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“ทอมมี่ แอคชัวรี่”
โคชอาชีพ “มนุษยทองคำ” นักว�ศวกรรมการเง�น

THE COACH INNWHY MAGAZINE ONLINE

ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ฉบับนี้
ขอนําทานผูอานกลับมาเพิ่มเติมความรูในอาชีพ
“นักคณิตศาสตรประกันภัย” กันอีกครั้ง
ผานมุมมองของ “คุณทอมมี่ แอคชัวร�่” หรือ

“คุณพ�เชฐ เจ�ยรมณีทว�สิน”
ผูเพียบพรอมคุณวุฒิ FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA,
MScFE (Dist), B.Eng (Hons)
นายกสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย
และลาสุดที่ปรึกษาบทภาพยนตร รัก 2 ป ยินดีคืนเงิน

A

CTUARIAL PROFESSION : อาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัย

ทีผ่ า นมา “นักคณิตศาสตรประกันภัย” ทีค่ นไทยเราคุน เคยรูจ กั
นั้นอาจจะมีภาพวาพวกเขานาจะตองเปนคนที่ “เกง” คณิตศาสตรมากและตองทํางานอยูในสายธุรกิจประกันภัยเทานั้น
และก็คิดกันไปตอเองอีกวา มันคงเปนการทํางานในสายงานที่
แคบและไมทาทายเทาไร ซึ่งถาจะใหพูดกันแบบตรงประเด็นก็
คือ เมื่อกอน “เรา” ไมคอยรูจักอาชีพนี้เลยดวยซํ้า
แมวา “เรา” ตางไดเห็นขาวคราวจากการประชาสัมพันธตอ เนือ่ ง
ของคนในอาชีพนักคณิตศาสตรในนาม“สมาคมนักคณิตศาสตร
ประกันภัยแหงประเทศไทย” ออกมากันเรื่อยๆ จนสิ่งหนึ่งที่
ทุกคนเริ่มเห็นตรงกันก็คือ อาชีพนี้สามารถสรางรายไดที่ดีมาก
ใครทําอาชีพนี้ไดจะเปน “มนุษยทองคํา” โดยที่ไมรูเบื้องหลังวา
กวาจะมาถึงจุดนั้นไดจะตองผานอะไร และตองมีความรับผิดชอบอะไรบาง คิดวาสอบผานไดคุณวุฒิมากๆ ก็จะตองไดเงิน
เดือนที่ดี
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Youtube.com/c/innwhy

ดวยเหตุนจี้ งึ ทําใหคนสวนใหญจะพูดถึงเกีย่ วกับนักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ผานมาอยู 3 อยาง ประมาณวา
1. มองวาคาตัวแพง และอาจมองไปในแงรายถึงขั้นที่วา จะเปน
การสร า งภาระต น ทุ น ค า ใช จ  า ยให กั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
2. เปนหนอนหนังสือเอาแตสอบ เพราะอาจจะมีนักคณิตศาสตรประกันภัยบางประเภท ที่คิดมุงแตจะสอบโดยที่ไมได
สนใจวาจะทํางานหรือทําประโยชนอยางไรใหบริษัทไดบาง
3. สื่อสารและประยุกตไมเปน ซึ่งพบเห็นอยูบอยมาก และ
สื่อสารไดแตภาษาคณิตศาสตรประกันภัย ที่ถอดมาจากตํารา
หรือทฤษฎีเทานั้น
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ภาพ “นักคณิตศาสตรประกันภัยไทย” ปจจ�บัน

BECOME AN

และนี่ก็คือภาพที่เรารับรูกันมาใชหรือไม โอกาสนี้ THE COACH
INNWHY MAGAZINR ONLINE ฉบับนี้จึงเจาะใจ “คุณทอมมี่
แอคชัวรี”่ ในฐานะนายกสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหง
ประเทศไทย สมัยที่ 3 อีกครั้ง เพราะเปนสมัยการทํางานที่เจา
ตัวยํ้าวาจะเปนรอบทิ้งทวน เพื่อเปดโอกาสให “รุนใหม” เขามา
สานพันธกิจตอไป
โดย “คุณทอมมี่” เริ่มกลาวดวยประโยคขอบคุณอดีตนายกสมา
คมฯ กรรมการบริหารของสมาคมฯ ที่ผานมาที่ไดสรางรากฐาน
ของสมาคมฯ ไวใหดีมาตอเนื่อง และเมื่อเขาไดรับโจทย 3 ขอ
หรือพันธกิจองคกรนั้นสืบมา ก็พยายามหานโยบายในการปรับ
เปลี่ยนความเขาใจทั้งในตัวของสมาชิกสมาคมฯ เอง รวมถึงทํา
ความเขาใจกับผูบริหารในธุรกิจประกันอยางตอเนื่อง ถึงวิชาชีพ
นี้ โดยสิ่งที่ไดทําและสื่อออกไปคือ

เมือ่ คนคิดวาคาตัวแพง เปนหนอนหนังสือ
และสือ่ สารไมคอ ยรูเ รือ่ ง ก็แปลวา
เกิดการจัดจางทีไ่ มคมุ คา เราก็เลยมา
วิเคราะหหาสาเหตุและผลักดันนโยบาย
ผานงานสัมมนา และกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ
โดยมุมของตัวนักคณิตศาสตรประกันภัย
ก็ทาํ ไดโดยปรับทัศนคติของวิชาชีพเอง ใหมบี ทบาท
และคุณคากับองคกรมากขึน้ สวนมุมของนายจาง
หรือผูจ ดั จาง ก็ชว ยเหลือโดยการแนะนํา
วิธกี ารจัดจางและ วางโครงสรางการจางงานของ
นักคณิตศาสตรประกันภัย ใหคมุ คากับองคกรมากทีส่ ดุ

ปฏิบัติการ 3 แนวใหมของ “นักคณิตศาสตรประกันภัย”
ดังนั้น ในชวงไมกี่ปท่ีผานมานี้เอง บทบาทและหนาที่ในการ
เปนนายกสมาคมฯ ของ “คุณทอมมี่” จึงเนน 3 สิ่งตอไปนี้
1. นักคณิตศาสตรประกันภัยที่มีคุณวุฒิ แตมีประสบการณไม
เพียงพอ ก็เหมือนกับหมอผาตัดที่ไมเคยจับมีดผาตัด หรือทนาย
ความที่ไมเคยวาความ สิ่งสําคัญที่สุดของวิชาชีพเฉพาะทางคือ
ชั่วโมงบินและการเก็บเกี่ยวประสบการณตั้งแตตน
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2.นักคณิตศาสตรประกันภัยตองยึดมัน่ ในมาตรฐานการทํางาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงจะมีความนาเชื่อถือ แตในขณะ
เดียวกันก็ตอ งเขาใจถึงแกนแทของธุรกิจ สือ่ สารเปน และแนะนํา
วิธีการแกปญหาใหกับธุรกิจได
3. ในอนาคตอีก 5 – 10 ปขางหนา หุนยนตจะมาแทนงานบาง
อยางของนักคณิตศาสตรประกันภัยได แตก็มีงานบางอยางที่
หุนยนตจะไมสามารถแทนที่นักคณิตศาสตรประกันภัยได ไมวา
จะเปน เรื่องการกําหนดสมมติฐาน การสื่อสาร หรือการทํางาน
รวมกับหุนยนต เพราะอะไรที่สามารถตีความใหเปน ขาว หรือ
ดํ า ได อั น นั้ น จะเป น หน า ที่ ข องหุ  น ยนต แต อ ะไรที่ ต  อ งใช
วิจารณญาณนั้น ยังเปนความรับผิดชอบของนักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองตระหนักถึงจุดนี้กันใหมาก
ผลงานที่ผานมาของสมาคมฯ ก็คือ การประชาสัมพันธผานทาง
มหาวิทยาลัย การยกระดับเว็บไซตของสมาคมฯ การรวมมือจัด
งานสัมมนากับสมาคมประกันชีวติ ไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย การยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัย การพิจารณาราง พรบ. ประกันชีวติ และ พรบ.
ประกันวินาศภัย ที่นักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีสวนเกี่ยว
ของรวมไปถึงการออกระเบียบ CPD (Continuing Professional
Development) เพื่อใหนักคณิตศาสตรประกันภัยพัฒนาความรู
ตัวเองอยางตอเนื่อง
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และถาหากจะกลาวถึงธุรกิจอื่น ก็คงจะไมพนเรื่อง การคํานวณ
ผลประโยชนพนักงาน ที่นายจางตองจายคาชดเชยในยาม
เกษียณซึ่งมันก็ไปลอกับกรมธรรมประกันกลุมแบบประกันชีวิต
สะสมทรัพยถึงอายุ 60 ป โดยเหมือนนายจางสรางกรมธรรม
แบบนี้ใหกับพนักงานของตนเอง จึงตองมีการตั้งสํารองตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยขึ้น หรือไมเวนแมกระทั่งการตั้ง
สํารองเผื่อหนี้สูญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
หรือ IFRS9 เปนตน

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดเปนคณะทํางานรวมกับ คปภ. ในแผน
พัฒนานักคณิตศาสตรประกันภัย และลาสุดสวนตัวของ “คุณ
ทอมมี่” เองก็ไดใชเวลาสวนตัวถึง 2 ป ในการเปนที่ปรึกษาบท
ภาพยนตร “Love Battle รัก 2 ป ยินดีคนื เงิน” ทีใ่ หพระเอกรับ
บทเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย เพื่อสงเสริมภาพลักษณของ
ธุรกิจประกันภัยและวิชาชีพนีด้ ว ย โดยภาพยนตรเรือ่ งนีค้ งทําให
อาชีพนี้เปนที่รูจักกันในวงกวางมากยิ่งขึ้นดวย

นักคณิตศาสตรประกันภัยกับระบบเศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้หากสรุปบทบาทความสําคัญของนักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่มีตออุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นแบบสั้นๆ แลว
“คุณทอมมี่” มองวานักคณิตศาสตรประกันภัยคือ “นักวิศวกรรมการเงิน” ที่มีบทบาทสําคัญในการเปนฟนเฟองตอทุก
ภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคบริการ
ทางการเงิน งานหลักคือคํานวณความเสี่ยง คํานวณความไม
แนนอนใหเปนเรื่องแนนอน วางแผนกําหนดทิศทางกลยุทธ
ผลตอบแทนของพนักงานหรือบริษัท รวมถึงเรื่องหุนหรืออะไร
ก็ได ถามีขอมูลก็สามารถนํามาคํานวณได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับธุรกิจประกันภัยที่ไดรับเงินมากอน แตตนทุนเกิดขึ้นทีหลัง
โดยที่ไมรูวาจะเกิดขึ้น “เทาไร” และ “เมื่อไร” จึงเปนที่มาที่จะ
ตองมีนักคณิตศาสตรประกันภัยคํานวณตนทุนความเสี่ยงเหลา
นี้ เพื่อที่จะตั้งราคาขายไดเหมาะสม
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จะเห็นวาอนาคตอาชีพที่มีคนทํานอยแตมีรายไดสูงจนถูกเรียก
ขานวาเปน “มนุษยทองคํา” นั้นก็ยังมีความสําคัญตอการกาว
ไปของระบบเศรษฐกิจโลกประเทศไทยอยางไมสิ้นสุด เพราะ
พวกเขาคือ “นักวิศวกรรมการเงิน” ตัวจริวง แมวาหุนยนตจะ
มาแทนงานบางอยางของนักคณิตศาสตรประกันภัยได แตก็ไม
สามารถแทนที่ทั้งหมด และ “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนสังคมก็
ยังอยูคนอยูดี

3 คํา HOW TO SUCCEED เสนทางสูความสําเร็จ
“คุณทอมมี่” ขอฝากขอคิดใน INSPIRATION แรงบันดาลใจ
แบบอยางการทํางานดวยความเชื่อของเขาวา ผูนําที่เกงจริงคือ
คนที่สามารถสงเสริมใหคนรอบขางไดใชศักยภาพของตนเองได
มากที่สุด รวมไปถึงการวางตัวคนใหเหมาะสมกับงาน เวลา
โอกาส และสถานที่ ผูนําที่ดีควรจะรูจักจุดแข็งและจุดออน
ของคนในทีม เพือ่ ทีจ่ ะหาโอกาสและสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
ในการแสดงศักยภาพของเขาได การมีวสิ ยั ทัศนกเ็ ปนเรือ่ งสําคัญ
ผูน าํ ควรจะมีความรูเ ชิงลึกของธุรกิจทีต่ นเองทําอยูแ ละมีทศิ ทาง
ที่ชัดเจนเพื่อที่จะนําทีมของตนมุงไปสูการเติบโตที่ยั่งยืน

HOW TO

SUCCEED
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“คุณทอมมี่” ขอฝากขอคิดใน INSPIRATION แรงบันดาลใจ
แบบอยางการทํางานดวยความเชื่อของเขาวา ผูนําที่เกงจริงคือ
คนที่สามารถสงเสริมใหคนรอบขางไดใชศักยภาพของตนเองได
มากที่สุด รวมไปถึงการวางตัวคนใหเหมาะสมกับงาน เวลา
โอกาส และสถานที่ ผูนําที่ดีควรจะรูจักจุดแข็งและจุดออน
ของคนในทีม เพือ่ ทีจ่ ะหาโอกาสและสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
ในการแสดงศักยภาพของเขาได การมีวสิ ยั ทัศนกเ็ ปนเรือ่ งสําคัญ
ผูน าํ ควรจะมีความรูเ ชิงลึกของธุรกิจทีต่ นเองทําอยูแ ละมีทศิ ทาง
ที่ชัดเจนเพื่อที่จะนําทีมของตนมุงไปสูการเติบโตที่ยั่งยืน

พรอมกับ HOW TO SUCCEED เสนทางสูความสําเร็จ ที่เขา
อยากจะสงตอให “ผูแสวงหา” ไดมีแนวทางขั้นตอน “ทําอยาง
ไรจึงจะ ประสบความสําเร็จในงาน” อีกวา ใหยึด 3 คําสั้นๆ
คือ “มุงมั่น มีวินัย และรักในอาชีพของตัวเอง” อยางที่รูๆ
กันวากวาจะฝกฝนตนเองใหเกงเฉพาะดานไดนั้น ไมใชเรื่องงาย
เพราะการจะเรียนหรือทํางานเปนมืออาชีพทางดานใดดาน
หนึ่งนั้นตองอาศัยความมุงมั่นเปนแรงขับเคลื่อน หากไมมีความ
มุงมั่นมากพอก็มักจะลมไปกลางคันเสียกอน
นอกจากความมุงมั่นแลว ยังตองมีนิวัยในตนเองอีกดวย เชน
ถาจะตองสอบก็ควรกําหนดเวลาที่จะอานหนังสือตอวัน ก็ตอง
ทําใหได อยาผลัดวันประกันพรุง และเมื่อไดมาทํางานแลว
สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหคนเราประสบความสําเร็จในอาชีพคือ
นอกจากความมุงมั่นแลว ยังตองมีนิวัยในตนเองอีกดวย เชน
ถาจะตองสอบก็ควรกําหนดเวลาที่จะอานหนังสือตอวัน ก็ตอง
ทําใหได อยาผลัดวันประกันพรุง และเมื่อไดมาทํางานแลว
สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหคนเราประสบความสําเร็จในอาชีพคือการ
ที่มีใจรักในอาชีพนี้ ซึ่งทําใหรูสึกวางานที่ทําใหทุกวันเหมือน
ไมใชงาน แตคือความสนุก ความทาทายในชีวิต
อัพเดทเทรนด

สําหรับปรัชญาในการทํางาน
ของผม ผมยึดหลัก 6P
“Proper Prior Planning Prevents
Poor Performance”
ซึ่งชวยใหผมสามารถจัดลําดับความสําคัญ
จัดการ และแกปญหาตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ

...สุดทาย “คุณทอมมี่” ขอฝากใหทุกคนลองไปชมภาพยนต
“Love Battle รัก 2 ป ยินดีคืนเงิน” กันดูเพราะหนังเรื่องนี้
ทีมงานตั้งใจทํา Research กันมากๆ และใสใจแมแตนิสัยเล็กๆ
นอยๆ ของพระเอกที่ทําอาชีพนี้ ซึ่งหนังนอยเรื่องที่จะทํา
Research จากสายงานอยางจริงจัง ในหนังเรื่องนี้ เราก็จะเห็น
วาความรูดานคณิตศาสตรประกันภัยเอามาประยุกตกับชีวิต
ประจําวันไดหลายอยาง และถาอยากรูจักอาชีพนี้มากขึ้นก็
ศึกษาไดจากเว็บไซตของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยหรือ
อยากเขาใจแบบงายๆ แนะนําใหอานหนังสือชื่อ “THE TOP
JOB SECRET ทํานอยไดมาก ฉลาดเลือก” ใครไดอานแลว
รับรองวาจะเขาใจอาชีพนี้มากขึ้นอีกเทาตัวทีเดียว!!

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

@innwhy.tv

Facebook.com/INNWHY.TV

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!

Youtube.com/c/innwhy

LINE@innwhy.tv
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