
Professionalism and Ethic Seminar 2019 

วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ณ บอลรมู 1 โรงแรม เอส31 สขุมุวทิ 

             สมาคมนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัแห่งประเทศไทยขอเชญิชวนนกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัและผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมสมัมนา Professionalism and Ethic Seminar 2019 ซึง่ท่าน
จะไดร้บัฟังการบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการพฒันาตนเองสูค่วามเป็นมอือาชพี สรา้ง
จรรยาบรรณในอาชพีนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัสูค่วามส าเรจ็ในวชิาชพีจากผูม้ปีระสบการณ์
จรงิในสายงานคณติศาสตรป์ระกนัภยั และไดร้บัโอกาสในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็    
รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ย 



ประวตัวิทิยากร 

หวัข้อ:  วิธีเพ่ิมพนูประสบการณ์และทกัษะทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัให้มีศกัยภาพมากท่ีสดุ  
 (How to maximize actuarial skill & experience to your full potential) 
ประวติั:   ส ำเรจ็กำรศึกษำ  

• ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมกำรเงิน City University of Hong Kong (เกียรตินิยม)  
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ (MBA) City University of Hong Kong  
• แอคชวัรีคณุวฒิุระดบั Fellow of the Society of Actuaries สหรฐัอเมริกำ  
• แอคชวัรีคณุวฒิุระดบั Fellow of the Institutes of Actuaries สหรำชอำณำจกัรองักฤษ 

 ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง  
• นำยกสมำคมนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัแห่งประเทศไทย 
• ประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษทั แอคชวัเรียล บิสซิเนส โซลชูัน่ จ ำกดั  

คุณทอมมี ่พเิชฐ (FSA, FIA, FSAT, FRM)                                      

หัวข้อ:   TSAP1: Test Your Understanding 

ประวตัิ:  ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
• ปริญญำตรี สำขำสถิติศำสตรบณัฑิต (สถิติประยกุต์) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
• แอคชวัรีคณุวฒิุระดบั Fellow of the Society of Actuaries สหรฐัอเมริกำ 

 ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง 
• ทีป่รึกษำอิสระด้ำนคณิตศำสตรป์ระกนัภยัให้แก่บริษทัประกนัชีวิตและวินำศภยั  

คุณสุชนิ พงษพ์ึง่พทิกัษ ์(FSA, FSAT) 

หัวข้อ:   Why CPD vs Code of Conduct 

ประวตัิ:  ส ำเรจ็กำรศึกษำ  
• ปริญญำโท สำขำ Risk Management and Insurance Georgia State University สหรฐัอเมริกำ 
• ปริญญำตรี สำขำ International Business Management and Finance มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั  

 ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง  
• ผู้อ ำนวยกำรสมำคมนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัแห่งประเทศไทย  

คุณนิธพิร ไตรทพิเทวนิทร ์  

ดร. ปิยวด ีโขวฑิูรกจิ                                  
หวัข้อ:   Mindset of the 21st Century Actuary 
ประวติั:  ส าเรจ็การศึกษา  

• Ph.D. (Risk, Insurance, and Healthcare), Temple University สหรฐัอเมริกำ  
• M.S. (Risk Management and Insurance), Temple University สหรฐัอเมริกำ  
• M.B.A. (Finance), Drexel University, จำกสหรฐัอเมริกำ  
• สถิติศำสตรบณัฑิต (สถิติประยกุต์) คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง  
• ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรใหญ่ สำยงำนบริหำรควำมเสีย่งและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย บริษทั ไทยรบั

ประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) 
• รองประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธรุกิจและวิชำกำรประกนัภยั ทีป่รึกษำคณะกรรมกำรกฎหมำย

และกฎระเบียบ และประธำนชมรมบริหำรและจดักำรควำมเสีย่งของบริษทัประกนัภยั สมำคม
ประกนัวินำศภยัไทย 

• คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ 
สมำคมนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัแห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมกำรสภำธรุกิจประกนัภยัไทย และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งหอกำรค้ำไทยและ
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 



PROFESSIONALISM AND ETHIC SEMINAR 2019 
กลุ่มเป้าหมาย: นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในธรุกิจประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั  

วนัท่ี & เวลา: วนัศกุรท่ี์ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา  08.30 - 16.30 น.  

สถานท่ี: ห้องบอลรมู 1 โรงแรม เอส31 สขุมุวิท (BTS อโศก หรือ MRT สขุมุวิท) 

บรรยายพิเศษ:  วิธีเพ่ิมพนูประสบการณ์และทกัษะทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัให้มีศกัยภาพมากท่ีสดุ (How to 
maximize actuarial skill & experience to your full potential) โดย คณุทอมม่ี พิเชฐ 

 TSAP1: Test Your Understanding โดย คณุสชิุน พงษ์พ่ึงพิทกัษ์ 

 Case Study workshop โดย คณุสชิุน พงษ์พ่ึงพิทกัษ์ และคณุทอมม่ี พิเชฐ 
 Mindset of the 21st Century Actuary โดย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ 

 Why CPD vs Code of Conduct โดย คณุนิธิพร ไตรทิพเทวินทร ์

การบรรยายภาษา: ภาษาไทย 

หมายเหต:ุ ลงทะเบียนออนไลน์ 
ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว (ไม่สามารถหกั ณ ท่ีจ่ายได้) 
ผู้ช าระเป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร 
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียน ทุกกรณี 
กรณุาลงทะเบียนภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562  

ลงทะเบียนแบบออนไลน์ ตัง้แต่วนัน้ี - วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562      

 
 

- แสกน QR code เพ่ือลงทะเบียน  
- ลงทะเบียนโดยลิงค ์

 https://forms.gle/DbM9zvnadaRV2nZb8  
 
 
ค่าลงทะเบียน:  สมาชิก 2,500 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
 บุคคลทัว่ไป 4,000 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
         
วิธีการช าระเงิน:  สามารถช าระเงินสด หรือ สัง่จ่ายเชค็ “สมาคมนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัแห่งประเทศไทย”    
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพฒัน์พงศ ์ เลขท่ีบญัชี 018-1-01969-7 Swift Code: KASITHBK  
 
ติดต่อสอบถาม:  กรณุาติดต่อ คณุอรพรรณ พานิช หรือคณุธนาภรณ์ นาคสนธ์ิ 
 Email:  oraphan.panit@soat.or.th  
  Thanaporn.nakson@soat.or.th 
 โทร:    (668) 0 559-4555  

https://forms.gle/DbM9zvnadaRV2nZb8

