Professionalism and Ethic Seminar 2019

ว ันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ บอลรูม 1 โรงแรม เอส31 สุขม
ุ วิท

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมสัมมนา Professionalism and Ethic Seminar 2019 ซึง่ ท่าน
จะได้รบั ฟั งการบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ สร้าง
จรรยาบรรณในอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสูค่ วามสาเร็จในวิชาชีพจากผูม้ ปี ระสบการณ์
จริงในสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย และได้รบั โอกาสในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
รวมถึงการสร้างเครือข่าย

ประว ัติวท
ิ ยากร
คุณทอมมี่ พิเชฐ (FSA, FIA, FSAT, FRM)
หัวข้อ:
วิ ธีเพิ่ มพูนประสบการณ์และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยให้มีศกั ยภาพมากที่สดุ
(How to maximize actuarial skill & experience to your full potential)
ประวัติ:
สำเร็จกำรศึกษำ
• ปริ ญญำโท สำขำวิ ศวกรรมกำรเงิ น City University of Hong Kong (เกียรติ นิยม)
• ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิ จ (MBA) City University of Hong Kong
• แอคชัวรีคณ
ุ วุฒิระดับ Fellow of the Society of Actuaries สหรัฐอเมริกำ
• แอคชัวรีคณ
ุ วุฒิระดับ Fellow of the Institutes of Actuaries สหรำชอำณำจักรอังกฤษ
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ ง
• นำยกสมำคมนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยแห่ งประเทศไทย
• ประธำนกรรมกำรบริ หำรของบริ ษท
ั แอคชัวเรียล บิสซิ เนส โซลูชนั ่ จำกัด

่ ทก
คุณสุชน
ิ พงษ ์พึงพิ
ั ษ ์ (FSA, FSAT)
หัวข้ อ:
TSAP1: Test Your Understanding
ประวัติ:
สำเร็จกำรศึกษำ
• ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิ จ มหำวิ ทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริ ญญำตรี สำขำสถิ ติศำสตรบัณฑิ ต (สถิ ติประยุกต์) จุฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลัย
• แอคชัวรีคณ
ุ วุฒิระดับ Fellow of the Society of Actuaries สหรัฐอเมริกำ
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ ง
• ที ป
่ รึกษำอิ สระด้ำนคณิ ตศำสตร์ประกันภัยให้แก่บริษทั ประกันชีวิตและวิ นำศภัย
ดร. ปิ ยวดี โขวิฑูรกิจ
หัวข้อ:
Mindset of the 21st Century Actuary
ประวัติ:
สาเร็จการศึกษา
• Ph.D. (Risk, Insurance, and Healthcare), Temple University สหรัฐอเมริ กำ
• M.S. (Risk Management and Insurance), Temple University สหรัฐอเมริ กำ
• M.B.A. (Finance), Drexel University, จำกสหรัฐอเมริ กำ
• สถิ ติศำสตรบัณฑิ ต (สถิ ติประยุกต์) คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลัย
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ ง
• ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรใหญ่ สำยงำนบริ หำรควำมเสีย่ งและกำรปฏิ บต
ั ิ ตำมกฎหมำย บริษทั ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน)
• รองประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิ จและวิ ชำกำรประกันภัย ที ป
่ รึกษำคณะกรรมกำรกฎหมำย
และกฎระเบียบ และประธำนชมรมบริหำรและจัดกำรควำมเสีย่ งของบริษทั ประกันภัย สมำคม
ประกันวิ นำศภัยไทย
• คณะกรรมกำรบริ หำร และประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ ำยจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิ ชำชี พ
สมำคมนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมกำรสภำธุรกิ จประกันภัยไทย และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งหอกำรค้ำไทยและ
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
คุณนิ ธพ
ิ ร ไตรทิพเทวินทร ์
หัวข้ อ:
Why CPD vs Code of Conduct
ประวัติ:
สำเร็จกำรศึกษำ
• ปริ ญญำโท สำขำ Risk Management and Insurance Georgia State University สหรัฐอเมริ กำ
• ปริ ญญำตรี สำขำ International Business Management and Finance มหำวิ ทยำลัยอัสสัมชัญ
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ ง
• ผู้อำนวยกำรสมำคมนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยแห่ งประเทศไทย

PROFESSIONALISM AND ETHIC SEMINAR 2019
กลุ่มเป้ าหมาย:

นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยในธุรกิ จประกันชีวิตและประกันวิ นาศภัย

วันที่ & เวลา:

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ :

ห้องบอลรูม 1 โรงแรม เอส31 สุขมุ วิ ท (BTS อโศก หรือ MRT สุขมุ วิ ท)

บรรยายพิ เศษ:

 วิ ธีเพิ่ มพูนประสบการณ์ และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยให้ มีศก
ั ยภาพมากที่สดุ

การบรรยายภาษา:

ภาษาไทย

หมายเหตุ:

ลงทะเบียนออนไลน์
ค่าลงทะเบียนรวมภาษี มูลค่าเพิ่ มเรียบร้อยแล้ว (ไม่สามารถหัก ณ ที่ จ่ายได้)
ผู้ชาระเป็ นผู้รบ
ั ผิดชอบค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
์
สงวนสิ ทธิ ในการคืนเงิ นค่าลงทะเบียน ทุกกรณี
กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

maximize actuarial skill & experience to your full potential) โดย คุณทอมมี่ พิ เชฐ
 TSAP1: Test Your Understanding โดย คุณสุชิน พงษ์พึ่งพิ ทก
ั ษ์
 Case Study workshop โดย คุณสุชิน พงษ์พึ่งพิ ทก
ั ษ์ และคุณทอมมี่ พิ เชฐ
 Mindset of the 21st Century Actuary โดย ดร.ปิ ยวดี โขวิ ฑูรกิ จ
 Why CPD vs Code of Conduct โดย คุณนิ ธิ พร ไตรทิ พเทวิ นทร์

ลงทะเบียนแบบออนไลน์ ตัง้ แต่วนั นี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
- แสกน QR code เพื่อลงทะเบียน
- ลงทะเบียนโดยลิ งค์
https://forms.gle/DbM9zvnadaRV2nZb8

2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มแล้ว)
4,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มแล้ว)

ค่าลงทะเบียน:

สมาชิ ก
บุคคลทัวไป
่

วิ ธีการชาระเงิน:

สามารถชาระเงินสด หรือ สั ่งจ่ายเช็ค “สมาคมนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพัฒน์ พงศ์ เลขที่บญ
ั ชี 018-1-01969-7 Swift Code: KASITHBK

ติ ดต่อสอบถาม:

กรุณาติ ดต่อ คุณอรพรรณ พานิ ช หรือคุณธนาภรณ์ นาคสนธิ์
Email: oraphan.panit@soat.or.th
Thanaporn.nakson@soat.or.th
โทร: (668) 0 559-4555

(How to

