
“ทอมมี ่แอคชวัรี” (พิเชฐ เจียรมณทีวสีนิ)
FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, MScFE (Distinction), B.Eng (Honors)

วุฒิการศกึษาและคณุวฒุิ
➢ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
➢ ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน City University of Hong Kong (Distinction)
➢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) City University of Hong Kong (Best presentation award)
➢ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Fellow of the Society of Actuaries, FSA)
➢ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ (Fellow of the Institutes of Actuaries, FIA)
➢ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของประเทศไทย (Fellow of the Society of Actuaries of Thailand, FSAT)
➢ Financial Risk Manager (FRM) – Global Association of Risk Professional จากประเทศสหรัฐอเมริกา
➢ Chartered Financial Analyst ระดับกลาง (passed CFA level 2) ของ The CFA Institute จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
➢ ใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้านประกันชีวิต
➢ ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้านประกันวินาศภัย
➢ สมาชิกระดับสามัญ ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Federation of Accounting Professions)

ผลงานดเีดน่ในภมูภิาค
➢ “Young ASEAN Manager Award (YAMA)” ในปี 2012 จากสภาธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
➢ “นักสถิติดีเด่นแห่งชาติ” ในปี 2016 จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
➢ “อาจารย์ดีเด่น” ในปี 2017 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิด้า 

ประสบการณก์ารท างานและต าแหนง่งานในสงัคม

2559 – ปัจจุบัน แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูช่ัน (ABS) กรรมการผู้จัดการ
2558 – ปัจจุบัน สมาคมนักคณิตศาสต์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) นายกสมาคม
2553 – ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ (NIDA) อาจารย์พิเศษ (วิศวกรรมการเงิน)
2558 – ปัจจุบัน สภาธุรกิจประกันภัย รองเลขาธิการ
2559 – ปัจจุบัน ส านักงานประกันสังคม (SSO) อนุกรรมการบริหารการลงทุน
2558 – ปัจจุบัน ส านักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย (IPRB) กรรมการ
2555 – 2559 สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) ประธานอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย
2556 – 2559 เอไอเอ ประเทศไทย จ ากัด ผู้อ านวยการ- คณิตศาสตร์ประกันภัย
2553 – 2555 เอไอเอ ประเทศไทย จ ากัด ผู้ช่วยรองประธาน – คณิตศาสตร์ประกันภัย
2547 – 2552 เอไอเอ ส านักงานใหญ่ (ฮ่องกง) ผู้จัดการประจ าภูมิภาค
2542 – 2547 เอไอเอ ประเทศไทย จ ากัด นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2541 – 2542 มิชชิลิน (ยางสยามพระประแดง) วิศวกร

ผลงานสาธารณะ

2559 – ปัจจุบัน FINNOMENA / POST TODAY คอลัมน์นิสต์ด้านการเงิน
2559 – ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ / หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย คอลัมน์ คุยฟุ้งเรื่องการเงิน 
2558 - ปัจจุบัน รายการ INN WHY วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ
2550 – ปัจจุบัน วารสารรายไตรมาส “สวัสดีแอคชัวรี” บรรณาธิการ
2558 – 2559 รายการ Money Talk และ ผู้จัดการออนไลน์ คณิตศาสตร์ประกันภัย
2557 หนังสือพอ็กเกตบุ๊ค Best Seller ให้เงินท างาน ภาค 1 และ ภาค 2
2555 / 2562 หนังสือพอ็กเกตบุ๊ค Best Seller The Top Job Secret ภาค 1 และ ภาค 2



“บรษัิท ABS ใหค้วามช่วยเหลือทางการค านวณและตัง้ส  ารองการดอ้ยค่าของเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) โดยมาตรฐาน TFRS9 ฉบบันีก้  าหนดใหก้ิจการรบัรูผ้ลขาดทนุ
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยการพจิารณาเหตกุารณใ์นอดีต สถานการณปั์จจบุนั และการ
พยากรณส์ถานการณท์างเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งอาศยัหลกัสถิตแิละการค านวณท่ีซบัซอ้น”

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ:   อาจารยท์อมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)
โทร: 082-899-7979                              
อีเมลล:์  tommy.pichet@actuarialbiz.com 

ติดต่อ:   คณุศภิุชา ตัง้วิมลวฒุิวงศ ์(ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
โทร: 087-100-7199                              
อีเมลล:์  supicha@actuarialbiz.com 

บริการรับค านวณ TFRS9 (เคร่ืองมือทางการเงิน) - รับประเมิน โดย ABS (อาจารยท์อมมี่)

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่ต้องค านวณใน TFRS9 

• บญัชีลกูหนีก้ารคา้ หรือบญัชีลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
• เงินลงทนุประเภทตราสารหนี ้เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้หรือเงินฝาก
• เงินใหกู้ยื้มระหวา่งบรษัิท หรือเงินใหกู้ยื้มแก่พนกังานในบรษัิท
• เงินปลอ่ยกูส้นิเช่ือใหร้ายย่อย (ทัง้แบบมีค า้ประกนัและไมมี่ค  า้ประกนั) หรือหนีท่ี้ไดซื้อ้มาเพ่ือบรหิารตอ่

ขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of Work) ของ TFRS9

• วางแผนการใชแ้บบจ าลองชนิดตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท
• เก็บขอ้มลู คดักรองขอ้มลู และใหค้  าปรกึษาแบบจ าลองทางดา้นขอ้มลู
• น าขอ้มลูมาแปลงเป็นสถิตท่ีิเก่ียวขอ้ง เพ่ือจดัตัง้สมมตฐิานท่ีสะทอ้นคา่เผ่ือความผนัผวนและสถานการณใ์นอนาคต
• ออกรายงานสรุป ขอ้มลู สถิต ิสมมตฐิาน เทคนิคท่ีใช ้และผลลพัธจ์ากการค านวณ
• แนะน าวธีิลงบญัชีเพ่ือน าไปใชบ้รหิารงบการเงินตามหลกัการท่ีถกูตอ้ง

• ตอบค าถามผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชี จนกวา่ทกุอย่างจะเสรจ็สมบรูณ์

เคร่ืองมอืทางการเงนิ (TFRS9)



“บริษัท ABS รบัค านวณภาระผกูพนัท่ีเกิดจากสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS16) โดย
มาตรฐาน TFRS16 ฉบบันีมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563”

ภายใต้ TFRS16 ไดมี้การก าหนดหลกัการใหม่ (มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจาก TAS17) ใหผู้เ้ช่าตอ้งรบัรูภ้าระผกูพนัท่ีเกิดจากสญัญาเชา่
เขา้มาในงบการเงิน โดยรบัรูสิ้ทธิในการใชท้รพัยสิ์นพรอ้มกบัรบัรูห้นีสิ้น ตลอดระยะเวลาของสญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาท่ีผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะ
เลือกตอ่อายสุญัญาเชา่ และหากเช่ือไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิ ภายใตห้ลกัการใหมด่งักลา่ว ท าใหส้ง่ผลกระทบกบัตวัเลขใน
งบการเงินของผูเ้ช่าอยา่งมีสาระส าคญั และท าใหก้ารค านวณเกิดความซบัซอ้นมากขึน้

ผลกระทบท่ีมีตอ่งบการเงิน อาจสง่ผลถึงการค านวณอตัราสว่นทางการเงินตา่ง ๆ เน่ืองจากสญัญาเชา่เกือบทุกสญัญาตอ้งรบัรูสิ้ทธิในการ
ใชท้รพัยสิ์น (ROU) เป็นสินทรพัยใ์นงบการเงิน และรบัรูห้นีสิ้นจากภาระผกูพนัท่ีเกิดจากคา่เช่าในอนาคตดงักลา่วเขา้มาในงบการเงิน
นอกจากนัน้ยงัสง่ผลกระทบกบังบก าไรขาดทุนอีกดว้ย

ขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of Work) ของ TFRS16

• ตีความสญัญาเช่าแตล่ะสญัญา และตัง้สมมตฐิานของแตล่ะสญัญา เพ่ือแปลงเขา้แบบจ าลอง TFRS16 ไมว่า่จะเป็นการ
พจิารณา นิยามของสญัญาเช่า, อายสุญัญาเช่า, สทิธิตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในสญัญาเช่า, อตัราคา่เช่าและอตัราคา่เช่าท่ีปรบัเพิ่มขึน้ใน
อนาคต, อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า (CIR) และ อตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มสว่นเพิม่ของผูเ้ช่าในสญัญาเช่า (IBR)

• ค านวณและประเมนิ “สทิธิของสญัญาเช่า (Right of Use)” และ “หนีส้นิสญัญาเช่า (Lease Liability)” ของแตล่ะสญัญาเช่า 
พรอ้มเซ็นรบัรองเลม่รายงานฉบบัสมบรูณโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพ

• ใหค้  าปรกึษาแนวทางการลงบญัชีของสญัญาเช่า ตอบค าถามใหก้บัผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชีจนเสรจ็สิน้กระบวนการ

สอบถามเพิ่มเติม

ตดิตอ่:   อาจารยท์อมม่ี (พเิชฐ เจียรมณีทวีสนิ)
โทร: 082-899-7979                              
อีเมลล:์  tommy.pichet@actuarialbiz.com 

ตดิตอ่:   คณุศภุิชา ตัง้วมิลวฒุิวงศ ์(ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ) 
โทร: 087-100-7199                              
อีเมลล:์  supicha@actuarialbiz.com 

บริการรับค านวณ TFRS16 (สัญญาเช่า) - รับประเมนิ โดย ABS (อาจารยท์อมมี)่

สัญญาเช่า (TFRS16)



บริษัท ABS เป็นบริษัทท่ีปรกึษา ท่ีมุง้เนน้ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั “คณิตศาสตรป์ระกนัภยั” ดว้ยทีมงานมืออาชีพเฉพาะดา้นท่ีมีความรู ้
และประสบการณท์างดา้นประกนัวินาศภยัเป็นอยา่งดี พรอ้มแกปั้ญหาและให้ Business Solutions กบัธุรกิจประกนัวินาศภยั จึงเป็น
ท่ีมาท่ีธุรกิจประกนัวินาศภยัใหค้วามไวว้างใจและใชบ้ริการเสมอมา ตามหลกัคิดของบริษัทท่ีท าหนา้ท่ีเป็น Actuarial Business
Solutions (ABS) ใหก้บัธุรกิจ และสรา้งคณุคา่ใหก้บัธุรกิจไดม้ากกว่าการค านวณ

ขอบเขตของงานที่ให้บริการ

บริการรับค านวณ RBC / IBNR / Product Pricing / IFRS17 
โดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยระดับเฟลโล่ (ทอมม่ี – พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)

ประเมินเงินส ารอง และ
เซ็นรับรอง RBC และ IBNR 

ค านวณอัตราเบีย้ประกันภัยที่
เหมาะสม ท าการเปรียบเทยีบ

การตั้งราคากับตลาด 

Implementation
(ซอฟตแ์วร ์/ บัญชี / 

คณิตศาสตรป์ระกันภัย)

• Employee Benefit : ค านวณผลประโยชนพ์นักงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19
• IFRS9 & IFRS16 : การค านวณตัวเลข ทีเ่กีย่วข้องกับทางด้านบัญชทีีซั่บซ้อน เช่น ส ารองการด้อย

ค่า หรือ หนีส้นิสัญญาเช่า ในมาตรฐานรายงานการเงนิตัวใหม่
• Appraisal Value / M&A : ประเมนิมูลค่ากจิการ กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการควบรวมกจิการ หรือ

การซือ้ขายหุ้นของบรษัิท

RBC & IBNRProduct Pricing IFRS 17

Others

ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภยั

Non-Life Insurance

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ:   อาจารยท์อมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)
โทร: 082-899-7979                              
อีเมลล:์  tommy.pichet@actuarialbiz.com 

ติดต่อ:   คณุศภิุชา ตัง้วิมลวฒุิวงศ ์(ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
โทร: 087-100-7199                              
อีเมลล:์  supicha@actuarialbiz.com 



บริษัท ABS รบัท า IFRS17 ใหก้บัธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยทีมงานคณุภาพที่ไดพ้ิสจูนค์วามส าเร็จมาแลว้ในต่างประเทศ
และมุ่งเนน้การบริการ One Stop Service แบบครบวงจรในราคาที่คุม้ค่า ผสมผสานระหว่างงานทางดา้นบญัชี
ดา้นคณิตศาสตรป์ระกนัภยั และดา้น IT Software

บริการรับค านวณ IFRS17 โดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภยัระดับเฟลโล่ (ทอมมี่ – พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)

Outsource solutions for IFRS17 เป็นลักษณะสัญญาเช่าบริการจาก ABS ที่ตอบโจทย์
ทั้งทางด้านบัญชี คณิตศาสตรป์ระกันภยั และ IT Software เข้าด้วยกัน

วางระบบบญัชี ระบบคณิตศาสตร์
ประกนัภยั และระบบ IT ให้

ไมต่อ้งลงทนุซือ้ Software เพ่ือตดิตัง้เพิม่ 
และไมต่อ้งจา้งพนกังานประจ าเพิม่

เพียงสง่ขอ้มลู ทางเราจะค านวณ 
พรอ้มออกรายงานให้

สอบถามเพิ่มเติม
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• ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัคณุวฒุิระดบัเฟลโล่ กรรมการผูจ้ดัการบรษัิท ABS
• George Kau นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัคณุวฒุิระดบัเฟลโล่ และ นักบญัชี Chartered Accountant 
• ระบบ Software ที่พฒันาขึน้รว่มกนัระหว่าง ABS และบรษัิทผูพ้ฒันาแบบจ าลอง

ทมีงานและระบบคุณภาพ

• วางแผนจดักลุ่มประเภทของแบบประกนั (Product classification) ตามหลกัการ IFRS17
• วางแผนและวิเคราะหถ์งึวิธีการค านวณและการตัง้สมมติฐาน ส าหรบั IFRS17 
• ออกแบบวิธีการส าหรบัการเปล่ียนแปลงครัง้แรก (Transition Approach)
• ปรบัแต่งและพฒันาแบบจ าลองเพื่อให ้Tailor Made เขา้กบับรบิทของบรษัิทได้
• ค านวณหาผลกระทบต่างๆ โดยใชเ้ครื่องมือทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่พฒันาโดย ABS

ระบบคณิตศาสตรป์ระกันภัย

• วิเคราะหแ์ละประเมินกระบวนการดงึขอ้มลูดิบ จดัรูปแบบขอ้มลู และส่งผ่านขอ้มลู (Data Flows & Process) 
ของการด าเนินงานในปัจจบุนั

• จดัท าเอกสารเพื่อรองรบั New Business Process ส าหรบั IFRS17 เพื่อความเชื่อมโยงของขอ้มลูจากระบบ
ที่ถกูตอ้งและช่วยลดค่าใชจ้่ายในการเกบ็ขอ้มลูที่ไม่มีประสิทธิภาพ

• ออกแบบเพื่อเชื่อมโยงขอ้มลูที่มีอยู่ใหเ้ชื่อมต่อกบัขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัการท า IFRS17 ใหม้ากที่สดุ
• วางแผนการจดัเก็บและส่งผ่านขอ้มลูดิบแบบอตัโนมตัิ พรอ้มออกแบบฐานขอ้มลูและกระบวนการด าเนินงานทางธรุกิจ
• ประเมินเรื่องขอ้มลูจ  าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัฝ่ายบญัชี ฝ่ายคณิตศาสตรป์ระกนัภยั และฝ่าย IT

ระบบข้อมูลและกระบวนการ

ระบบบัญชี

• ประเมินสมดุบญัชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) และลกัษณะการเก็บขอ้มลูส าหรบั รายงานทาง
การเงิน (Financial Reporting) ส าหรบั IFRS17

• ประเมินวิธีการจดัสรรปันส่วนค่าใชจ้่ายของบรษัิท (Expense Allocation Method) ที่เป็นวิธีเฉพาะของ IFRS17
• ออกแบบและวางแผนงานส าหรบัโครงสรา้งในการด าเนินงานทางดา้นบญัชี (Create Position Papers)

ที่เกี่ยวขอ้งกบั IFRS17
• รวบรวมและวิเคราะหร์า่งของงบการเงินรวมถงึผลกระทบต่างๆ
• สรา้งหลกัสตูรอบรมใหท้ีมงานฝ่ายการเงินและฝ่ายบญัชีของบรษัิท


