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สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน... จดหมายข่าว IPRB ฉบับนีเ้ ป็นฉบับ
แรกของปี 2554 โดยเราได้ปรับโฉมจดหมายข่าว IPRB เพิ่ม
คอลัมน์ใหม่ !!! Insurance News ที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสาร
ในแวดวงการประกันภัยของนานาประเทศเพือ่ นบ้านในแถบเอเชียเราค่ะ
ส�ำหรับฉบับต้อนรับปีเถาะนี้เรามีบทความพิเศษ (Special Scoop)
เรื่อง “การประกันภัยน�้ำท่วม” มาน�ำเสนอท่าน และพลาดไม่ได้กับ
ประเด็นร้อน (Hot Issue) เรื่อง “ท�ำความรู้จักกับคุณวุฒิและการ
ตรวจสอบคุณวุฒินักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ซึ่งท่านที่อยากจะ
ทราบวิธีตรวจสอบเฟลโลของแท้กับของเทียมนั้นต้องติดตาม...
เพราะการเลือกใช้บริการจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นเราต้อง
มั่นใจได้ในความน่าเชื่อถือตามคุณวุฒิค่ะ
ส�ำหรับ Actuaries’ Corner ฉบับนี้จะเป็นตอนสุดท้ายกันแล้ว ซึ่ง
หากใครทีอ่ ยากจะติดตามรายละเอียดเรือ่ งราวของแอคชัวรีกนั แบบเต็มๆ
เพิ่มเติมมากขึ้นโปรดติดตามต่อกันในหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค “The Top
Job Secret” อาชีพเงินล้าน ที่คนไทยยังไม่รู้จัก ของ คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (Tommy) ซึ่งก�ำหนดวางแผงตามร้านหนังสือในเร็วๆ นี้ค่ะ
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Insurance News เป็นคอลัมน์ใหม่ของจดหมายข่าว IPRB ที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารในแวดวงการประกันภัย

ของนานาประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย เพื่อให้วงการประกันภัยไทยได้ตื่นตัวและรับรู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงการประกัน
ภัยของเอเชียได้อย่างทันเหตุการณ์

ค่าสินไหมทดแทนจากน�้ำท่วมครั้งใหญ่ในออสเตรเลีย
สูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัทประกันภัยในประเทศออสเตรเลียถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นมูลค่าประมาณ 1.2 พันล้าน
เหรียญออสเตรเลีย (1.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท) จากผลของน�้ำท่วมครั้ง
ใหญ่ของประเทศทีเ่ กิดจากฝนตกหนักและน�ำ้ เอ่อล้นแม่นำ�้ หลายสาย โดยราวสามในสีข่ องค่าสินไหมทดแทน
(ซึ่งยังไม่รวมความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) นั้นจ่ายส�ำหรับความเสียหายของอาคาร
บ้านเรือน และ 24% ส�ำหรับความเสียหายรถยนต์
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์บริษทั ประกันภัยหลายแห่งทีป่ ฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบั ผูป้ ระสบภัยครัง้ นี้ จากประเด็นข้อโต้เถียงในความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกัน
ภัยจ�ำนวนมากทีข่ าดความชัดเจนในความแตกต่างระหว่างน�ำ้ ท่วมจากการเอ่อล้นของน�ำ้ ในแม่นำ�้ กับน�ำ้ ท่วม
ฉับพลันที่เกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนอง โดยบริษัทประกันภัยบางแห่งแจ้งผู้เอาประกันภัยว่ากรมธรรม์
ครอบคลุมความเสียหายเฉพาะน�้ำท่วมฉับพลันและน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนอง ในขณะที่ความ
เสียหายจากการเอ่อล้นของน�้ำในแม่น�้ำนั้นไม่ได้ถูกนิยามว่าเป็นน�้ำท่วม
ล่าสุด กลุ่มผู้บริโภคและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลได้หารือร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อนิยามความหมาย
ของน�ำ้ ท่วมในกรมธรรม์ประกันภัยให้มคี วามชัดเจน ในขณะทีภ่ าครัฐขอให้บริษทั ประกันภัยแสดงความเอือ้
อาทรต่อผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ให้มากขึ้น และหวังที่จะเห็นการพัฒนาระบบประกันภัยเพื่อ
ต่อสู้กับภัยน�้ำท่วมที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ที่มา : www.asiainsurancereview.com
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ในการคัดเลือกบริษทั ต้นแบบได้พจิ ารณาถึงการ
บริ ษั ท ประกั น ภั ย ในเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ได้ รั บ
ใช้เทคโนโลยีและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้
ยกย่องในความเป็นเลิศด้านการใช้ไอที
ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้านด้วยกัน คือ การจัดการ
สินไหมทดแทน, การจัดจ�ำหน่าย, โครงสร้างพืน้ ฐาน/
สถาปัตยกรรมทาง ไอที, การบริหารจัดการกรมธรรม์,
การออกแบบ/พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการก� ำ หนด
อัตราเบี้ยประกันภัย, การบริการ และการพิจารณา
รับประกันภัย โดยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของ
บริษัทต้นแบบ

บริษทั ประกันภัยในประเทศจีน อินเดีย ญีป่ นุ่ และ
ออสเตรเลี ย ได้ รั บ การกล่ า วถึ ง ในฐานะที่ ไ ด้ ใ ช้
เทคโนโลยีชว่ ยในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มี 18 บริษทั ทีช่ นะเลิศในการใช้ไอทีเพือ่ สร้างประโยชน์
ให้กับธุรกิจ และได้รับเลือกให้เป็นโมเดลต้นแบบ
รายงานเรื่อง “Model Insurer Asia 2011:
Case Studies of Effective Technology Use in
Insurance” จัดท�ำโดย Celent ซึ่งเป็นบริษัทวิจัย
และให้ค�ำปรึกษาแก่สถาบันการเงินในการก�ำหนด
กลยุทธ์ธรุ กิจและเทคโนโลยีทมี่ สี �ำนักงานใหญ่อยูใ่ น
ประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า เนื่องจากบริษัทประกันภัย
ในเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับสิ่งท้าทายในการด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีประกันภัยจึงได้รับ
การพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั น กั บ
แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยี
ครอบคลุมตลอดทั้งวงจรของการประกันภัย ซึ่งรวม
ถึง การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การจัดจ�ำหน่าย การ
พิจารณารับประกันภัย การบริหารจัดการกรมธรรม์
การให้บ ริการ การจั ดการสินไหมทดแทน และ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
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§• Australia’s Wesfarmers General Insurance
ได้น�ำไอทีไปใช้กับหลายผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มี
การบริการผ่านหลายช่องทางแก่ผู้ถือกรมธรรม์
ตลอดอายุของกรมธรรม์
§• ส่วนในประเทศญี่ปุ่น บริษัทประกันภัย 5 แห่ง
คือ Tokio Marine, Sompo Japan, Mitsui
Sumitomo, Aioi Nissay Dowa และ Nipponkoa ได้ น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ป รั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
§• บริษัท PICC Health Insurance ได้น�ำ social
media มาช่ ว ยในการพั ฒ นาระบบสิ น ไหม
ทดแทนอัตโนมัติและปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงด้านนี้
§• บริษทั AXA China Region Insurance มีการน�ำ
web-based technology มาใช้ในการพัฒนา
บริการการขายและช่องทางการขาย รวมทั้ง
ท�ำให้การน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมีความ
รวดเร็วขึ้น
ที่มา : www.asiainsurancereview.com
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ทางการญี่ปุ่นมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขที่เพิ่ม
ผู้ขับขี่สูงอายุในญี่ปุ่นต้องจ่ายเบี้ยประกัน
ขึ้นของอุบัติเหตุการจราจรที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่
ภัยรถยนต์สูงขึ้น

บริษัท Sompo Japan Insurance ประเทศ
ญีป่ นุ่ จะแบ่งย่อยกลุม่ อายุของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์มากขึน้
ในเดือนเมษายนนี้ โดยจะปรับให้อัตราเบี้ยประกัน
ภัยส�ำหรับผู้ขับขี่สูงอายุสูงขึ้น ทั้งนี้ ทาง Sompo
Japan วางแผนที่จะเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอีก
มากกว่า 8% ในกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

โดยผู้สูงอายุ และได้มีการด�ำเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ เพือ่ ลดจ�ำนวนผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ในกลุม่ ผูส้ งู อายุนี้
โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติของญี่ปุ่น (NPA) ได้น�ำการทดสอบความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ (cognitive test) โดย
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมอง
เสื่อมมาใช้ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
จ�ำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบดังกล่าวเมือ่ ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับขี่ โดยจากจ�ำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ
762,773 คนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2553 พบว่ามี 39
คนที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อม และจากผู้ขับขี่ที่สูง
อายุจ�ำนวน 14,189 คน หรือ 1.9% พบว่ามีความ
ทุกข์ทรมานจากความจ�ำและการตัดสินใจทีแ่ ย่ลง ใน
ขณะที่ผู้ขับขี่ที่สูงอายุจ�ำนวน 188,935 คน หรือ
24.8% พบว่ามีความจ�ำหลงๆ ลืมๆ บางอย่างไปบ้าง
ที่มา : www.asiainsurancereview.com

บริษัท Sompo Japan Insurance เป็นบริษัท
ประกันวินาศภัยแห่งแรกทีไ่ ด้เพิม่ อัตราเบีย้ ประกันภัย
เพือ่ รับมือกับอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ โดยผูข้ บั ขี่ ตลาดประกันภัยอินเดียอยูใ่ นช่วงเดินทางที่
ทีส่ งู อายุ โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ น่าตื่นเต้น
ใช้ ก ารลดค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นอื่ น เพื่ อ แบกรั บ ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุที่สูง
ขึน้ ในกลุม่ ผูข้ บั ขีส่ งู อายุ แต่ขณะนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่าง
เริม่ พิจารณาใช้การปรับขึน้ เบีย้ ประกันภัยเพือ่ ให้ธรุ กิจ
ประกันภัยรถยนต์สามารถท�ำก�ำไรได้ทา่ มกลางการเป็น
สังคมผูส้ งู อายุของญีป่ นุ่ แทน โดยบริษทั ประกันภัยอืน่ ๆ
อาทิ Tokio Marine & Nichido Fire Insurance และ
Mitsui Sumitomo Insurance อาจน�ำการแบ่งย่อย
กลุม่ อายุใหม่มาใช้สำ� หรับการประกันภัยรถยนต์เพือ่ ขึน้
เบี้ยประกันภัยในกลุ่มผู้ขับขี่ที่สูงอายุเช่นกัน
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ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง ประเทศ บริษัทประกันภัยรายใหญ่ในสิงคโปร์ต้องมี
อินเดียก�ำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจของโลก รัฐบาลอินเดียเชื่อว่าอาจเป็น
เวลาที่เหมาะสมที่อินเดียควรจะมุ่งสู่การพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางด้านการประกันภัยต่อของเอเชีย ทัง้ นี้ ภาค
รัฐและภาคธุรกิจประกันภัยของประเทศอินเดียต่าง
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ขณะนี้อินเดียต้อง
สร้างโอกาสให้เกิดขึน้ โดยการส่งเสริมให้มรี ะบบการ
ประกันภัยและประกันภัยต่อทีม่ นั่ คงและมีความเข้ม
แข็ง ด้วยการยึดการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับ
ดูแลที่ดี
Monetary Authority of Singapore (MAS)
ธุรกิจประกันภัยในอินเดียเป็นตัวสนับสนุนที่ หน่วยงานก�ำกับดูแลบริการด้านการเงินของประเทศ
ส�ำคัญหนึ่งในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิงคโปร์ จะก�ำหนดให้ธนาคารในประเทศและบริษทั
ปัจจุบนั อยูท่ ปี่ ระมาณ 4.6% ของ GDP ของประเทศ ประกันภัยต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และในอนาคตจะมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เมือ่ มีการน�ำ และองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้อง
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศใหม่ ม าใช้ มีความสมดุลของทักษะและความเชี่ยวชาญในการ
โอกาสทางธุรกิจและความท้าทายใหม่ๆ ก�ำลังรออยู่ ปฏิบัติงานหน้าที่ตามความรับผิดชอบของพวกเขา
ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อ นเริ่ ม ชั ด เจนมากขึ้ น
EDHEC-Risk Institute ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้น
มาตรการเพือ่ บรรเทาผลกระทบดังกล่าวจริงจังมาก
น�ำของยุโรปในด้านการลงทุนและการบริหารความ
ขึน้ และอุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตเต็มทีจ่ ากช่วง
เสี่ยง ระบุว่า ในระดับบริหารนั้น MAS คาดหวังว่า
เวลาเปลีย่ นผ่านในปัจจุบนั ไปสูค่ วามมัน่ คงแข็งแรง
หน่วยบริหารความเสี่ยงต้องมีอ�ำนาจเพียงพอและ
ในวันนี้ธุรกิจประกันภัยของอินเดียจึงอยู่ในช่วงของ
พร้อมทีจ่ ะน�ำกิจกรรมบริหารความเสีย่ งเข้าสูบ่ ริษทั
การเดินทางที่น่าตื่นเต้น
ทัง้ นี้ วิกฤตการเงินทัว่ โลกเป็นพืน้ ฐานทีท่ ำ� ให้เกิด
ที่มา : www.asiainsurancereview.com
การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนที่สามารถรับรู้และจัดการได้
สมมติฐานและแบบจ�ำลองต่างๆ ที่ใช้กันมาก�ำลังถูก
ท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหม่ๆ ได้
เปลี่ยนแปลงมุมมองในเรื่องของความเสี่ยง ความ
เสี่ยงนั้นทวีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจากความซับซ้อน
และความเชื่อมโยงที่เพิ่มมากขึ้นในระบบการเงิน
และเศรษฐกิจของโลก ความเร็วของการเปลีย่ นแปลง
และการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดเกิดใหม่
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ปั จ จุ บั น มี ตั ว อย่ า งมากมายที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความล้มเหลวและการส่งผ่านของแรงกระแทกจาก
ตลาดหนึง่ ไปยังอีกตลาดซึง่ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและ
คาดเดาได้ยากขึ้น ดังนั้น นอกเหนือจากการสนอง
ตอบต่อการปฏิรูปนโยบายและการริเริ่มใหม่ๆ แล้ว
นักลงทุนและสถาบันการเงินจะต้องคิดใหม่และ
ท้าทายความเชือ่ พืน้ ฐานเรือ่ งการลงทุนตลอดจนการ
ใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารบริหารความเสีย่ งของตัวเอง

สินไหมทดแทนที่ฉ้อฉลเพิ่มขึ้น และร้ายแรงจนสร้าง
ปัญหาให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ 2 บริษัทต้องปิดตัว
ลงจากผลของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีฉ่ อ้ ฉลนี้

National Association of Malaysia Life Insurance and Financial Advisors (Namlifa) ซึ่งเป็น
สมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินแห่ง
ชาติของมาเลเซีย ระบุว่า การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุเป็น
ที่มา : www.asiainsurancereview.com
ส่วนหนึ่งของกรณีฉ้อฉลโดยทั่วๆ ไป ดังกรณีที่
เจ้าของธุรกิจที่อยู่ในช่วงขาลงหรือมีสินค้าที่ล้าสมัย
เผาทรัพย์สนิ ของตนเองเพือ่ ขอรับค่าสินไหมทดแทน
บริษัทประกันภัยในมาเลเซียเสียหายจากการ บริษัทประกันภัยจ�ำนวนมากจึงลังเลที่จะรับประกัน
ถูกลูกค้าฉ้อฉลหลายร้อยล้าน
ภัยให้กับธุรกิจเหล่านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

การตั ด นิ้ ว ทิ้ ง ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ น จริ ง
และแม้กระทั่งการหลอกลวงว่าถึงแก่ความตาย
ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น การฉ้ อ ฉลเพื่ อ เรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
ทดแทนจากการประกันภัย ซึง่ ได้สร้างความเสียหาย
ให้กับบริษัทประกันภัยในประเทศมาเลเซียรวมแล้ว
หลายร้ อ ยล้ า นริ ง กิ ต (หรื อ หลายพั น ล้ า นบาท)
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ต้ อ งปรั บ ขึ้ น อั ต ราเบี้ ย
ประกันภัยและผลักต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ไป
สู่ผู้เอาประกันภัยรายอื่นๆ
รายงานจากหน่วยงานต�ำรวจกลางของมาเลเซีย
แสดงให้เห็นว่า ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมามีการเรียกร้องค่า

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่มีหนี้สินจ�ำนวนมากร่วม
มื อ กั บ เจ้ า หนี้ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ห าทางออกโดยการ
รายงานว่ารถของพวกเขาถูกขโมย บรรดาอู่ซ่อม
รถยนต์นับเป็นผู้กระท�ำผิดรายใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่เบื้อง
หลังการฉ้อฉลประกันภัย เนื่องจากการแข่งขันใน
ธุรกิจที่รุนแรง อู่ซ่อมรถยนต์จึงมักล่อลวงลูกค้าที่มี
ประกันภัยว่าพวกเขาควรจะเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
แทนการซ่อมแซม ซึ่งงานส่วนเกินเหล่านี้ก่อให้เกิด
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมทีไ่ ปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับ
บริษัทประกันภัย การท�ำเช่นนี้ส่งผลให้อัตราเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อต่อต้าน
การฉ้อฉลเหล่านี้ บริษัทประกันภัยจึงมีการจัดตั้ง
หน่วยงานพิเศษขึ้นเพื่อตรวจสอบการฉ้อฉลและ
พิจารณาอย่างถ้วนถีม่ ากขึน้ เกีย่ วกับการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน โดยมีการด�ำเนินการตรวจสอบอย่าง
ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนที่มีมูลค่าสูง
ที่มา : www.asiainsurancereview.com
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Special Scoop

การประกันภัยน�้ำท่วม

Andrew Leung, FIAA 1

หากท่านผู้อ่านได้ติดตามดูข่าวต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาและเมื่อไม่นานมานี้แล้ว จะพบว่าข่าว
น�้ำท่วมที่เกิดขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกนั้นเป็นเรื่องที่เห็นกันจนชินตาเลยทีเดียว และประเทศไทยเองก็
เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งทุกท่านคงทราบกันดีแล้วกับข่าวหายนะภัยจากน�้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลาย
จังหวัดทั่วประเทศเมื่อไม่นานมานี้
ผมได้ทราบมาว่าขณะนี้สมาคมประกันวินาศภัย โดยคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ก�ำลังมี
แนวคิดทีจ่ ะปรับปรุงความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้มคี วามคุม้ ครองความเสียหาย
จากน�้ำท่วมด้วย ดังนั้น ผมจึงขอถือโอกาสอันดีนี้แสดงความคิดเห็นในวิธีการค�ำนวณเบี้ยประกันภัย
ส�ำหรับภัยน�้ำท่วมกันครับ
ในทางทฤษฎีแล้ว การที่จะค�ำนวณต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) ของการประกันภัยน�้ำท่วมได้
นั้น เราต้องการข้อมูล 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1

Andrew Leung, FIAA, Chief Actuary, The Insurance Premium Rating Bureau (IPRB)
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• Annual Exceedance Probability (AEP) : ความน่าจะเป็นทีน่ ำ�้ จะท่วมสูงกว่าความสูงระดับใดระดับ
หนึ่งในปีใดปีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปริมาณน�้ำท่วมที่ระดับหนึ่งมีค่า AEP เท่ากับ 10% นั่นหมายถึงว่า
ค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาการเกิดน�้ำท่วมซ�้ำที่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับระดับนั้นๆ (Average Recurrence
Interval : ARI) จะมีค่า 10 ปี
Flood Height vs Prob (Flood Height>x)
Flood Height vs Prob (Flood Height>x)

• Damage Curve : กราฟความเสียหายที่คาดการณ์ (Expected Loss) เมื่อเกิดน�้ำท่วมที่ความสูง
ต่างๆ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย โดยทั่วไปแล้วยิ่งน�้ำท่วมสูงมาก ความเสีย
หายก็จะมากตามไปด้วย
Damage to Buildings vs Flood Height
Damage to Buildings vs Flood Height
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เมื่อรวมข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกัน เราก็จะสามารถสร้างกราฟแสดงความน่าจะเป็นที่จะเกิด
ความเสียหายที่ระดับความสูงใดๆ ได้ โดยความเสียหายที่คาดการณ์นั้นก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองครับ

Damage to Buildings (% of SI)

Damage to Buildings vs Probability
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อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว การที่จะได้มาซึ่ง AEP และ Damage Curve มานั้นเป็นเรื่องที่ไม่
ง่ายเลย เนื่องจาก
• ในการหาความเสี่ยงของภัยน�้ำท่วมและ AEP • Damage Curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
นั้นจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
ความสูงของน�้ำที่ท่วมและความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ ความเสียหายจะขึ้น
q ข้อมูลน�้ำท่วมในอดีต
อยู่กับ
q ข้อมูลทีแ
่ ม่นย�ำเกีย่ วกับต�ำแหน่งและความ
สูงของทรัพย์สิน
q ลักษณะภูมิประเทศและเส้นทางเดินของ
		 น�้ำในพื้นที่ข้างเคียง
q การบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่

วัสดุก่อสร้างและการออกแบบ
q ลักษณะการใช้งานของสิ่งปลูกสร้าง
		 เช่น เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ด�ำเนินธุรกิจ
และเป็นธุรกิจประเภทใด
q เงือ
่ นไขความคุม้ ครองในส่วนของตัวอาคาร
ในการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมา
เอง และทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร
ข้างต้นนัน้ อาจต้องใช้เวลาและความพยายามมาก
อยู่สักหน่อย รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวก็มี
ความส�ำคัญมากเช่นกัน
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q

นอกเหนือจากระดับความสูงของน�้ำท่วมแล้ว • การขยายตลาดการประกันภัยน�้ำท่วม
ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความเสียหายด้วย เช่น
q ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงภัยน�ำ
้ ท่วม
ความเร็ ว ของน�้ ำ และระยะเวลาที่ น�้ ำ ท่ ว มขั ง
ซึ่งมักจะถูกมองข้ามจากกลุ่มที่ไม่มีความ
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านีม้ กั ไม่ถกู น�ำมาพิจารณา
เสี่ยงมากนัก
ด้วยในการค� ำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อไม่
q รวมความคุม
้ ครองภัยน�ำ้ ท่วมกับความคุม้ ครอง
ให้การค�ำนวณมีความซับซ้อนมากเกินไปครับ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดทางด้านข้อมูล ดังนัน้ เราจึง • การประเมินความเสี่ยงที่มีความแม่นย�ำ
จ�ำเป็นที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการประเมิน
q เบีย
้ ประกันภัย ความเสียหายส่วนแรก และ
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุน�้ำ
เงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย ควรจะสะท้อน
ท่วมที่ระดับความเสียหายต่างๆ จากทรัพย์สิน
ถึงความเสี่ยงต่อภัยน�้ำท่วม
ตัวอย่าง
q การจั ด ท� ำ แผนที่ น�้ ำ ท่ ว มนั้ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ ง

ส�ำคัญ โดยบริษัทประกันวินาศภัยสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้หากร่วมมือกัน
รวบรวมข้อมูล
q บริ ษั ท ประกั น ภั ย ไม่ ค วรรั บ ประกั น ภั ย สิ่ ง
ปลูกสร้างที่เกิดความเสียหายจากภัยน�้ำ
ท่วมซ�้ำซาก (มีค่า AEP สูง) เนื่องจากขัด
• ต้องมีการลงทุนทีค่ อ่ นข้างสูงในการรวบรวม
กับหลักการประกันภัยที่ไม่ควรรับประกัน
ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภั ย ส� ำ หรั บ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ค่ อ นข้ า ง
ให้มีศักยภาพพอในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล
แน่นอน
เหล่านั้น
• บางพืน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภัยน�ำ้ ท่วมมากกว่า • ความร่วมมือจากภาครัฐ
พื้นที่อื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ หากต้องการจะ
q		เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการจัดผังเมือง
ค� ำ นวณเบี้ ย ประกั น ภั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
และกระบวนการอนุมตั กิ อ่ นการก่อสร้างใน
ความเสี่ยงที่แท้จริงแล้วก็อาจจะท�ำให้เบี้ย
เขตที่มีความเสี่ยงต่อน�้ำท่วมสูง
ประกันภัยนั้นสูงจนเกินไป
q ปรับปรุงการจัดการแหล่งน�้ำให้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีความต้องการจากผู้เอา
q การลงทุนและค่าซ่อมบ�ำรุงเพื่อใช้ในการ
ประกันภัยที่จะให้มีความคุ้มครองภัยน�้ำท่วม ซึ่ง
ป้องกันน�้ำท่วม
หากต้องการให้การประกันภัยน�ำ้ ท่วมประสบความ
ส�ำเร็จ สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ
หลังจากที่ท่านได้ทราบคร่าวๆ ไปแล้วว่า ใน
การประเมินความเสีย่ งภัยจากน�้ำท่วมทีเ่ หมาะสม
นั้ น ต้ อ งการอะไรบ้ า ง ท่ า นก็ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า ผู ้ รั บ
ประกันภัยส่วนใหญ่มักลังเลที่จะให้ความคุ้มครอง
ภัยน�้ำท่วม เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
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Special Scoop

ตัวอย่างความร่วมมือของอุตสาหกรรมประกัน กรมธรรม์ให้สอดคล้องกับความเสีย่ งนัน้ ได้ อาทิ มี
ความคุ ้ ม ครองน�้ ำ ท่ ว มในรั ฐ เช่ น นิ ว เซาท์ เ วลส์
ภัยกับภาครัฐในการพัฒนาฐานข้อมูลน�้ำท่วม
ในประเทศออสเตรเลี ย นั้ น อุ ต สาหกรรม ออสเตรเลียตะวันตก และออสเตรเลียใต้มากกว่า
ประกันวินาศภัยได้ท�ำงานร่วมกับภาครัฐในทุกรัฐ พื้ น ที่ อื่ น มาก เพราะว่ า อุ ต สาหกรรมประกั น
ของออสเตรเลียเพือ่ พัฒนาฐานข้อมูลน�้ำท่วมแห่ง วินาศภัยมีแผนที่น�้ำท่วมและข้อมูลต่างๆ ที่น�ำไป
ชาติ (National Flood Information Database : ใช้ได้ เป็นต้น ซึ่งหากความร่วมมือเช่นนี้เกิดขึ้นใน
NFID) ซึ่งการพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับทุน ประเทศไทยเราบ้างก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ

สนับสนุนจากอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย และ
ถูกน�ำมาใช้เพือ่ ก�ำหนดความเสีย่ งภัยน�ำ้ ท่วมทีม่ ตี อ่
ทรัพย์สินส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทาง
NFID ยังมีขอ้ มูลไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ เี่ สีย่ งต่อน�ำ้
ท่วม ขณะทีห่ น่วยงานท้องถิน่ ภาครัฐบางส่วน รวม
ทัง้ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการเรือ่ งน�้ำท่วมนัน้ ก็ยงั ไม่
ได้ส่งข้อมูลเพื่อการท�ำแผนที่น�้ำท่วมในพื้นที่การ
ปกครองของตนเองอย่างเพียงพอ อาทิ ความเสีย
หายจากน�้ำท่วมในรัฐควีนส์แลนด์นนั้ NFID ยังคง
ใช้ข้อมูลแผนที่น�้ำท่วมของอ่างเก็บน�้ำมากกว่า
90% เป็นแหล่งข้อมูล

ล่าสุด ทาง The Insurance Council of Australia (ICA) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยในประเทศออสเตรเลีย ได้เรียกร้องให้มี
การท�ำแผนที่น�้ำท่วมที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อส่ง
เสริมให้บริษัทประกันภัยสามารถน�ำเสนอความ
คุม้ ครองน�ำ้ ท่วมได้ครอบคลุมมากขึน้ โดย ICA เชือ่
ว่า การจัดท�ำฐานข้อมูลแผนที่ความสูง พื้นที่น�้ำ
ท่ ว ม และการไหลของน�้ ำ ผิ ว ดิ น จะช่ ว ยให้
อุ ต สาหกรรมออกกรรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่
ครอบคลุมความเสียหายจากน�้ ำท่วมได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ทาง ICA ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้
บริษัทประกันวินาศภัยประเมินความเสี่ยงภัยน�้ำ
ท่วมได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและสามารถออกแบบ
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ภัยน�ำ้ ท่วมเป็นภัยทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ อีกในหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย แต่หากเรามีระบบบริหาร
จัดการน�ำ้ ท่วมทีเ่ หมาะสม และมีการประกันภัยน�้ำ
ท่วมที่ดีพอเพื่อช่วยรองรับความเสี่ยงให้กับผู้เอา
ประกันภัย ภัยน�้ำท่วมก็จะมีความน่ากลัวน้อยลง
กว่าที่เราเห็นครับ...

Actuaries’ Corner

เรียนรู้การปั้นโมเดล
และฉากจบของการเป็นแอคชัวรีระดับต้น

การปั้นโมเดลที่ผมก�ำลังจะพูดถึงนี้ไม่ใช่แบบเดียวกับการปั้นโมเดล นางแบบ ในรายการอเมริกัน
เน็กซ์ทอ๊ ปโมเดล (American Next Top Model) อะไรพวกนัน้ นะครับ แต่สำ� หรับแอคชัวรีแล้วต้องสามารถ
สร้างโมเดลจ�ำลองสถานการณ์รูปแบบต่างๆ ให้เป็นด้วย หมายความว่าแอคชัวรีไม่ใช่สักแต่ว่าค�ำนวณหรือ
ท�ำตัวเหมือนเครื่องคิดเลข หากแต่ต้องสร้างกล่องด�ำที่เอาไว้ใช้ค�ำนวณหรือสร้างเจ้าตัวเครื่องคิดเลขออก
มาให้คนอื่นไว้ใช้ได้ด้วย เรียกได้ว่าพอเปลี่ยนตัวแปรหรือสมมติฐานก็แค่คีย์เข้าไปในกล่องด�ำนั้น พอกดปุ่ม
แล้วผลลัพธ์ทุกอย่างก็จะออกมาให้วิเคราะห์กัน ซึ่งการสอบแอคชัวรีที่เป็นคอร์สระดับกลาง (คอร์ส 5 และ
คอร์ส 6) จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้เป็น ...แต่อย่าเพิ่งใจร้อนไปครับ ตอนนี้เป็นตอนที่เกี่ยวกับคอร์ส 4 ซึ่ง
เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับการสร้างหรือปั้นโมเดลขึ้นมา
และในทางปฏิบตั แิ ล้ว แอคชัวรีควรจะต้องใช้และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมให้เป็นด้วย
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะไปเรียนรู้จากประสบการณ์ในที่ท�ำงานเอา ไม่ว่าจะเป็น C++, Pascal, COBOL,
Visual Basic หรือภาษาอะไรก็ได้ที่เขียนออกมาเพื่อใส่สูตรค�ำนวณลงไปได้ ส่วนโปรแกรมไมโครซอพท์
Excel นี่จะเป็นอะไรที่แอคชัวรีทุกคน “ต้อง” ใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญเกินกว่าคนทั่วๆ ไปที่เขาใช้กัน
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คอร์สที่ 4 นั้นจะเน้นเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสร้าง
โมเดลความเสี่ยงต่างๆ เช่น Loss model และ Ruin
model เป็นต้น ซึง่ จะช่วยให้รถู้ งึ การสร้างโมเดลในการ
จัดการความเสีย่ ง (Risk Management) ของตัวสินค้า
หรือในรูปแบบภาพรวมของบริษทั ได้ดว้ ย โดยตลาดการ
เงินในระยะหลังนี้ก็จะเน้นเรื่องการจัดการความเสี่ยง
อยู่ไม่น้อย และจะยิ่งมีบทบาทที่ส�ำคัญมากยิ่งๆ ขึ้นต่อ
ไปในอนาคต เนื้อหาตรงส่วนนี้จึงเป็นการปูพื้นฐาน
เบื้องต้นส�ำหรับการค�ำนวณวิธีจัดการและประเมิน
ความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ คอร์สนีก้ ย็ งั มีเนือ้ หาทีร่ วมไปถึงวิธี
การจ�ำลองแบบสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้
ตัวเลขสุ่ม (Random Number) ที่ปกติเขาจะเอาไว้
ใช้กันในสาขาของวิศวกรรมการเงินเพื่อค�ำนวณหา
ราคาของตราสารต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ออกมา
ไม่วา่ จะเป็นหุน้ พันธบัตร หรือตราสารอนุพนั ธ์ ก็ใช้
วิธีการนี้ได้เหมือนกัน
เท่านัน้ ยังไม่พอ การจะสร้างโมเดลขึน้ มาชิน้ หนึง่
ได้ไม่ใช่สักแต่ปั๊มยี่ห้อว่าท�ำมาจากแอคชัวรีก็เอามา
ใช้ได้ แอคชัวรีจะต้องอ้างอิงเหตุผลจากทฤษฎีตา่ งๆ
เช่น ความเชื่อมั่นทางสถิติของข้อมูล (Credibility)
ว่าข้อมูลทีเ่ อาไว้ใช้ทดลองในโมเดลมีความน่าเชือ่ ถือ
ทางสถิติแค่ไหน รวมไปถึงอนุกรมเวลา (Time Series) และสมการการถดถอย (Regression) ที่น�ำ
มาประกอบการพิจารณาของการท�ำนายข้อมูลที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
ดังนั้น ถ้าจะเอาทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสม แอคชัวรีควรต้องเก่งเรื่องวิธีการ
จัดการฐานข้อมูล รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูล เช่น Fox Pro หรือ Microsoft
Access ให้ได้ด้วย จึงไม่แปลกเลยที่แอคชัวรีใน
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องค์กรใหญ่จะมีโปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชาญการดึง
ฐานข้อมูลโดยเฉพาะมาอยูใ่ นทีมเพือ่ เพิม่ ความคล่อง
ตัวในการท�ำงานด้วย
หัวใจของการคาดคะเนอนาคตก็คือข้อมูลจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ข้อมูลดิบที่บริษัทต้องเก็บ
ไว้จงึ มีขนาดใหญ่โตมหาศาลมากกว่าสถาบันการเงิน
อื่นๆ มาก เพราะถ้าเราพูดถึงธุรกิจประกันชีวิตแล้ว
ล่ะก็ ข้อมูลของเราก็จะต้องสามารถถูกเก็บไว้ได้จน
กระทั่งกรมธรรม์สิ้นสุดอายุ ซึ่งก็อาจจะหมายถึงอีก
100 ปีข้างหน้าเลยทีเดียว และปัจจุบันการจัดเก็บ
ข้อมูลดิบของหลายๆ บริษทั ก็ยงั คงลงบันทึกอยูใ่ นรูป
ของเทปแม่เหล็กในเครื่องเมนเฟรม (Mainframe)
เพราะสามารถเก็บข้อมูลได้มากมายมหาศาล ทั้งนี้
ทัง้ นัน้ เรือ่ งของโครงสร้างหรือทีม่ าทีไ่ ปของข้อมูลจึง
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แอคชัวรีจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะ
งานส่วนหนึ่งของแอคชัวรีก็คือต้องรับผิดชอบเรื่อง
ความถูกต้องสมเหตุสมผลของฐานข้อมูลด้วย ไม่เช่น
นั้นผลการวิเคราะห์จะออกมาบิดเบือนได้เหมือน
อย่างค�ำกล่าวที่ว่า “Garbage in Garbage out”
(ใส่ข้อมูลขยะเข้าไป ก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นขยะออกมา)
1.
2.
3.
4.

โปรแกรม Excel คือ พระเจ้า - สามารถจัดการทุกอย่างได้หมด
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ไว้จัดการฐานข้อมูล เช่น Access, Fox Pro เป็นต้น
ภาษาคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้กบั เครือ่ งเมนเฟรม (ใช้เทปแม่เหล็ก) เช่น COBOL เป็นต้น
โปรแกรมเฉพาะส�ำหรับแอคชัวรีในการจ�ำลองเหตุการณ์ในอนาคต เช่น Prophet,
Moset, VIP, Alpha เป็นต้น
5. โปรแกรมเฉพาะส�ำหรับแอคชัวรีในการท�ำสถิติเกี่ยวกับข้อมูล เช่น SPSS, SAS
เป็นต้น

Actuaries’ Corner

ฉากจบของการเป็นแอคชัวรีระดับต้น ความรู้และน�ำไปใช้กับงานจริงในวันรุ่งขึ้นได้ทันที

ซึง่ นัน่ ก็เป็นข้อทีด่ อี ย่างมากของการทีไ่ ด้เลือกมาเป็น
เมื่อพูดกันถึงเนื้องานของแอคชัวรีระดับฝึกหัด แอคชัวรีครับ
กันตั้งแต่ต้นเลยก็คงจะหนีไม่พ้นกับเรื่องที่ต้องให้
หรือถ้าจบปริญญาตรีแล้วยังไม่อยากท�ำงานก็
เป็นผู้ช่วยดูแลตัวเลขไปพลางๆ ก่อน เพราะแอคชัวรี อาจจะมี ก ารใช้ ตั ว ช่ ว ย นั่ น ก็ คื อ การไปเรี ย นต่ อ
ในระดับนี้หมายถึงคนที่ได้สอบผ่านวิชาทางสถิติ ปริญญาโทไปด้วยแล้วก็สอบไปด้วย วิธีนี้ก็จะท�ำให้
การค�ำนวณ ทฤษฎีการเงิน ไฟแนนซ์ เศรษฐศาสตร์ สอบได้เร็วขึ้นมา เพราะไม่ต้องมานั่งยุ่งปวดหัวกับ
การค�ำนวณเบีย้ ประกันภัยเบือ้ งต้น การค�ำนวณเงิน เรื่องวุ่นวายในบริษัท แต่ข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งก็
ส� ำ รองเบื้ อ งต้ น ทฤษฎี ก ารจ�ำ ลองโมเดลในการ คือจะเริม่ ต้นการท�ำงานโดยมีประสบการณ์ทำ� งานที่
พยากรณ์ค่าต่างๆ ในอนาคต เป็นต้น ซึ่งการสอบ น้อยกว่าคนที่จบปริญญาตรีแล้วสอบไปด้วยเลย
เหล่านี้ไม่ใช่จะได้มาจากการไปเรียนเอาปริญญาตรี
สาธยายมาซะเยอะ ก็เลยอยากจะย�้ำอีกครั้งว่า
โท หรือเอก มาจากที่ไหนก็ตาม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นใคร
ก็ ต ามก็ จ ะต้ อ งไปผ่ า นการสอบเที ย บวุ ฒิ กั บ ทาง จะอย่างไรก็ตาม อาชีพนี้จ�ำเป็นจะต้องสอบให้ได้
สถาบันจัดสอบโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้เป็นแอคชัวรี คุณวุฒถิ งึ ขัน้ เฟลโล่ซงึ่ เป็นวุฒริ ะดับสูง หรือไม่อย่าง
อย่างแท้จริงอีกทีหนึง่ นัน่ ก็หมายความว่า การไปจบ น้อยถ้าไม่คดิ อะไรมากก็ควรจะได้ขนั้ แอสโซสิเอสซึง่
ปริญญาจากเมืองนอกโดยการไปซือ้ ปริญญาหรือไป เป็นวุฒิระดับกลางของแอคชัวรี ส่วนในบรรดาการ
ชุบตัวมาเฉยๆ นั้นคงจะไม่มีความหมายใดๆ กับ สอบทีผ่ า่ นมา 4 คอร์สนัน้ ไม่วา่ จะเป็นวิชาทางสถิติ
การค�ำนวณ ทฤษฎีการเงิน ไฟแนนซ์ เศรษฐศาสตร์
อาชีพแอคชัวรี หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้
การค�ำนวณเบี้ยประกันเบื้องต้น การค�ำนวณเงิน
นัน่ คือจุดดีของการเริม่ เป็นแอคชัวรี เพราะไม่วา่ ส� ำ รองเบื้ อ งต้ น ทฤษฎี ก ารจ�ำ ลองโมเดลในการ
จะเป็นใครก็ตอ้ งเริม่ ต้นมาจากศูนย์กนั ทัง้ นัน้ ในทาง พยากรณ์คา่ ต่างๆ ในอนาคตนัน้ ล้วนแต่เป็นพืน้ ฐาน
กลับกันใครจะมาเป็นแอคชัวรีกไ็ ด้ แต่จะต้องมีความ ส�ำหรับแอคชัวรีระดับต้นๆ เท่านั้น
มุง่ มัน่ และอดทนอย่างมากเพือ่ ทีจ่ ะสอบผ่านให้ครบ
งานดูแลตัวเลขของแอคชัวรีระดับต้นนั้น บาง
หมดทุกตัว
คนก็เรียกว่าเป็นงานค�ำนวณขนานแท้ ไม่ว่าจะ
คนส่วนใหญ่นั้นจะท�ำงานไปด้วยแล้วก็สอบไป เป็นการดูแลคุณภาพของฐานข้อมูลที่มีไว้ส�ำหรับให้
ด้วยเพราะแอคชัวรีทดี่ นี นั้ จะต้องเติบโตขึน้ ไปพร้อม แอคชัวรีได้เข้าไปใช้คำ� นวณออกมาเป็นค่าผลลัพธ์ที่
กับการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์ที่สั่งสมมา เอาไว้ประเมินบริษัท และก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องผิด
พร้อมๆ กับวุฒิที่ค่อยๆ เก็บหอมรอมริบมาจากการ ปกติอย่างไรทีแ่ อคชัวรีระดับต้นเหล่านีเ้ องทีเ่ ป็นคน
สอบระดับมาราธอนโลก ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง ท�ำรายงานตัวเลขสรุปสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัท
เวลานัน้ เป็นช่วงเวลาทีโ่ หดร้ายไม่นอ้ ยอยูเ่ หมือนกัน ให้กับผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ ด้วย
แต่ถ้าจะให้พูดกันตรงๆ ก็คือความรู้สึกสนุกกับการ
ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ที่มีอยู่ทุกวันด้วย นั่นก็คือสิ่งที่
จูงใจให้แอคชัวรีทุกคนตั้งหน้าตั้งตาสอบเพื่อเก็บ
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ในฐานะของแอคชัวรีที่มีประสบการณ์แล้วนั้น
ถ้าจะให้มองแอคชัวรีระดับต้นเหล่านี้แล้ว ก็คงเป็น
เหมือนกับคนที่ก�ำลังฝึกท�ำความเข้าใจระบบกลไก
ของเครื่องคิดเลขอยู่ และเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้
ลองเล่นเครื่องคิดเลขดูบ้าง แต่บางทีคนทั่วไปอาจ
จะไม่เข้าใจว่าแอคชัวรีจริงๆ แล้วท�ำอะไร มีความรู้
ความสามารถเท่าไหน และก็จะคิดไปเองว่าแอคชัวรี
เหล่านั้นก็คือเครื่องคิดเลขหรือไม่ก็เครื่องช่วยจ�ำ
ค่าตัวเลขประจ�ำบริษัทไปซะนั่น ซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยที่
เข้าใจผิดคิดว่า ถ้านึกถึงตัวเลขก็จะนึกถึงแอคชัวรี
ท�ำให้ศกั ยภาพของแอคชัวรีในบางครัง้ ก็โดนจ�ำกัดไป
อย่างน่าเสียดายเพราะเรื่องเหล่านี้

สมัยก่อนยังเคยมีพจนานุกรมบางฉบับแปลค�ำว่า
“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ว่า “เสมียนประจ�ำ
บริษัทประกันภัย” ครับ ซี่งก็อาจจะเป็นความเข้าใจ
ผิดๆ ในสมัยนัน้ ว่าแอคชัวรีนนั้ เป็นแค่เครือ่ งคิดเลข
แล้วก็บวก ลบ คูณ หารไปวันๆ ก็เป็นไปได้ แต่
ส�ำหรับแอคชัวรีระดับต้นที่ได้ผ่านการสอบอย่าง
เป็นกระบวนการและยังได้รบั การฝึกฝนความรูค้ วาม
สามารถกับแอคชัวรีที่มีประสบการณ์จริงแล้ว ผม
ขอค้านหัวชนฝาเลยครับว่าพจนานุกรมฉบับนัน้ แปล
ความหมายมาผิด ทั้งนี้ คงขึ้นอยู่กับใจของแอคชัวรี
คนนั้นแหละครับว่าคิดว่าตนเองเป็นแบบไหน

รายละเอียดของเรื่องราวอย่างละเอียดส�ำหรับประสบการณ์
ของการเป็นแอคชัวรีนั้นสามารถหาอ่านได้จาก
พ็อคเก็ตบุ๊คฉบับรวมเล่ม

“The Top Job Secret”
อาชีพเงินล้าน ที่คนไทยยังไม่รู้จัก
จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วางแผงเร็วๆ นี้
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Hot Issue

ท�ำความรู้จักกับคุณวุฒิและการตรวจสอบคุณวุฒิ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เป็นทีท่ ราบกันดีในแวดวงธุรกิจประกันภัยว่า ปัจจุบนั “แอคชัวรี” (actuary) หรือ “นักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย” นั้นเป็นบุคลากรที่ธุรกิจประกันภัยก�ำลังมีความต้องการตัวสูง เพราะตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต และ
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ฉบับล่าสุด (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ก�ำหนดให้รายงานการค�ำนวณความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยต้องผ่านการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งนี้ นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยต้องจัดท�ำรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการค�ำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือรายงานการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศ
ก�ำหนด โดยนายทะเบียนจะให้ท�ำค�ำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ท�ำให้หลายต่อหลาย
บริษัทต้องเร่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กอปรกับกฎระเบียบใหม่ๆ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยที่ค่อยๆ ทวีความเข้มงวดมากขึ้น ก็ยิ่งท�ำให้ธุรกิจประกันภัยมีความต้องการนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเข้ามาเป็นดูแลงานเหล่านีม้ ากขึน้ โดยเฉพาะความต้องการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ
ที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตร์
ประกันภัยนานาชาติ (International Actuarial Association: IAA) อาทิ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย (วินาศภัย) แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ CAS (Casualty Actuarial Society) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพส�ำหรับ
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นักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัย และ สมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ
SOA (Society of Actuaries) ซึง่ เป็นองค์กรวิชาชีพ
ส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันชีวิต เป็นต้น
เพราะการมีคุณวุฒิจากสมาคมวิชาชีพระดับสากล
เป็นเครื่องรับรองย่อมแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อ
ถือว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนนั้นๆ ว่ามีความ
รู้ความสามารถที่จะท�ำงานได้เป็นอย่างดี

สมาคมจะจัดการสอบวัดผลในระดับต่างๆ ขึ้นทุกปี
ตามศูนย์สอบในเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา รวมถึงประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก) โดยสมาคมวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
แต่ละแห่งนั้นจะมีการก�ำหนดชื่อเรียกคุณวุฒิดัง
กล่าวแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น

อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี นั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยจ�ำนวนหนึ่งหนึ่งที่แอบอ้างคุณวุฒิปลอม
หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อ
ถือให้แก่ตนเองในการท�ำงาน ซึ่งการกระท�ำเช่นนี้
นอกจากผิ ด จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ส� ำ หรั บ นั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว ยังส่งผลเสียต่อนัก
คณิตศาสตร์วิชาชีพที่มีคุณวุฒิจริงอย่างถูกต้องอีก
ด้วย ...จดหมายข่าว IPRB ฉบับแรกของปี 2554 นี้
จึ ง ขอน� ำ ทุ ก ท่ า นมาท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ คุ ณ วุ ฒิ ข อง
นั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ว่ า มี ค วามส�ำ คั ญ และ
มีขอ้ ผูกพันทางกฎหมายอย่างไร รวมทัง้ วิธกี ารตรวจ
สอบคุ ณ วุ ฒิ ข องนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย กั น
ว่าจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าคุณวุฒิใครจริงใคร
ปลอม ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ท ่ า นหลงพลาด
ไปฝากงานไว้ กั บ นั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย จอม
ปลอมที่ อ าจจะสร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ บริ ษั ท
หรือหน่วยงานของท่านได้ !!!

ACAS = Associate of the Casualty Actuarial

FCAS = Fellow of the Casualty Actuarial
		 Society (US)
		 Society (US)
FSA = Fellow of the Society of Actuaries
		 (US)
ASA = Associate of the Society of
		 Actuaries (US)
FIA = Fellow of the Institute of Actuaries
		 (UK)
AIA = Associate of the Institute of
		 Actuaries (UK)
FCIA = Fellow of the Canadian Institute of
		 Actuaries

EA = Enrolled Actuary (EA เป็นชื่อย่อของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจาก
ระดับคุณวุฒินักคณิตศาสตร์ประกันภัย Joint Board of the Department of Treasury &
Department of Labor ประเทศสหรัฐฯ ซึ่ง EA
คุณวุฒิ (designation) ของนักคณิตศาสตร์ จะท�ำงานหลากหลายในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประกันภัยนั้นแบ่งออกได้หลายระดับ หรือหลาย ที่ต้องการใช้ส�ำหรับการวางแผนเรื่องบ�ำนาญ/เงิน
ประเภท ตามที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนหนึ่งๆ เลี้ยงชีพในประเทศสหรัฐฯ)
สามารถสอบผ่านการวัดระดับความรู้จากสมาคม
วิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมาได้ (แต่ละ
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คุณวุฒนิ กั คณิตศาสตร์ประกันภัยกับข้อ
ผูกพันทางกฎหมาย
จากที่กล่าวไปข้างต้นคงท�ำให้ท่านทราบแล้วว่า
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีไ่ ด้รบั คุณวุฒจิ ากสมาคม
วิชาชีพอย่างเช่น CAS และ SOA นั้นแบ่งได้เป็น
ระดั บ แอสโซซิ เ อท และระดั บ เฟลโล โดยนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งสองระดับนี้จะได้เข้าเป็น
สมาชิกใน CAS และ SOA ตามระดับคุณวุฒิที่นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยคนนั้นได้รับ ซึ่งการได้เป็น
ระดับเฟลโลนั้นจะยากกว่าระดับเอสโซซิเอท (ตาม
จ�ำนวนวิชาที่ต้องสอบเพิ่มขึ้น) จนมีบ่อยครั้งที่มี
การน�ำเอาคุณวุฒิระดับแอสโซซิเอทมาเปรียบเทียบ
กับวุฒปิ ริญญาโท และคุณวุฒริ ะดับเฟลโลมาเปรียบ
เทียบกับวุฒิปริญญาเอก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
คนที่มีวุฒิระดับเฟลโลจะมีความสามารถเทียบเท่า
คนที่ มีวุ ฒิป ริญ ญาเอก ในทางกลับ กัน คนที่ มีวุ ฒิ
ปริญญาเอกก็อาจจะไม่สามารถผ่านการรับรองให้
เป็ น นั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ระดั บ เฟลโลได้
เนือ่ งจากการสอบวัดผลแต่ละขัน้ ของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวด
มาก (จากสถิตแิ ล้วจะต้องใช้เวลาในการอ่านหนังสือ
เฉลี่ย 300 – 800 ชั่วโมงต่อหนึ่งวิชา) ซึ่งตามสถิติ
ของการสอบวัดผลจนได้คุณวุฒิระดับเฟลโลนั้นใช้
ระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่า 8 - 10 ปี (http://en.wikipedia.org/wiki/Actuary)

ส�ำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงคุณวุฒิของนัก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ตามที่ ไ ด้ รั บ รองตาม
มาตรฐานจากสมาคมวิชาชีพอย่างเช่น CAS และ
SOA เป็นหลัก เพราะทัง้ สองสมาคมนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั และ
ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลาย ตลอดจนนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนใหญ่ทงั้ ไทยและเทศก็มกั
นิยมสอบวัดระดับความรู้จากสมาคมทั้งสองนี้ ซึ่ง
คุ ณ วุ ฒิ ข องนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ตามที่ ไ ด้
รับรองตามมาตรฐานจากสมาคมวิชาชีพ CAS และ
SOA นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับแอส
โซซิเอท (Associateship) และระดับเฟลโล (Fellowship) โดยเกณฑ์ที่จะต้องผ่านการสอบวัดผลใน
ระดั บ เฟลโลนั้ น จะมี ม ากกว่ า ระดั บ แอสโซซิ เ อท
ตัวอย่างเช่น ระดับแอสโซซิเอทของ CAS หรือที่
เรียกว่า ACAS จะต้องผ่านการสอบวัดผลรวมทั้ง
สิน้ 7 วิชาหลัก ในขณะทีร่ ะดับเฟลโลของ CAS หรือ
FCAS ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด จะต้องผ่านการสอบ
วัดผลอีก 2 วิชาหลัก (ทั้งนี้ วิชาและเกณฑ์การสอบ
ในแต่ละปีอาจแตกต่างกันไปได้บา้ ง ผูส้ นใจสามารถ
ติดตามข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของ CAS : www.
casact.org) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้
คุณวุฒิระดับแอสโซซิเอท หรือระดับเฟลโล จาก
ดังนั้น หากมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนใดมา
CAS จะสามารถเป็นสมาชิกของ CAS ได้ และมีชอื่ แอบอ้างว่าตนเองมีคุณวุฒิระดับแอสโซซิเอทหรือ
อยู่ในทะเบียนสมาชิกของ CAS (ซึ่งในกรณีสมาชิก ระดับเฟลโลโดยที่ไม่ได้มีคุณวุฒิเช่นนั้นจริงๆ แล้ว
ของ SOA ก็เช่นเดียวกัน)
ก็อาจท�ำให้ทา่ นเข้าใจผิดในความรูค้ วามสามารถทีม่ ี
อยู่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนนั้นได้ รวมทั้ง
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ยังมีผลตามมาในเรื่องของข้อผูกพันทางกฎหมาย
(2) เป็ น สมาชิ ก ระดั บ เฟลโลของสมาคมนั ก
ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับบริษัท คณิตศาสตร์ประกันภัยทีน่ ายทะเบียนประกาศก�ำหนด
หรือหน่วยงานของท่าน
ประกาศของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้
ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง นั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่
2551) ก�ำหนดไว้ในมาตรา 78/3 หมวด 4/1 นัก ท�ำงานในไทย (ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่าง
คณิตศาสตร์ประกันภัย ว่า ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็นนัก ชาติ) จึงต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ.ประกัน
คณิตศาสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ วินาศภัย และ พ.ร.บ.ประกันชีวติ ฉบับล่าสุด (แก้ไข

(1) ส�ำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตามหลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าที่ น ายทะเบี ย นประกาศ
ก�ำหนดจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศ
ก�ำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ

เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551) ที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น นั่ น
หมายความว่า ถ้านักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนใด
มาท�ำงานให้กับบริษัทหรือหน่วยงานของท่านโดย
แจ้งว่าเขา (หรือเธอ) เป็นเฟลโล โดยที่ความจริง
แล้วไม่ได้เป็นเฟลโลอย่างทีแ่ จ้ง หรือเป็นเฟลโลของ
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทห้องแถว
(2) เป็ น สมาชิ ก ระดั บ เฟลโลของสมาคมนั ก ที่ในบ้านเราไม่มีใครรู้จักหรือยอมรับ นอกจากนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทีน่ ายทะเบียนประกาศก�ำหนด คณิตศาสตร์ประกันภัยคนนัน้ จะท�ำผิดกฎหมายแล้ว
บริษทั หรือหน่วยงานของท่านก็พลอยโชคร้ายไปด้วย
ประกาศของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ ในฐานะรับคนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาท�ำงาน
ในขณะที่ พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไข
ในประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) ซึง่ เป็นหนึง่ ในสมาคม
2551) ก�ำหนดไว้ในมาตรา 83/3 หมวด 4/1 นัก วิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสมาชิก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ว่า ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็นนัก ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ
คณิตศาสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (International Actuarial Association: IAA) ได้

(1) ส�ำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตามหลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าที่ น ายทะเบี ย นประกาศ
ก�ำหนดจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศ
ก�ำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
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เปิดให้สมาชิกระดับแอสโซซิเอทและระดับเฟลโล
ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นซึ่งท�ำงาน
ในประเทศไทยเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของสมาคมนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยได้ดว้ ย โดย
ในข้อบังคับ หมวดที่ 2 (สมาชิกภาพของสมาคม) ข้อ
5 ระบุว่า สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย จะให้การยอมรับในการรับสมาชิกของ
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สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคมนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย แห่ ง
ประเทศไทยได้ ส�ำหรับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย ต่อไปนี้
5.1 The Society of Actuaries (SOA) ของ
อเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FSA (Fellowship of Societies
of Actuaries)
5.2 Casualty Actuarial Society (CAS) ของ
อเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FCAS (Fellowship of Casualty
of Actuarial Society)
5.3 The Institute of Actuaries (IOA) ของอังกฤษ
ซึง่ ถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนีแ้ ล้วจะเรียกว่า
FIA (Fellowship of Institute of Actuaries)
5.4 Faculty of Actuaries in Scotland ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของ IOA ของอังกฤษ ซึง่ ถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้วจะเรียกว่า FFA (Fellowship of Faculty of the Faculty of Actuaries)
5.5 Institute of Actuaries of Australia (IAA)
ของออสเตรเลีย ซึง่ ถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบัน
นี้แล้วจะเรียกว่า FIAA (Fellowship of Institute of Actuaries of Australia)
5.6 Canadian Institute of Actuaries (CIA) ของ
แคนาดา ซึง่ ถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนีแ้ ล้ว
จะเรียกว่า FCIA (Fellowship of Canadian
Institute of Actuaries)
ดังนัน้ จึงขอให้ทา่ นจดจ�ำชือ่ สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทั้งหกแห่งข้างต้นไว้ให้ดี เพราะเป็นสมาคม
วิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับในบ้านเราในปัจจุบัน

วิธีตรวจสอบคุณวุฒินักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ด้วยเหตุที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สอบผ่าน
ตามระดับคุณวุฒิจากสมาคมวิชาชีพแล้วจะได้เป็น
สมาชิกตามระดับคุณวุฒทิ ตี่ วั เองสอบได้ ดังนัน้ ราย
ชื่อของสมาชิกเหล่านี้ทั้งระดับแอสโซซิเอทและ
ระดับเฟลโลจึงมีอยู่ในสารบบทะเบียนสมาชิกของ
สมาคมวิชาชีพนัน้ ๆ ซึง่ หากท่านต้องการทราบว่านัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทีท่ า่ นก�ำลังจะจ้างนัน้ มีคณ
ุ วุฒิ
จริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ท่านก็สามารถติดต่อ
สอบถามไปได้ ที่ ส มาคมวิ ช าชี พ ต้ น สั ง กั ด ของนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยคนนั้นๆ หรือบางสมาคม
วิชาชีพอย่างเช่น SOA ก็ได้เปิดให้ผเู้ ข้ามาทีเ่ ว็บไซต์
(www.soa.org) สามารถตรวจสอบหารายชื่ อ
สมาชิกเหล่านีไ้ ด้ ซึง่ นอกจากจะสามารถค้นหาข้อมูล
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสมาชิกของ
SOA แล้ ว ยั ง สามารถค้ น หาข้ อ มู ล ของนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสมาชิกของสมาคม
วิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อื่นๆ ได้ด้วย
ท่านจึงสามารถเข้าไปค้นหาและตรวจสอบคุณวุฒิ
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ท่านก�ำลังจะจ้างได้
ด้วยตัวเอง
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบ
สถานภาพสมาชิกของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผ่านเว็บไซต์ SOA (www.soa.org) ท่านสามารถ
ค้นหาผ่าน Actuarial Directory ของเว็บไซต์ โดย
ใช้ Advanced Search ค้นหาจากชื่อ นามสกุล
ประเทศ ระดับคุณวุฒิ ของนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยคนนัน้ ๆ กันได้เลย ซึง่ ภาพในหน้า 22 เป็นตัวอย่าง
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการค้นหาผ่าน Actuarial Directory
ของเว็บไซต์ SOA ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554
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โดยระบุประเทศเป็น Thailand และระบุคณ
ุ วุฒเิ ป็น สมาชิกประเภท สามัญ (Ordinary members) 4.
SOA:FSA (สมาชิกระดับเฟลโลของ SOA)
สมาชิกประเภท สถาบัน (Institution members)
นอกจากนี้ ท่ า นยั ง สามารถตรวจสอบระดั บ และ 5. สมาชิกประเภท กิตติมศักดิ์ (Honorary
คุณวุฒขิ องนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในเบือ้ งต้นได้ members) โดยเมือ่ ท่านคลิกเข้าไปทีป่ ระเภทสมาชิก
จากเว็บไซต์ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ใดแล้วก็จะมีรายชื่อสมาชิกประเภทนั้นแสดงขึ้นมา
แห่งประเทศไทย (SOAT) ที่ www.thaiactuary.org ให้ท่านเห็นว่าเป็นใครกันบ้าง อย่างไรก็ตาม บน
โดยคลิกที่เมนู Membership และเลือกประเภท เว็บไซต์ SOAT นีจ้ ะมีรายชือ่ เฉพาะนักคณิตศาสตร์
สมาชิก (Type of membership) ซึ่งจะแสดงให้ ประกันภัยที่เป็นสมาชิกของ SOAT เท่านั้น นั่นคือ
เห็นรายการสมาชิก 5 ประเภท นั่นคือ 1. สมาชิก หากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนนัน้ มาจากสมาคม
ประเภท เฟลโล (Fellow members) 2. สมาชิก วิชาชีพแห่งอื่นแต่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก SOAT
ประเภท แอสโซซิเอท (Associate members) 3. ด้วยก็จะไม่มีรายชื่อปรากฏ
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บทส่งท้าย
มาถึงตรงนีเ้ ชือ่ ว่าทุกท่านคงเข้าใจกับระดับหรือประเภทคุณวุฒขิ องนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรวมถึงวิธี
การตรวจสอบคุณวุฒิกันพอสมควรแล้ว ซึ่งคิดว่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแนวทางให้ท่านสามารถน�ำไปใช้ตรวจ
สอบข้อมูลคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ท่านก� ำลังจะว่าจ้างได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่แอบอ้างคุณวุฒิที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งนอกจากเป็นการผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างร้ายแรงแล้ว ยังท�ำให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ดีๆ ต้องพลอยมัวหมองเสียหายไปด้วย รวม
ทั้งอาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่ใช้บริการอีกด้วย

ที่มา : actuary-info.blogspot.com/2010/08/humor-actuarial-advice-route.html
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บริการสารสนเทศ IPRB

บริการสารสนเทศ IPRB เป็นบริการข้อมูลสารสนเทศด้านธุรกิจประกันภัยผ่านอินเทอร์เน็ตที่ส�ำนักงาน
อัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย (IPRB) ได้มงุ่ มัน่ จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้บริษทั สมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย IPRB ได้น�ำข้อมูลที่ได้จากรายงานธุรกิจประกันภัยของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย มาน�ำเสนอในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งยังได้น�ำฐานข้อมูลของการประกันภัยประเภท
ต่างๆ มาวิเคราะห์และน�ำเสนอในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจด้วย ทั้งนี้ บริการสารสนเทศ IPRB ในระยะแรก
ประกอบไปด้วย
1. Business Analysis แสดงข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
2. Property Insurance Report แสดงผลการรับประกันภัยทรัพย์สิน
3. Motor Compulsory Insurance Report แสดงผลการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
ติดตามรายละเอียดของ “บริการสารสนเทศ IPRB” ที่ก�ำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
ได้จาก www.iprbthai.org และ ในจดหมายข่าว IPRB ฉบับหน้า

