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แนวทางปฏิบัติสําหรับนักคณิตศาสตรประกันภัย 

 จุดประสงคของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เพื่อใหนักคณิตศาสตรประกันภัยมีมาตรฐานที่สูงในการ

ปฏิบัติงานและมีคุณสมบัติของนักคณิตศาสตรประกันภัยมืออาชีพ  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติ

ตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้  นักคณิตศาสตรประกันภัยคนใดที่ฝาฝนขอกําหนดของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้

จะตองเขาสูกระบวนการทางวินัยในวิชาชีพ 

 แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ประกอบดวยหลักการซึ่งระบุมาตรฐานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณที่นัก

คณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติตามเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ เปนประโยชนแกสาธารณชน

และชื่อเสียงแหงวิชาชีพคณิตศาสตรประกันภัย  นอกจากนี้ยังมีหมายเหตุซึ่งใหคําอธิบายและคําแนะนํา

เพิ่มเติมในการนําหลักการแตละขอไปประยุกตใช 

 นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ นักคณิตศาสตรประกันภัยยังตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ

มาตรฐานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ประกาศใชโดยองคกรคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับใน

เขตที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นใหบริการอยูดวย 

 หากมีหลักการใดในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ขัดกับหลักกฎหมาย ขอใหยึดกฎหมายเปนหลัก 

 นักคณิตศาสตรประกันภัยตองติดตามการแกไขที่อาจมีข้ึนในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมาย

และระเบียบหรือมาตรฐานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ประกาศใชในเขตที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคน

นั้นใหบริการ 

คํานิยาม (DEFINITIONS) 

ในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ คําภาษาอังกฤษที่ข้ึนตนดวยตัวใหญมีความหมายดังตอไปนี้: 

การสื่อสารคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Communication): การสื่อสารดวยคําพูด อักษร 

หรืออิเล็กทรอนิกส โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยในการใหบริการคณิตศาสตรประกันภัย 

การใหบริการคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Services): การบริการที่นักคณิตศาสตร

ประกันภัยใหแกลูกคา ซึ่งอาจเปนการใหคําแนะนําหรือการหาผลลัพธตามการพิจารณาทาง

คณิตศาสตรประกันภัย 

นักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuary): บุคคลที่เปนสมาชิกขององคกรที่ใชแนวทางปฏิบัติฉบับนี้  

สําหรับคําวา “actuary” ที่ข้ึนตนดวยตัวเล็ก หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติงานในฐานะนักคณิตศาสตร

ประกันภัย โดยไมคํานึงถึงความเปนสมาชิกขององคกรใด 
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ขอมูลอันเปนความลับ (Confidential Information): ขอมูลที่ไมเปนสาธารณะ ซึ่งนักคณิตศาสตร

ประกันภัยไดรูจากการใหบริการคณิตศาสตรประกันภัยแกลูกคา อาจเปนขอมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

และขอมูลที่จํากัดการเผยแพรตามกฎหมาย 

กฎหมาย (Law): บทบัญญัติ ระเบียบ การตัดสินของศาล และขอความอื่นใดที่มีผลบังคับใช 

ลูกคา (Principal): ลูกคาหรือนายจางของนักคณิตศาสตรประกันภัย 

องคกรคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ (Recognized Actuarial Organization): 

องคกรที่ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรประกันภัยนานาชาติ (IAA) 

ความซื่อสัตยในวิชาชีพ (PROFESSIONAL INTEGRITY) 

หลักการขอที่ 1 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยอยางสมบูรณ เต็ม

ความสามารถ เปนประโยชนแกสาธารณชนและชื่อเสียงแหงวิชาชีพคณิตศาสตรประกันภัย 

หมายเหตุ 1.1 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองใหบริการคณิตศาสตรประกันภัยดวยทักษะและ

ความรอบคอบ 

หมายเหตุ 1.2 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมใหบริการคณิตศาสตรประกันภัยแกลูกคาถานัก

คณิตศาสตรประกันภัยมีเหตุผลใหเชื่อไดวาการบริการนั้นอาจถูกนําไปใชโดยขัดกับกฎหมายหรืออาจ

นําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพคณิตศาสตรประกันภัย 

หมายเหตุ 1.3 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมใชความสัมพันธที่มีกับบุคคลที่สามหรือกับลูกคา

ในปจจุบันหรืออนาคตเพื่อใหไดสิทธิพิเศษที่ไมชอบดวยกฎหมายจากบุคคลดังกลาวในนามของ

บุคคลอีกฝายหนึ่ง 

หมายเหตุ 1.4 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําที่ไมซื่อสัตย การ

ฉอโกง การหลอกลวง หรือการกระทําใดๆ ที่ขัดกับวิชาชีพคณิตศาสตรประกันภัย 

มาตรฐานคุณสมบัติ (QUALIFICATION STANDARDS) 

หลักการขอที่ 2 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมใหบริการคณิตศาสตรประกันภัยจนกวานัก

คณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นมีคุณสมบัติดวยการศึกษาพื้นฐาน/ตอเนื่องและประสบการณตามมาตรฐาน 

หมายเหตุ 2.1 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติตามมาตรฐานคุณสมบัติที่ประกาศใชโดย

องคกรคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับในเขตที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นใหบริการ 

และตองติดตามการแกไขที่อาจมีข้ึนในมาตรฐานดังกลาว 

หมายเหตุ 2.2 – ถึงแมจะไมมีการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติไวในงานบางประเภทหรือเขตที่นัก

คณิตศาสตรประกันภัยใหบริการ นักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นก็ยังตองยึดถือหลักการขอนี้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน (STANDARDS OF PRACTICE) 

หลักการขอที่ 3 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองใหบริการคณิตศาสตรประกันภัยตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 3.1 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ประกาศใช

โดยองคกรคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับในเขตที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้น

ใหบริการ และตองติดตามการแกไขที่อาจมีข้ึนในมาตรฐานดังกลาว 

หมายเหตุ 3.2 – หากไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว นักคณิตศาสตรประกันภัยตองใช

วิจารณญาณทางวิชาชีพ ยึดถือหลักปฏิบัติทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 

หมายเหตุ 3.3 - เมื่อนักคณิตศาสตรประกันภัยใชวิธีปฏิบัติที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน นักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นจะตองมีเหตุผลอันสมควร 

การส่ือสารและการเปดเผย (COMMUNICATIONS AND DISCLUSURE) 

หลักการขอที่ 4 – ในการสื่อสารคณิตศาสตรประกันภัย นักคณิตศาสตรประกันภัยตองสื่อสารอยางชัดเจน 

เหมาะสมกับสถานการณและผูรับสาร ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 4.1 – ในการสื่อสารคณิตศาสตรประกันภัย ตองระบุอยางชัดเจนถึงนักคณิตศาสตร

ประกันภัยผูรับผิดชอบการสื่อสารดังกลาว 

หมายเหตุ 4.2 – ในการสื่อสารคณิตศาสตรประกันภัย ตองระบุวาสามารถขอขอมูลและคําอธิบาย

เพิ่มเติมไดจากนักคณิตศาสตรประกันภัยหรือแหลงอื่นใด 

หลักการขอที่ 5 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองระบุวาการสื่อสารคณิตศาสตรประกันภัยนั้นสําหรับ

ลูกคาคนใด และตองบรรยายขอบเขตของการใหบริการ 

หลักการขอที่ 6 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองเปดเผยอยางเหมาะสมในเวลาที่สมควรใหลูกคาใน

ปจจุบันหรืออนาคตทราบถึงแหลงของผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคน

นั้นหรือบริษัทของนักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นไดรับหรืออาจไดรับจากบุคคลอีกฝายหนึ่งสืบเนื่องจาก

งานที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นใหบริการแกลูกคาคนนั้น  การเปดเผยถึงแหลงของผลประโยชน

จํากัดเพียงแหลงที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นรู หรือมีความเปนไปไดมาก 

หมายเหตุ 6.1 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองเปดเผยใหลูกคาทราบถึงความสัมพันธทางการเงิน

และทางองคกรที่สืบเนื่องจากการใหบริการคณิตศาสตรประกันภัย 
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หมายเหตุ 6.2 – นักคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนลูกจางของบริษัทซึ่งดําเนินงานในหลายสถานที่

ตองเปดเผยถึงแหลงของผลประโยชนที่บริษัทของนักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นอาจไดรับสืบเนื่อง

จากงานที่ใหบริการแกลูกคาคนนั้น โดยไมคํานึงถึงสถานที่ที่ไดรับผลประโยชนดังกลาว 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (CONFLICT OF INTEREST) 

หลักการขอที่ 7 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมใหบริการคณิตศาสตรประกันภัยที่มีหรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เวนเสียแตวา: 

(ก) เมื่อนักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นสามารถปฏิบัติงานอยางยุติธรรม... 

(ข) ไดมีการเปดเผยใหลูกคาในปจจุบันและอนาคตทั้งหมดที่จะไดรับผลกระทบทราบถึงความขัดแยง 
และ... 

(ค) ลูกคาดังกลาวทั้งหมดไดแสดงความยินยอมที่จะรับการบริการคณิตศาสตรประกันภัยนั้น 

การควบคุมผลงาน (CONTROL OF WORK PRODUCT) 

หลักการขอที่ 8 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีข้ันตอนที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาการบริการ

คณิตศาสตรประกันภัยของตนนั้นไมถูกนําไปใชทําใหบุคคลอีกฝายหนึ่งเขาใจผิด 

หมายเหตุ 8.1 – การสื่อสารคณิตศาสตรประกันภัยอาจถูกนําไปใชโดยอาจมีอิทธิพลตอการ

ดําเนินการของบุคคลที่สาม  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่การสื่อสาร

คณิตศาสตรประกันภัยอาจถูกนําไปใช อางอิง หรือตีความอยางไมถูกตอง และตองมีข้ันตอนที่

เหมาะสมในการสื่อสารคณิตศาสตรประกันภัยอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการจํากัดการเผยแพรและ

การนําการสื่อสารดังกลาวไปใช 

การเปนความลับ (CONFIDENTIALITY) 

หลักการขอที่ 9 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมเปดเผยใหบุคคลอีกฝายหนึ่งทราบถึงขอมูลอันเปน

ความลับโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา เวนเสียแตวาเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

มารยาทและความรวมมือ (COURTESY AND COOPERATION) 

หลักการขอที่ 10 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองใหบริการคณิตศาสตรประกันภัยดวยมารยาททาง

วิชาชีพและตองใหความรวมมือกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนของลูกคา 

หมายเหตุ 10.1 – ในบรรดานักคณิตศาสตรประกันภัยอาจมีวิธีการและสมมุติฐานที่ตางกัน  การพูด

ถึงความแตกตางระหวางนักคณิตศาสตรประกันภัยหรือการที่นักคณิตศาสตรประกันภัยคนหนึ่งพูด
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ถึงการทํางานของนักคณิตศาสตรประกันภัยอีกคนหนึ่งตองเปนไปอยางไมมีอคติ ดวยมารยาทและ

ความเคารพ 

หมายเหตุ 10.2 – ลูกคามีสิทธิ์เลือกที่ปรึกษา  นักคณิตศาสตรประกันภัยสามารถใหบริการแกลูกคา

ที่รองขอถึงแมวาลูกคาคนนั้นจะมีนักคณิตศาสตรประกันภัยอีกคนหนึ่งใหบริการแลวก็ตาม 

หมายเหตุ 10.3 – นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจพบกับสถานการณที่ควรเสนอความคิดเห็นใหเลอืก

นอกเหนือจากที่นักคณิตศาสตรประกันภัยอีกคนหนึ่งไดเสนอไวเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 

โดยสามารถอธิบายไดถึงปจจัยที่สนับสนุนความคิดเห็นใหเลือกนั้น  แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไมหามใน

การเสนอความคิดเห็นใหเลือกดังกลาว 

หมายเหตุ 10.4 – นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจไดรับการรองขอใหแนะนําลูกคาที่ตนรูวามีนัก

คณิตศาสตรประกันภัยอีกคนหนึ่งใหบริการแลว  นักคณิตศาสตรประกันภัยอาจปรึกษากับนัก

คณิตศาสตรประกันภัยอีกคนหนึ่งนั้นเพื่อเตรียมพรอมสําหรับงาน หรือเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ

วาจะมีอะไรหรือไมที่ เปนการฝาฝนแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ซึ่งมีผลตอการรับงานดังกลาว  นัก

คณิตศาสตรประกันภัยตองขอความยินยอมจากลูกคากอนการปรึกษา 

หมายเหตุ 10.5 – เมื่อลูกคายินยอมใหนักคณิตศาสตรประกันภัยคนใหมปรึกษานักคณิตศาสตร

ประกันภัยเดิม นักคณิตศาสตรประกันภัยเดิมตองใหความรวมมือในการใหขอมูลที่เกี่ยวของ ตองไม

ปฏิเสธการปรึกษาหรือการใหความรวมมือ เวนเสียแตวาการปฏิเสธนั้นจะเปนไปตามขอตกลงที่มี

กอนหนานี้กับลูกคา 

การโฆษณา (ADVERTISING) 

หลักการขอที่ 11 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการโฆษณาหรือกิจกรรมสงเสริม

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการใหบริการคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งนักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นรูวาไมเปนความ

จริงหรือทําใหเขาใจผิด 

หมายเหตุ 11.1 – การโฆษณาและกิจกรรมสงเสริมธุรกิจครอบคลุมการสื่อสารดวยสื่อทุกชนิด 

รวมทั้งการสื่อสารดวยวาจา ที่อาจมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือองคกรในการ

ตัดสินใจวาจําเปนหรือไมที่จะตองไดรับการบริการคณิตศาสตรประกันภัย หรือในการเลือกนัก

คณิตศาสตรประกันภัยหรือบริษทัที่จะใหบริการคณิตศาสตรประกันภัย 

ตําแหนงและคุณวุฒิ (TITLES AND DESIGNATIONS) 

หลักการขอที่ 12 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองอางถึงตําแหนงและคุณวุฒิความเปนสมาชิกขององคกร

คณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการยอมรับ ตามขอกําหนดในแนวทางปฏิบัติขององคกรดังกลาว 
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หมายเหตุ 12.1 – “ตําแหนง” หมายถึงตําแหนงที่แตงตั้งโดยองคกรคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับ

การยอมรับ  “คุณวุฒิ” หมายถึงสถานภาพความเปนสมาชิกขององคกรดังกลาว 

การฝาฝนแนวทางปฏิบัติสําหรับนักคณิตศาสตรประกันภัย (VIOLATIONS OF THE 
CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT) 

หลักการขอที่ 13 – นักคณิตศาสตรประกันภัยที่พบวามีนักคณิตศาสตรประกันภัยฝาฝนแนวทางปฏิบัติ

ฉบับนี้ ตองหารือกับนักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้นเพื่อแกไขการฝาฝนดังกลาว  หากการหารือไมเปนผล 

ตองเปดเผยใหหนวยงานที่ควบคุมวินัยในวิชาชีพทราบถึงการฝาฝนดังกลาว เวนเสียแตวาการเปดเผยนั้น

จะขัดกับกฎหมายหรือเปนการเปดเผยขอมูลอันเปนความลับ 

หมายเหตุ 13.1 – การฝาฝนรายแรงคือการฝาฝนที่มีผลกระทบตอผลลัพธโดยรวม สวนการฝาฝน

เล็กนอยคือการฝาฝนที่ไมมีผลกระทบตอผลลัพธ 

หมายเหตุ 13.2 - นักคณิตศาสตรประกันภัยไมตองหารือเร่ืองการฝาฝนแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ถา

กฎหมายหามไวหรืออยูในสภาพแวดลอมที่ขัดแยงกับนักคณิตศาสตรประกันภัยคนนั้น 

หลักการขอที่ 14 – นักคณิตศาสตรประกันภัยตองใหความรวมมืออยางเต็มที่และตอบความจริงโดยทันที

อยางครบถวนเมื่อมีการรองขอขอมูลจากหนวยงานที่ควบคุมวินัยในวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติฉบับนี้  การตอบของนักคณิตศาสตรประกันภัยตองอยูภายใตขอจํากัดของขอมูลอันเปนความลับ

และขอจํากัดตามกฎหมาย 

 


