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พเิชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี)่ มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาเกือบ 20 ปี และเป็น  นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ท่ีมีคุณวฒิุระดบัเฟลโล่จากประเทศอเมริกา องักฤษ และ ไทย โดยเคยท างานท่ีฮ่องกงเพ่ือดูแลภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก เป็นเวลา 6 ปี ในดา้น:-

• การประเมินภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานและกรมธรรมป์ระกนัภยั
• การออกแบบและก าหนดราคาผลิตภณัฑท์างการเงินการประกนัภยั
• แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
• การก าหนดแผน กลยทุธ์ของธุรกิจ และการควบรวมกิจการ

ทอมมี ่เคยด ำรงต ำแหน่งส ำคญั ดังต่อไปนี้
• นายกสมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกนัภยัของสมาคมประกนัชีวิตไทย
• กรรมการของส านกังานอตัราเบ้ียประกนัวินาศภยัไทย
• อนุกรรมการลงทุนของส านกังานประกนัสังคม
• ผูอ้  านวยการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทั เอไอเอ ประเทศไทย จ  ากดั

รำงวัลส ำคญั ทีเ่คยได้รับคือ
• “Young ASEAN Manager Award (YAMA)” ในปี 2012 จากสภาธุรกิจประกนัภยัในอาเซียน
• “นกัสถิติดีเด่นแห่งชาติ” ในปี 2016 จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
• “อาจารยดี์เด่น” ในปี 2017 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันิดา้ 

ทอมม่ี จบปริญญาโท 2 ใบ จาก City University of Hong Kong ทางดา้นวิศวกรรมการเงิน (เกียรตินิยม) และ
ทางดา้นบริหารธุรกิจ (MBA) อีกทั้งไดคุ้ณวฒิุทางดา้นการเงิน Financial Risk Manager (FRM) และ 
Chartered Financial Analyst (CFA) level 2 จากอเมริกา

ปัจจุบนัด ารงต  าแหน่งเป็น นายกสมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั แอคชวัเรียล บิสซิเนส โซลูชัน่ จ  ากดั



Tommy Pichet FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, MScFE (Distinction), B.Eng (Hons)

Tommy is a seasoned qualified actuary with nearly 20 years of experience across Asian 
insurance, finance and employee benefit valuation and management.

• Valuation of insurance and retirement benefit
• Product pricing and development
• Actuarial modeling and financial risk management
• Business plan and M&A activities

Key leadership positions:
• President of The Society of Actuaries of Thailand (SOAT)
• Chairman of Actuarial committee of Thai Life Association Assurance (TLAA)
• Board director of Insurance Premium Rating Bureau in Thai General 

Insurance Association (TGIA)
• Director of actuarial department in AIA Thailand

International recognitions:

He holds two master’s degrees from City University of Hong Kong in Financial Engineering 
and Business Administration. Received fellowship in actuarial science from USA since 
2005 (as FSA) and UK since 2008 (as FIA). He also holds Financial Risk Manager (FRM) 
designation from USA and passed Chartered Financial Analyst (CFA) level 2.

He currently is President of The Society of Actuaries of Thailand (SOAT) and 
Managing Director and Founding Owner of Actuarial Business Solutions Co., Ltd

• Young ASEAN Manager Award (YAMA) in 2012 from ASEAN insurance industry
• National Statistician Award in 2016 from Thai Statistical Association
• Honor lecturer in 2017 from NIDA university



สถานการณ์ปัจจุบัน

ทุกวันน้ี หลายองค์กรยังไม่ทราบต้นทุนแท้จริง ที่แฝงอยู่ตามส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินต้นทุนที่ไม่
เหมาะสม หรือการประเมินสถานการณ์ในอนาคตขา้งหน้าท่ีไม่ถูกต้องก็ตาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของ “ผลประโยชนข์องพนกังาน” ที่ตนเองจ้างอยู่นั้นจะต้องประเมินค่าใชจ้่ายไป
ตลอดจนถึงการเลิกจ้างในยามเกษียณ ซึ่งการจะประเมินอนาคตล่วงหน้าให้ ได้อย่างเหมาะสมน้ัน จ าต้องอาศัย
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ทางสถิติ เพื่อมาตั้งเป็นสมมติฐานส าหรับพนักงานแต่ละคนได้อย่างถูกตอ้ง

“ต้นทนุแทจ้รงิทีแ่ฝงอยูก่บับรษิทั ซึ่งเรายงัไมเ่คยรู”้



มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19

“บริษทัก าลังท าก าไรอยูจ่รงิหรอื?
...หรือทีจ่รงิแลว้อาจเปน็เพยีงแคภ่าพลวงตา”

เพราะมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นในวันข้างหน้ารออยู่  ถ้าองค์กรไม่ทยอยตั้งส ารองค่าใชจ้่ายเอาไว้ในแต่ละปี ก็จะท าให้งบการเงินกลายเป็น
ขาดทุนในอนาคต หรืออาจล้มละลายไปได้ ดังเช่น General Motor หรือ California Fitness เป็นต้น

มาตรฐานการบัญชีทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยเอง จึงได้ระบุ “การค านวณเงนิส ารองส าหรบัผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนักงาน” เพื่อให้บริษัทสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงเข้ามาในวันนี้ และหลีกเลี่ยงการขาดทุน/ล้มละลายของบริษัทในอนาคตได้ 



ท าไมต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ?

ในการค านวณทางบัญชีทั่วไป ทุกคนอาจใช้เพียงเครื่องคิดเลขก็สามารถ
ให้ผลลัพธ์ออกมาได้...

หากแต่ในงานท่ีมีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว เช่น 
การค านวณผลประโยชน์พนักงานน้ัน จ าเป็นต้องอาศัยผูเ้ชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีคุณวุฒิและทักษะความสามารถในการค านวณเชงิสถิต ิ 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจ านวนมาก พร้อมท้ังวิสัยทัศน์ ในการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต 

ซ่ึงค ำตอบนั้นก็คือ “นักคณิตศำสตร์ประกันภัย (แอคชัวรี)”

“กำรค ำนวณผลประโยชน์พนักงำนนั้น 
จ ำเป็นต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง”



เกี่ยวกับเรา

“ทอมมี่ แอคชัวรี” น าหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ดูซับซ้อน
ยุ่งยาก  มาท าให้ทุกอย่างสามารถเข้าใจได้ง่าย
“ทอมม่ี แอคชัวร”ี ก่อตั้งบริษัทแอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของ
คนไทยให้เติบโตขึ้นมาอย่างยั่งยืน  ด้วยการน าหลักการ “คณิตศาสตร์ประกันภัย” ที่ดูซับซ้อนยุ่งยาก  มา
ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงองค์กรทุกระดับในราคาที่คุ้มค่า  เหมาะสมกับทุกธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนอนาคตของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล



เรามุ่งมั่นให้บริการ “ค านวณการตั้งส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน”
ตามหลักมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยชั้นน าของไทย คุณวุฒิระดับเฟลโล่ ท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีท่ัวโลกให้
การยอมรับ

เรายินดีช่วยเหลือองค์กรทุกระดับ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ด้วยบริการท่ีหลากหลาย ซึ่งสามารถปรับใหเ้หมาะกับความ
ต้องการของคุณ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงบริการขั้นสูงสุด

บริการของเรา



เราท าอะไร?

เราประเมินค่าใช้จ่ายของพนักงานจนถึงอายุเกษียณ  แล้วจึงตั้งเป็นเงินส ารองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
มาใส่ลงไปในงบการเงิน เพ่ือสะท้อนต้นทุนของการจ้างพนักงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีระดับสากล

ข้อมูลพนักงำนรำยบุคคล กำรใช้งำน ประเมินอนำคต
แนะน าวิธีการกรอกข้อมูล พร้อม
บริการตรวจสอบรับรองข้อมูลให้
ถูกต้อง ก่อนการค านวณจริง

สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร
ทราบถึงการค านวณที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท

วิเคราะห์ข้อมูลบริษัท
ประกอบกับปัจจัยเศรษฐกิจ 
เพื่อตั้งสมมติฐานของอนาคต

ออกรำยงำน กำรค ำนวณ ตอบค ำถำม
ตามมาตรฐานสากล  เลือกภาษา
ที่ต้องการ พร้อมบริการเซ็น
รับรองโดย “ทอมมี่ แอคชัวรี”

โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย  สร้างและรับรองโดย 

“ทอมมี่ แอคชัวรี”

รับประกันการตรวจสอบบัญชี
ผ่าน ที่พร้อมตอบทุกค าถาม
ด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ



3 สิ่ง ท่ีคุณจะได้ “มำกกว่ำ” ท่ีคุณคิด

ท ำไมต้องเรำ?

สร้างความเชื่อมั่นที่มากกว่า จากทีมงานคุณภาพคับคั่ง ด้วยประสบการณ์ทางด้านน้ี
โดยตรง และได้มาตรฐานระดับสากล ด้วย “คุณวุฒิเฟลโล่” ที่ท่ัวโลกให้การยอมรับ

มั่นใจ “มำกกว่ำ” ด้วยคุณภำพที่ทั่วโลกยอมรับ

สามารถเลือกรูปแบบการบริการท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
แต่ละบริษัท ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ตามแต่คุณภาพ และระดับการบริการท่ีเลือกใช้

คุ้มค่ำ “มำกกว่ำ” ด้วยทำงเลือกที่หลำกหลำย

รวดเร็วฉับไว รู้จัก เข้าใจ และแก้ปัญหาให้ลูกค้า พร้อมรับประกันการตอบทุกค าถาม  
การันตีผ่านการตรวจสอบบัญชี รวมถึงให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

ควำมพึงพอใจที่ “มำกกว่ำ” ด้วยควำมเข้ำใจและบริกำร



รูปแบบของการใหบ้รกิาร รายละเอยีด 

การตรวจสอบและแก้ ไขข้อมูล สามารถเลือกความละเอียดของการตรวจสอบข้อมูลได้ตามความตอ้งการ ตั้งแต่การตรวจสอบขั้น
พื้นฐาน จนกระท่ังถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและรับรองด้วยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สมมติฐานคณิตศาสตร์ประกันภัย สามารถเลือกใช้รูปแบบการประเมินอนาคต โดยใช้เพียงแค่ “สมมติฐานกลาง “ ไปจนถึง  การบริการ
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อตัง้สมมติฐานจาก “ข้อมูลและแนวโน้มเฉพาะของบริษัท” ได้

การเซ็นรับรอง สามารถเลือกระดับของผู้สอบทานและผู้เซ็นรับรองความรับผิดได้ จากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
“ไม่เป็นเฟลโล่” จนถึงระดับ “เฟลโล่” ได้

คุ้มค่า มากกว่า ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย

ด้วยรูปแบบกำรบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมลักษณะเฉพำะ
ของแต่ละบริษัท เพื่อความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทั้งในด้านเวลา คุณภาพ และงบประมาณ

การเก็บข้อมูลพนักงานรายบุคคล
การตรวจสอบและแก้ ไขข้อมูล
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
การค านวณ และ การวิเคราะห์
การค านวณซ ้า เพื่อทดสอบความไว

การออกรายงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
การค านวณเผื่อ 3 - 5 ปี ให้ล่วงหน้า
การตอบค าถามกับผู้ตรวจสอบบัญชี
การเซ็นรับรองความรับผิดโดย “เฟลโล่”
การสื่อสารกับผู้บริหาร หลังจบโครงการไปแล้ว

ตัวอย่ำง



ความพึงพอใจ ที่มากกว่า การค านวณ

• การรู้จักและเข้าใจลูกค้า
เพราะการวิเคราะห์แค่ข้อมูลดิบ ไม่อาจจะท าให้เกิดการวิเคราะห์ ที่แม่นย าได้ 
เราศึกษารายละเอียดของลูกค้า พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อช่วยในการจัดการที่เหมาะสม 

• เพ่ิมโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ
บริการเสริมหลังการขายอ่ืนๆ นอกจากการค านวณ เช่น การให้ค าปรึกษาเชิงกลยุทธ์
การวางแผนธุรกิจ การจัดต้ังกองทุนส ารองเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือการควบรวมกิจการ เป็นต้น

• รวดเร็ว ฉับไว
บริหารเวลาอย่างมืออาชีพ สามารถส่งมอบบริการที่มีมาตรฐาน ตรงตามก าหนดส่ง 
ตามทุกความต้องการ

• การแก้ปัญหาให้แก่ลกูค้า
อธิบายกับผู้บริหารหรือผู้ตรวจสอบบัญชี ในส่วนของความถูกต้องของข้อมูล และสมมุติฐาน
ที่ใช้ ในการค านวณ รวมถึงข้อโต้แย้งต่างๆที่เกิดข้ึนหลังจากลูกค้าได้รับบริการของเราแล้ว

• 100% ผ่านการตรวจสอบบัญชี
รับประกันการตอบทุกค าถาม ด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ ให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกัน

หากคุณยังไม่เคยใช้บริการ หรือไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน เราอยากจะให้คุณลองท าความรู้จักกบัเราเพิ่มขึ้น โดยเรา
อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเดินทางและเติบโตไปกับคุณ ซ่ึงเราจะคอยสนบัสนนุ ดูแล และให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกิด
ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ในบริการที่เหมาะสมที่สุด

เรำอยำกเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเดินทำงและเติบโตไปกับคุณ



กำรันตีคุณภำพ “นักคณิตศำสตร์ประกันภัย ระดับเฟลโล่ (สูงสุด)”

ถูก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

ได้รับคุณวุฒิและเซ็นรับรอง
ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

มามากกว่า 12 ปี

1 ใน Fellow 
ที่มปีระสบการณม์ากที่สดุ

ในประเทศไทย

ใบอนุญาตเลขที่ : 143880

ถูก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน



ค ำนวณโดย เฟลโล่ ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของ
“สมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย”

ตรวจสอบรายชื่อ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยได้ที่ www.soat.or.th



คุณจะได้อะไรที่ “แตกตา่ง”

เช่ือมต่อจากการประเมินครั้งล่าสุดได้เป็นอย่างดี การันตีระบบความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด

จัดบรรยายหลักสูตร “การค านวณผลประโยชน์พนักงาน” ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา ภายใน 24 ช่ัวโมง

ถูก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
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