3. ในอนาคตอีก 5 – 10 ปขางหนา หุนยนตจะมาแทนงานบาง

อยางของนักคณิตศาสตรประกันภัยได แตก็มีงานบางอยางท่ี

หุนยนตจะไมสามารถแทนท่ีนักคณิตศาสตรประกันภัยได ไมวา

จะเปน เร่ืองการกําหนดสมมติฐาน การส่ือสาร หรือการทํางาน

รวมกับหุนยนต เพราะอะไรท่ีสามารถตีความใหเปน ขาว หรือ

ดําได อันน้ันจะเปนหนาท่ีของหุนยนต แตอะไรท่ีตองใช

วิจารณญาณน้ัน ยังเปนความรับผิดชอบของนักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซ่ึงตองตระหนักถึงจุดน้ีกันใหมาก

ผลงานท่ีผานมาของสมาคมฯ ก็คือ การประชาสัมพันธผานทาง

มหาวิทยาลัย การยกระดับเว็บไซตของสมาคมฯ การรวมมือจัด

งานสัมมนากับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศ-

ภัยไทย การยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนักคณิต-

ศาสตรประกันภัย การพิจารณาราง พรบ. ประกันชีวิต และ พรบ.

ประกันวินาศภัย ท่ีนักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีสวนเก่ียว

ของรวมไปถึงการออกระเบียบ CPD (Continuing Professional 

Development) เพ่ือใหนักคณิตศาสตรประกันภัยพัฒนาความรู

ตัวเองอยางตอเน่ือง

ดังน้ัน ในชวงไมก่ีปท่ีผานมาน้ีเอง บทบาทและหนาท่ีในการ

เปนนายกสมาคมฯ ของ  “คุณทอมม่ี” จึงเนน 3 ส่ิงตอไปน้ี

1. นักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีมีคุณวุฒิ แตมีประสบการณไม

เพียงพอ ก็เหมือนกับหมอผาตัดท่ีไมเคยจับมีดผาตัด หรือทนาย

ความท่ีไมเคยวาความ ส่ิงสําคัญท่ีสุดของวิชาชีพเฉพาะทางคือ

ช่ัวโมงบินและการเก็บเก่ียวประสบการณต้ังแตตน

เม่ือคนคิดวาคาตัวแพง เปนหนอนหนังสือ
และส่ือสารไมคอยรูเร่ือง ก็แปลวา 

เกิดการจัดจางท่ีไมคุมคา เราก็เลยมา
วิเคราะหหาสาเหตุและผลักดันนโยบาย

ผานงานสัมมนา และกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ
โดยมุมของตัวนักคณิตศาสตรประกันภัย

ก็ทําไดโดยปรับทัศนคติของวิชาชีพเอง ใหมีบทบาท
และคุณคากับองคกรมากข้ึน สวนมุมของนายจาง 

หรือผูจัดจาง ก็ชวยเหลือโดยการแนะนํา
วิธีการจัดจางและ วางโครงสรางการจางงานของ

นักคณิตศาสตรประกันภัย ใหคุมคากับองคกรมากท่ีสุด

BECOME ANBECOME AN
ACTUARYACTUARY
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นอกจากน้ีหากสรุปบทบาทความสําคัญของนักคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีมีตออุตสาหกรรมและธุรกิจอ่ืนแบบส้ันๆ แลว 

“คุณทอมม่ี” มองวานักคณิตศาสตรประกันภัยคือ “นักวิศว-

กรรมการเงิน”  ท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนฟนเฟองตอทุก

ภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิง ภาคบริการ

ทางการเงิน งานหลักคือคํานวณความเส่ียง คํานวณความไม

แนนอนใหเปนเร่ืองแนนอน วางแผนกําหนดทิศทางกลยุทธ

ผลตอบแทนของพนักงานหรือบริษัท รวมถึงเร่ืองหุนหรืออะไร

ก็ได ถามีขอมูลก็สามารถนํามาคํานวณได โดยเฉพาะอยางย่ิง

กับธุรกิจประกันภัยท่ีไดรับเงินมากอน แตตนทุนเกิดข้ึนทีหลัง

โดยท่ีไมรูวาจะเกิดข้ึน “เทาไร” และ “เม่ือไร” จึงเปนท่ีมาท่ีจะ

ตองมีนักคณิตศาสตรประกันภัยคํานวณตนทุนความเส่ียงเหลา

น้ี เพ่ือท่ีจะต้ังราคาขายไดเหมาะสม

และถาหากจะกลาวถึงธุรกิจอ่ืน ก็คงจะไมพนเร่ือง การคํานวณ

ผลประโยชนพนักงาน ท่ีนายจางตองจายคาชดเชยในยาม

เกษียณซ่ึงมันก็ไปลอกับกรมธรรมประกันกลุมแบบประกันชีวิต

สะสมทรัพยถึงอายุ 60 ป โดยเหมือนนายจางสรางกรมธรรม

แบบน้ีใหกับพนักงานของตนเอง จึงตองมีการต้ังสํารองตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัยข้ึน  หรือไมเวนแมกระท่ังการต้ัง

สํารองเผ่ือหน้ีสูญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9

หรือ IFRS9 เปนตน

จะเห็นวาอนาคตอาชีพท่ีมีคนทํานอยแตมีรายไดสูงจนถูกเรียก

ขานวาเปน “มนุษยทองคํา” น้ันก็ยังมีความสําคัญตอการกาว

ไปของระบบเศรษฐกิจโลกประเทศไทยอยางไมส้ินสุด เพราะ

พวกเขาคือ “นักวิศวกรรมการเงิน” ตัวจริวง  แมวาหุนยนตจะ

มาแทนงานบางอยางของนักคณิตศาสตรประกันภัยได แตก็ไม

สามารถแทนท่ีท้ังหมด และ “หัวใจ” ของการขับเคล่ือนสังคมก็

ยังอยูคนอยูดี

“คุณทอมม่ี” ขอฝากขอคิดใน INSPIRATION แรงบันดาลใจ

แบบอยางการทํางานดวยความเช่ือของเขาวา ผูนําท่ีเกงจริงคือ

คนท่ีสามารถสงเสริมใหคนรอบขางไดใชศักยภาพของตนเองได

มากท่ีสุด รวมไปถึงการวางตัวคนใหเหมาะสมกับงาน เวลา

โอกาส และสถานท่ี  ผูนําท่ีดีควรจะรูจักจุดแข็งและจุดออน

ของคนในทีม เพ่ือท่ีจะหาโอกาสและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

ในการแสดงศักยภาพของเขาได การมีวิสัยทัศนก็เปนเร่ืองสําคัญ

ผูนําควรจะมีความรูเชิงลึกของธุรกิจท่ีตนเองทําอยูและมีทิศทาง

ท่ีชัดเจนเพ่ือท่ีจะนําทีมของตนมุงไปสูการเติบโตท่ีย่ังยืน

โดยเฉพาะอยางย่ิง การไดเปนคณะทํางานรวมกับ คปภ. ในแผน

พัฒนานักคณิตศาสตรประกันภัย และลาสุดสวนตัวของ “คุณ

ทอมม่ี” เองก็ไดใชเวลาสวนตัวถึง 2 ป ในการเปนท่ีปรึกษาบท

ภาพยนตร “Love Battle รัก 2 ป ยินดีคืนเงิน” ท่ีใหพระเอกรับ

บทเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย เพ่ือสงเสริมภาพลักษณของ

ธุรกิจประกันภัยและวิชาชีพน้ีดวย โดยภาพยนตรเร่ืองน้ีคงทําให

อาชีพน้ีเปนท่ีรูจักกันในวงกวางมากย่ิงข้ึนดวย

นักคณิตศาสตร�ประกันภัยกับระบบเศรษฐกิจไทย

3 คํา HOW TO SUCCEED  เส�นทางสู�ความสําเร็จ

HOW TO

SUCCEED
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“คุณทอมม่ี” ขอฝากขอคิดใน INSPIRATION แรงบันดาลใจ

แบบอยางการทํางานดวยความเช่ือของเขาวา ผูนําท่ีเกงจริงคือ

คนท่ีสามารถสงเสริมใหคนรอบขางไดใชศักยภาพของตนเองได

มากท่ีสุด รวมไปถึงการวางตัวคนใหเหมาะสมกับงาน เวลา

โอกาส และสถานท่ี  ผูนําท่ีดีควรจะรูจักจุดแข็งและจุดออน

ของคนในทีม เพ่ือท่ีจะหาโอกาสและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

ในการแสดงศักยภาพของเขาได การมีวิสัยทัศนก็เปนเร่ืองสําคัญ

ผูนําควรจะมีความรูเชิงลึกของธุรกิจท่ีตนเองทําอยูและมีทิศทาง

ท่ีชัดเจนเพ่ือท่ีจะนําทีมของตนมุงไปสูการเติบโตท่ีย่ังยืน

พรอมกับ  HOW TO SUCCEED  เสนทางสูความสําเร็จ ท่ีเขา

อยากจะสงตอให “ผูแสวงหา” ไดมีแนวทางข้ันตอน “ทําอยาง

ไรจึงจะ ประสบความสําเร็จในงาน” อีกวา ใหยึด 3 คําส้ันๆ

คือ “มุงม่ัน มีวินัย และรักในอาชีพของตัวเอง” อยางท่ีรูๆ 

กันวากวาจะฝกฝนตนเองใหเกงเฉพาะดานไดน้ัน ไมใชเร่ืองงาย 

เพราะการจะเรียนหรือทํางานเปนมืออาชีพทางดานใดดาน

หน่ึงน้ันตองอาศัยความมุงม่ันเปนแรงขับเคล่ือน หากไมมีความ

มุงม่ันมากพอก็มักจะลมไปกลางคันเสียกอน 

นอกจากความมุงม่ันแลว ยังตองมีนิวัยในตนเองอีกดวย เชน 

ถาจะตองสอบก็ควรกําหนดเวลาท่ีจะอานหนังสือตอวัน ก็ตอง

ทําใหได  อยาผลัดวันประกันพรุง และเม่ือไดมาทํางานแลว

ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหคนเราประสบความสําเร็จในอาชีพคือ

นอกจากความมุงม่ันแลว ยังตองมีนิวัยในตนเองอีกดวย เชน 

ถาจะตองสอบก็ควรกําหนดเวลาท่ีจะอานหนังสือตอวัน ก็ตอง

ทําใหได  อยาผลัดวันประกันพรุง และเม่ือไดมาทํางานแลว

ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหคนเราประสบความสําเร็จในอาชีพคือการ

ท่ีมีใจรักในอาชีพน้ี ซ่ึงทําใหรูสึกวางานท่ีทําใหทุกวันเหมือน

ไมใชงาน แตคือความสนุก ความทาทายในชีวิต

...สุดทาย “คุณทอมม่ี” ขอฝากใหทุกคนลองไปชมภาพยนต

“Love Battle รัก 2 ป ยินดีคืนเงิน” กันดูเพราะหนังเร่ืองน้ี

ทีมงานต้ังใจทํา Research กันมากๆ และใสใจแมแตนิสัยเล็กๆ

นอยๆ ของพระเอกท่ีทําอาชีพน้ี  ซ่ึงหนังนอยเร่ืองท่ีจะทํา

Research จากสายงานอยางจริงจัง ในหนังเร่ืองน้ี เราก็จะเห็น

วาความรูดานคณิตศาสตรประกันภัยเอามาประยุกตกับชีวิต

ประจําวันไดหลายอยาง และถาอยากรูจักอาชีพน้ีมากข้ึนก็

ศึกษาไดจากเว็บไซตของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยหรือ

อยากเขาใจแบบงายๆ แนะนําใหอานหนังสือช่ือ “THE TOP 

JOB SECRET ทํานอยไดมาก ฉลาดเลือก” ใครไดอานแลว

รับรองวาจะเขาใจอาชีพน้ีมากข้ึนอีกเทาตัวทีเดียว!!

สําหรับปรัชญาในการทํางาน

ของผม ผมยึดหลัก 6P

“Proper Prior Planning Prevents 

Poor Performance”

ซ่ึงชวยใหผมสามารถจัดลําดับความสําคัญ 

จัดการ และแกปญหาตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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