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ส่วนที ่1 ทัว่ไป 

 
1.1 จุดประสงค์ : มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) ฉบบัน้ี ให้ค  าแนะน าแก่

บรรดานกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเม่ือมีการใหบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมัน่ใจวา่ 
 การให้บริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะด าเนินการอยา่งเต็มความสามารถตามหลกัวิชาชีพ และ ดว้ย

ความระมดัระวงั 
 ผลลพัธ์ท่ีได้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้รายงาน น าเสนออย่างชัดเจน สามารถเขา้ใจได้ มีความ

สมบูรณ์และ 
 สมมุติฐานและวิธีการท่ีใช้ถูกเปิดเผยอย่างเหมาะสม วิธีการในท่ีน้ีหมายรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงตวั

แบบและเทคนิคการสร้างตวัแบบ 

1.2 ขอบเขต 
1.2.1 มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) ฉบบัน้ี เป็นมาตรฐานทัว่ไปท่ี

สามารถใช้กับการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยทุกอย่างท่ีด าเนินการโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย เวน้แต่จะมีค าแนะน าจากมาตรฐานอ่ืนมาแทนท่ีอย่างชัดเจน เช่น 
มาตรฐานการปฏิบติัเฉพาะดา้น หรือกฎหมาย 

1.2.2 โดยปกติแลว้ เจตนาของมาตรฐานการปฏิบติัเฉพาะดา้น คือ การก าหนดขอบเขตเชิงลึกของการ
ปฏิบติัท่ียอมรับไดภ้ายใตม้าตรฐานทัว่ไป แต่อยา่งไรก็ตามอาจมีบางกรณีท่ีเจตนาของมาตรฐาน
การปฏิบติัเฉพาะดา้นไม่เป็นไปตามการยอมรับภายใตม้าตรฐานทัว่ไป ในกรณีน้ีมาตรฐานการ
ปฏิบติัเฉพาะดา้นจะระบุขอ้ความเพิ่มเติมอาทิเช่น “แมว้า่จะมีมาตรฐานทัว่ไปจะกล่าวเช่นไร แต่
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะ...” ตามดว้ยรายละเอียดของการยกเวน้ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน
ทัว่ไป 

1.3 การปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน – มีหลายสถานการณ์ท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั อาจปฏิบติัแตกต่าง
ไปจากค าแนะน าของมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) น้ี แต่ยงัให้ถือว่า
การปฏิบติัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) สถานการณ์ท่ีวา่ ไดแ้ก่ 
1.3.1 กฎหมายอาจก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีนกัคณิตประกนัภยัจะตอ้งปฏิบติัตาม ซ่ึงหลกัปฏิบติัท่ี

กฎหมายบงัคบัใช้ขดัแยง้กบัมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) 
ฉบบัน้ี แต่ทั้งน้ียงัถือว่าการปฏิบติัตามกฏระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) 
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1.3.2 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาใช้ในการปฏิบติังานอาจขดัแยง้กบั
มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) ฉบบัน้ี แต่ทั้งน้ียงัถือว่าการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติั
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) 

1.3.3 นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอาจจ าเป็นตอ้งปฏิบติัแตกต่างไปจากค าแนะน าตามมาตรฐานการ
ปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) แต่ทั้งน้ียงัถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) อยู ่ถา้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัผูน้ั้นมีการ
บนัทึกถอ้ยแถลงอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน เหตุผลความจ าเป็นและผลกระทบจากการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างจากมาตรฐานในรายงานใดๆ 

1.4 การประยุกต์ใช้ - มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) ฉบบัน้ี เป็นแนวทาง
ปฏิบติัให้กบับรรดานักคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการให้บริการคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงอาจจะเป็น
พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ ท่ีปรึกษาภายนอก ผูส้อบบญัชี หรือ ผูมี้อ  านาจในการก ากบัดูแลกิจการ 
เป็นตน้ 
1.4.1 การประยุกต์ใช้มาตรฐานการปฏิบติัตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัไทย (TSAP) น้ี มีความ

ชดัเจนเม่ือนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคนใดคนหน่ึง ให้บริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัแก่ลูกคา้ 
โดยท่ีลูกคา้ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ กบันกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคนนั้น 

1.4.2 อยา่งไรก็ตาม มีอยา่งนอ้ยสองกรณีทัว่ไปซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นหวัขอ้ท่ี 1.4.1 
ก.  การใหบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัของกลุ่มนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั หรือ 
ข.  นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัให้บริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัแก่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบันักคณิตศาสตร์ประกนัภยั เช่น นายจา้งของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หรือกิจการภายในกลุ่มบริษทัเดียวกบันายจา้งภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

1.4.3 เม่ือกลุ่มนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อความส่วนใหญ่ใน
มาตรฐานการปฏิบัติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย (TSAP) จะถูกน าไปใช้แก่นัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทุกๆคนในกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม ในบางหวัขอ้ไม่มีความจ าเป็นตอ้งน าไปใช้
แก่นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทุกๆคนในกลุ่มโดยตรง  เช่นหัวขอ้ท่ี2.1.1 ในกรณีหัวขอ้ดงักล่าว
ขา้งตน้ นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแต่ละคนในกลุ่มควรระบุนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัผูท่ี้มีความ
เก่ียวขอ้งในงานเป็นผูรั้บผิดชอบการปฏิบติัตามมาตรฐานและตอ้งพึงพอใจว่านักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัผูน้ั้นยนิยอมรับความรับผดิชอบดงักล่าว 

1.4.4 หากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไดใ้ห้บริการคณิตศาสตร์ประกนัภยักบัองคก์รหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะตีความบริบทของ
มาตรฐานการปฏิบัติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัไทย (TSAP) น้ีให้ประยุกต์เข้ากับแนว
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ทางการปฏิบติังานปกติทัว่ไปภายในหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรหรือกลุ่มดงักล่าว เวน้เสียแต่ว่า
หากแนวทางการปฏิบติังานปกติทัว่ไปภายในมีความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญักบัมาตรฐาน
การปฏิบัติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย (TSAP) น้ี นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควร
พยายามปฏิบติัโดยยึดมัน่เจตนาและความตั้งใจของมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัไทย (TSAP) อยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีจะท าได ้
ก.  นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาถึงความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงความคาดหวงัเหล่าน้ี

บางทีอาจเสนอแนะว่าควรท่ีจะละเวน้ท่ีจะกล่าวถึงเน้ือหาจ าเป็นบางส่วนในรายงาน 
อยา่งไรก็ตาม การละเวน้การกล่าวถึงเน้ือหาในรายงานนั้นอาจไม่เหมาะสมถา้หากรายงาน
หรือขอ้สังเกตในรายงานนั้นถูกแพร่กระจายออกไปในวงกวา้ง 

ข.  หากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเช่ือวา่เน้ือหาบางอยา่งในรายงานไม่จ  าเป็นหรือไม่เหมาะสม 
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรเตรียมอธิบายสถานการณ์เหล่าน้ีและให้เหตุผลส าหรับการ
จ ากดัเน้ือหาของรายงาน เช่น หากถูกเรียกร้องให้ช้ีแจงโดยองค์กรวิชาชีพดา้นคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีมีเขตอ านาจเหนือบริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

1.5 วจิารณญาณโดยสมเหตุสมผล – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรใชว้ิจารณญาณโดยสมเหตุสมผลในการน า
มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) น้ีไปใช ้
1.5.1 วจิารณญาณจะเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลเม่ือค านึงถึง 

ก.  เจตนาและความตั้งใจของมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) 
ข.  ประเภทของงาน และ 
ค.  ขอ้จ ากดัท่ีเหมาะสมของเวลาและแหล่งขอ้มูล 

1.5.2 เน้ือหาใดๆในมาตรฐานน้ีไม่ควรจะถูกตีความว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต้องท า หากไม่สมควรแก่
ขอบเขตการตดัสินใจหรือขอบเขตงานท่ีปฏิบติั รวมทั้งไม่สมควรแก่ประโยชน์ท่ีผูใ้ช้บริการ
คาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการปฏิบติังาน 

1.5.3 วิจารณญาณใด ๆรวมถึงวิจารณญาณเชิงแฝงท่ีจ าเป็นภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภยัไทย (TSAP) ตั้ งใจให้หมายความถึง วิจารณญาณทางวิชาชีพของนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั เวน้แต่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

1.6 ภาษา 
1.6.1 บางส่วนของภาษาท่ีใชใ้นมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) น้ี มี

ความตั้งใจท่ีจะตีความในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงในบริบทของการตดัสินใจของนกัคณิตศาสตร์
ประกันภยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งค  ากริยาดังต่อไปน้ีท่ีจะแสดงให้เขา้ใจถึงการถ่ายทอดของการ
กระท าหรือปฏิกิริยาท่ีระบุ 
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ก.  “ตอ้ง” หมายถึง ให้ปฏิบติัตามการกระท าท่ีระบุโดยบงัคบั หากไม่เช่นนั้นจะถือวา่เป็นการ
ปฏิบติัท่ีผดิจากมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) น้ี 

ข.  “ควร” (หรือ “จะ”) หมายถึง ภายใต้สถานการณ์ปกติ  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยถูก
คาดหมายให้ปฏิบติัตามการกระท าท่ีระบุ เวน้เสียแต่วา่การปฏิบติัเช่นนั้นจะให้ผลลพัธ์ท่ีไม่
เหมาะสมหรืออาจจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัเขา้ใจผิดได ้หากไม่ไดป้ฏิบติั
ตามการกระท าท่ีระบุ นักคณิตศาสตร์ประกันภยัควรเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวและให้
เหตุผลของการไม่ไดป้ฏิบติัตามการกระท าท่ีระบุนั้น 

ค.  “อาจจะ” หมายถึง การกระท าท่ีระบุไม่จ  าเป็นตอ้งกระท าหรือแมแ้ต่คาดวา่จ าเป็นตอ้งท า แต่
เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในบางสถานการณ์ พึงสังเกตว่า"อาจจะ (“might”)" ไม่ได้
น ามาใชเ้ป็นค าพอ้งส าหรับ “อาจจะ (“may”)” แต่มีความหมายโดยตวัของมนัเอง 

1.7 การอ้างองิเช่ือมโยง – ในกรณีท่ีมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) ฉบบัน้ีมี
การอา้งอิงถึงเน้ือหาใดๆในเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงการอา้งอิงนั้นจะสัมพนัธ์กบัเน้ือหาของเอกสารอา้งอิงท่ีมีผล
บงัคบัใชใ้น ณ วนัท่ีประกาศใชม้าตรฐานฉบบัน้ีตามท่ีแสดงบนหนา้ปกของมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) น้ี ดงันั้นหากเอกสารอา้งอิงดงักล่าวมีการแกไ้ข ปรับปรุงใหม่ เพิก
ถอนหรือเปล่ียน หลังจากวนัท่ีประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัไทย 
(TSAP) อยา่งเป็นทางการ นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจากรณาเปล่ียนแปลงดงักล่าวมาปรับใช้อยา่ง
เหมาะสมกบัค าแนะน าตามมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) ฉบบัน้ี 

1.8 วันที่มีผลบังคับใช้ - มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) น้ี มีผลบงัคบัใช้
ส าหรับการด าเนินงานบริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั การเร่ิมบริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั การบริการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ ณ หรือหลงัวนั [วนัท่ี 1 เมษายน 2560] 
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ส่วนที ่2 แนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสม 
 

2.1. การรับมอบหมายงาน 
2.1.1 เม่ือมีการให้บริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรยืนยนักับลูกคา้ถึง

ลกัษณะและขอบเขตของการใหบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั รวมถึง 
ก.  หนา้ท่ีของลูกคา้ 
ข.  ขอ้จ ากดัหรือขอ้บงัคบัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ค.  ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตอ้งตอ้งสนอง 
ง.  การระบุแจง้ตารางเวลาในการท างาน ค่าบริการและทรัพยากรท่ีตอ้งการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

หากค่าบริการหรือทรัพยากรนั้นมีจ านวนมาก และ 
จ.  ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการส่ือสารกบันกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ขอ้มูล

ดงักล่าวมีความส าคญัหรือเป็นความลบั 
2.1.2 ในการยอมรับให้บริการคณิตศาสตร์ประกันภัยตามท่ีได้รับหมอบหมาย นักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัควรจะ 
ก.   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณวุฒินั้ นในการปฏิบัติงานหรือสามารถผ่านคุณวุฒินั้ นได้

ครบถว้นก่อนส่งมอบงาน ถา้งานท่ีรับมอบหมายมีก าหนดมาตรฐานคุณวฒิุ 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ถา้
งานท่ีรับมอบหมายไม่มีก าหนดมาตรฐานคุณวฒิุ 

ข.  พึงพอใจว่าสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้รอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัได ้และ 

ค. มีความมัน่ใจในระดบัท่ีเหมาะสมในเร่ืองของตารางเวลา  ทรัพยากรท่ีมี การเขา้ถึงพนกังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ การเขา้ถึงเอกสารและขอ้มูล และสิทธิของนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในการส่ือสารขอ้มูลตามท่ีอาจจะจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน 

2.2 ความรู้ในส่ิงทีจ่ าเป็น – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะมีหรือไดรั้บความรู้และความเขา้ใจท่ีเพียงพอต่อ
ขอ้มูลและข่าวสารท่ีมี รวมถึงข้อมูลในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการ ธรรมชาติของการด าเนินธุรกิจ 
กฎหมายและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกิจการในการท่ีจะเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินการบริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3 การอาศัยข้อมูลจากบุคคลอื่น – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอาจใชส้ารสนเทศท่ีจดัท าโดยบุคคลอ่ืน อาทิ 
ข้อมูล สัญญาท่ีเก่ียวข้อง เง่ือนไขข้อก าหนดสัญญาประกันภัยหรือแผนผลประโยชน์บ านาญ ความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นอ่ืน ๆ การคาดการณ์และการวิเคราะห์สนบัสนุน แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงสมมุติฐาน
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หรือวธีิการ นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอาจคดัเลือกบุคคลและขอ้มูลท่ีสามารถพึ่งพาด้วยตนเอง หรือเป็น
ผูรั้บขอ้มูลท่ีให้โดยลูกคา้ นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอาจแสดงความรับผิดชอบต่อขอ้มูลดงักล่าวเองก็ได ้
หรืออาจแถลงถึงความพึ่งพาแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อปลดเปล้ืองความรับผดิชอบต่อขอ้มูลก็ได ้
2.3.1 หากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเลือกบุคคลท่ีจะพึ่งพาดว้ยตนเอง นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควร

พิจารณาดงัต่อไปน้ี 
ก.  พิจารณาถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะพึ่งพา 
ข.  พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความซ่ือสัตย ์และความเท่ียงธรรมของบุคคลท่ีจะพึ่งพา 
ค.  พิจารณาถึงความตระหนกัรับรู้ต่อขอ้มูลท่ีจะถูกน าไปใชข้องบุคคลท่ีจะพึ่งพา 
ง.  มีการอภิปรายและการส่ือสารระหว่างนักคณิตศาสตร์ประกนัภยักบับุคคลท่ีจะพึ่งพา ถึง

ขอ้เทจ็จริงท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรู้วา่มีผลกระทบใหญ่หลวงจากขอ้มูลท่ีน าไปใช ้
จ.  ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบเอกสารสนบัสนุนของบุคคลท่ีจะพึ่งพา 

2.3.2 หากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ข้อมูลท่ีจัดท าโดยบุคคลอ่ืนโดยไม่ขอปลดเปล้ืองความ
รับผดิชอบส าหรับขอ้มูลท่ีไดม้า นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ก.  ควรตรวจสอบให้ ม่ีนใจว่าการใช้งานของข้อมูลสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเป็นท่ียอมรับภายใต้เขตอ านาจศาลของการให้บริการของนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ข.  ควรสร้างกระบวนการขั้ นตอนท่ีเหมาะสมในการจัดการและสอบทานข้อมูลท่ีนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัตั้งใจจะใช ้

ค.  ไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
2.3.3 หากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยพึ่ งพาข้อมูลท่ีจัดท าข้ึนโดยบุคคลอ่ืนและปลดเปล้ืองความ

รับผดิชอบต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บมา นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะ 
ก. เปิดเผยความจริงดงักล่าวรวมถึงการระบุถึงบุคคลท่ีพึ่งพา ในรายงานหรือการส่ือสารใด ๆ 

ท่ี  เหมาะสม 
ข.  เปิดเผยลกัษณะและขอบเขตของการพึ่งพาดงักล่าว 
ค.  ตรวจสอบขอ้มูลในประเด็นขอ้บกพร่องท่ีประจกัษ ์
ง.  สอบทานขอ้มูลในแง่ความสมเหตุสมผลและความสอดคลอ้ง ถา้สามารถกระท าได ้และ 
จ.  รายงานขั้นตอนต่างๆท่ีนกัคณิตศาสตรประกนัภยัใช้เพื่อตดัสินใจว่า เหมาะสมท่ีจะพึ่งพา

ขอ้มูลท่ีไดม้าหรือไม่ (ถา้มี) 
2.3.4 หากข้อมูลท่ีถูกจัดท าข้ึนโดยบุคคลท่ีจะพึ่ งพาอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลท่ีแตกต่างกัน นัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาถึงความแตกต่างใด ๆ ในดา้นกฎหมายหรือการปฏิบติัตาม
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หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นท่ียอมรับระหวา่งสองเขตอ านาจศาลและประเมินวา่อาจส่งผล
กระทบต่อการใชง้านของขอ้มูลของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอยา่งไร 

2.4 นัยส าคัญ – ในกรณีท่ีมีการละเว้น การประเมินท่ีสูงหรือต ่าเกินจริง นักคณิตศาสตร์ประกันภยัควร
ประเมินว่าผลกระทบนั้นมีนยัส าคญัมากน้อยเพียงใด เกณฑ์ของนัยส าคญัภายใตก้ารท างานควรจะถูก
ก าหนดโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เวน้แต่ กรณีท่ีก าหนดจากบุคคลอ่ืนโดยบงัคบั เช่น ผูส้อบบญัชี
หรือลูกคา้ ในการก าหนดเกณฑข์องนยัส าคญั นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะ 
2.4.1 ประเมินความมีนยัส าคญัจากมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ ตระหนกัถึงวตัถุประสงคข์องการให้บริการ

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ดงันั้นการละเวน้ การประเมินท่ีสูงหรือต ่าเกินจริงจะถือวา่มีนยัส าคญั ถา้
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งส าคญัต่อทั้งการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการ
หรือความคาดหวงัท่ีเหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการ 

2.4.2 พิจารณาถึงการให้บริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัและกิจการท่ีเป็นอรรถบทของการให้บริการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยันั้น 

2.4.3 ปรึกษากบัลูกคา้หากจ าเป็น 

2.5 คุณภาพของข้อมูล 
2.5.1 ความพอเพียงและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาวา่ขอ้มูลมี

ความเพียงพอและเช่ือถือไดพ้ร้อมท่ีจะด าเนินการให้บริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัหรือไม่ ทั้งน้ี
ข้อมูลท่ีเพียงพอคือข้อมูลท่ีมีเน้ือหาสาระเหมาะสมต่อการท างาน ในขณะท่ีข้อมูลมีความ
น่าเช่ือถือหากขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งแม่นย  าอยา่งมีนยัส าคญั 

2.5.2 การตรวจสอบความถูกต้อง – นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรมีขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใช ้ซ่ึงประกอบดว้ย 
ก.  ท าการกระทบยอดเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกบังบการเงินท่ีรับรองโดย

ผูส้อบบญัชี งบทดลอง หรือรายการบนัทึกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ถา้สามารถหาขอ้มุลเหล่าน้ีได ้
ข.  ทดสอบขอ้มูลถึงความสมเหตุสมผลกบัขอ้มูลภายนอกหรือขอ้มูลอิสระ 
ค.  ทดสอบขอ้มูลเพื่อดูความสอดคลอ้งภายใน และ 
ง.  เปรียบเทียบขอ้มูลกบัขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีผา่นมาแลว้ในอดีต 
ซ่ึงนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรอธิบายการตรวจสอบน้ีในรายงาน 

2.5.3 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส าหรับก าหนดสมมุติฐานจ าเพาะส าหรับกิจการนั้น – ในกรณีท่ีเป็นไปได้
และเหมาะสม นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาการใชข้อ้มูลท่ีจ าเพาะเจาะจงกบักิจการใน
การจดัท าสมมุติฐานส าหรับกิจการนั้น ในกรณีท่ีขอ้มูลจ าเพาะดงักล่าวจะไม่สามารถหาได ้ไม่
เป็นประโยชน์หรือไม่มีความน่าเช่ือถือเพียงพอ นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาใชข้อ้มูล
อุตสาหกรรม ขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเคียง ขอ้มูลประชากรหรือขอ้มูลเผยแพร่อ่ืน ๆ โดย
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น ามาปรับใชต้ามความเหมาะสม ขอ้มูลท่ีน ามาใชแ้ละการปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนควรจะอธิบายไว้
ในรายงาน 

2.5.4 ความบกพร่องของขอ้มูล – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาผลกระทบท่ีเป็นไปไดต่้อผล
การปฏิบัติงานจากข้อมูลท่ีบกพร่องทุกกรณี ไม่ว่าข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกัน ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถูกต้องแม่นย  าและไม่สมเหตุสมผล  ถ้าหากความบกพร่องในข้อมูล
ดงักล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานแล้ว ความบกพร่องดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาต่อไป และถา้หากวา่นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไม่สามารถหาวธีิการท่ีน่าพอใจ
ในการแกไ้ขความบกพร่องได ้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาวา่จะท าอยา่งไรต่อไปน้ี 
ก.  ปฏิเสธท่ีจะรับงาน หรือด าเนินการใหบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัต่อไป 
ข.  ประสานงานร่วมกบัลูกคา้ในการปรับเปล่ียนการใหบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั หรือการ

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเหมาะสม หรือ 
ค.  ให้บริการทางด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัเท่าท่ีเป็นไปได้และเปิดเผยความบกพร่องของ

ขอ้มูลรวมถึงขอ้บ่งช้ีของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความบกพร่องของขอ้มูลเหล่านั้นใน
รายงาน ทั้ งน้ีการให้บริการต้องไม่ขัดกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

2.6 สมมุติฐานและวธีิการ  
2.6.1 สมมุติฐานละวธีิการอาจจะ 

ก.  ก าหนดโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 2.7); 
ข.  ก าหนดตามท่ีถูกระบุโดยลูกคา้หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 2.8); หรือ 
ค.  ก าหนดโดยบงัคบัตามกฎหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 2.9) 

2.6.2 ในกรณีท่ีในรายงานไม่ได้กล่าวถึงผู ้รับผิดชอบในการก าหนดสมมุติฐานหรือวิธีการ นัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงเป็นเจา้ของรายงานจะถือว่าเป็นผูรั้บผิดชอบการก าหนดสมมุติฐาน
หรือวธีิการดงักล่าวดว้ย 

2.7 การก าหนดสมมุติฐานและวิธีการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย – ในกรณีท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ก าหนดสมมุติฐานและวิธีการ หรือ ลูกคา้ หรือบุคคลอ่ืนก านหดสมมุติฐานหรือวิธีการท่ีนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัยนิดีใหก้ารสนบัสนุน 
2.7.1 การเลือกสมมุติฐานและวิธีการ – นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรเลือกสมมุติฐานและวิธีการท่ี

เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
และวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงในการเลือกสมมุติฐานและวธีิการ 
นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะพิจารณาถึงสถานการณ์ของกิจการและงานท่ีรับมอบหมาย 
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ตลอดจนพิจารณาถึงขอ้มูลอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการปฏิบติัตามวิชาชีพ นอกจากน้ี
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาว่าเหมาะสมท่ีจะปรับเขา้กบัสมมุติฐานหรือวิธีการเพื่อ
ชดเชยความบกพร่องในขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด 

2.7.2 ความเหมาะสมของสมมุติฐาน – นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาความเหมาะสมของ
สมมุติฐานท่ีใช้เป็นมูลฐานในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการท่ีใช้ โดยทัว่ไปสมมุติฐานมกัผ่าน
การใชว้ิจารณญาณทางวชิาชีพอยา่งมากเพื่อปรับให้เหมาะสมกบัวิธีการท่ีใชแ้ละปัจจยัตวัแปรใน
การประยกุตใ์ชว้ธีิการดงักล่าว สมมุติฐานอาจเป็นสมมุติฐานท่ีปรากฏชดัเจนหรือสมมุติฐานแฝง
เชิงนยั (ตามแต่ท่ีเป็นไปไดโ้ดยสถานการณ์) อาจสะทอ้นถึงการแปรสารขอ้มูลในอดีตท่ีผา่นมา
หรือการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต นักคณิตศาสตร์ประกันภยัควรพิจารณาว่าเหมาะสม
เพียงใดท่ีจะใชส้มมุติท่ีมีความเอนเอียงอนัจะส่งผลใหก้ารประเมินผลลพัธ์สูงหรือต ่าเกินไปอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2.7.3 ค่าเผื่อความผนัผวนของสมมติฐาน – ในกรณีท่ีการค านวณไม่ไดต้อ้งการค่าผลลพัธ์ท่ีเท่ียงตรง
ปราศจากความเบ่ียงเบน นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาว่าควรเผื่อค่าความผนัผวนของ
สมมุติฐานและวิธีการเพียงใด เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของขอ้มูล สมมุติฐานหรือวธีิการท่ีใช ้
ซ่ึงนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรเปิดเผยการเผือ่ความผนัผวนท่ีรวมไวใ้นสมมุติฐานหรือวธีิการ 

2.7.4 การเปล่ียนแปลงไม่ต่อเน่ือง  – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงไม่
ต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึนกับประสบการณ์อนัจะส่งผลกระทบถึงสมมุติฐานและวิธีการท่ีใช้ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงไม่ต่อเน่ืองนั้นสามารถเกิดข้ึนจาก 
ก.  เหตุการณ์ภายใน อาทิเช่น  การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของธุรกิจในกิจการ หรือการ

เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้อาประกนัภยั 
ข.  เหตุการณ์ภายนอก อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย การออกกฏหมาย กฏระเบียบ 

การก ากบัดูแล ประชากรศาสตร์ สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพทางสังคม 
เป็นตน้ 

2.7.5 การพิจารณาสมมุติฐานแยกเด่ียว และการพิจารณาสมมุติฐานโดยภาพรวม  – นักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัควรประเมินว่าสมมุติฐานท่ีก าหนดดูสมเหตุสมผลหรือไม่โดยภาพรวม ถึงแมว้า่การ
ก าหนดสมมุติฐานแต่ละสมมุติฐานแยกเด่ียวอาจเป็นไปโดยหลกัการท่ีสามารถช้ีแจงอธิบายได ้
แต่ก็เป็นไปไดว้า่การประเมินเชิงลบแบบรอบคอบหรือเชิงบวกแง่ดีในหลายๆสมมุติฐานรวมกนั
อาจส่งผลท าสมมุติฐานดูไม่สมเหตุสมผลโดยภาพรวม หากเป็นเช่นน้ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ควรท าการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมเพื่อให้ ได้ชุดสมมุติฐานและผลลัพธ์สุดท้ายท่ี
สมเหตุสมผล 
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2.7.6 ความสอดคล้องกันเองของแต่ละสมมุติฐาน–นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรตรวจสอบว่า
สมมุติฐานท่ีใช้ส าหรับองค์ประกอบต่างๆ กนัภายใตง้านเดียวกนัมีความสอดคลอ้งกนัอย่างมี
นยัส าคญัหรือไม่ และมีความพึ่งพิงซ่ึงกนัและกนัภายในสมมติฐานท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัได้
ถูกจ าลองโดยตวัแบบท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรเปิดเผยความไม่สอดคลอ้ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัไวใ้นรายงานดว้ย 

2.7.7 สมมุติฐานทางเลือกอ่ืน และการทดสอบความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง – นกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัควรพิจารณาและทดสอบความอ่อนไหวของวิธีการต่อการเปล่ียนแปลงสมมุติฐานท่ี
ส าคญัต่างๆ ตามความเหมาะสม ในการพิจารณาว่าความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงได้ถูก
ทดสอบอย่างเหมาะสมนั้ น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการ
ให้บริการคณิตศาสตร์ประกันภยัด้วย และพิจารณาว่าผลการทดสอบความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงสมมุติฐานท่ีส าคญัต่างๆ นั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์งักล่าวหรือไม่ 

2.8 การก าหนดใช้สมมุติฐานและวธีิการ – เม่ือขอ้สมมุติฐานและวธีิการถูกระบุโดยลูกคา้หรือบุคคลอ่ืน 
2.8.1 หากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเห็นควรกบัสมมุติฐานท่ีถูกระบุโดยบุคคลอ่ืน (ปรับใชต้ามหวัขอ้

ท่ี  2.7) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจเปิดเผยบุคคลท่ีระบุสมมุ ติฐานหรือวิธีการและ
ขอ้สนบัสนุนของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ย 

2.8.2 หากคณิตศาสตร์ประกนัภยัไม่เต็มใจท่ีจะสนบัสนุนสมมุติฐานหรือวิธีการท่ีระบุโดยบุคคลอ่ืน 
เพราะ 
ก.  มีความขัดแยง้ต่อความเหมาะสมส าหรับวตัถุประสงค์ในการให้บริการคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรเปิดเผยในรายงานเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง บุคคลท่ี
ระบุสมมุติฐานหรือวิธีการ และเหตุผลท่ีวา่ท าไมบุคคลดงักล่าวถึงเป็นผูก้  าหนดสมมุติฐาน
แทนท่ีจะเป็นนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ข.  นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไม่สามารถท่ีจะตดัสินความเหมาะสมของสมมุติฐานหรือวิธีการ
ท่ีถูกระบุบุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่ไดมี้การตรวจสอบเพิ่มเติมซ่ืงมากเกินขอบเขตของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ได้มีคุณสมบัติท่ีเพียงพอจะตัดสินความ
เหมาะสมของสมมุติฐานได้ นักคณิตศาสตร์ประกันภยัควรเปิดเผยในรายงานเก่ียวกับ
ขอ้เท็จจริง บุคคลท่ีระบุสมมุติฐานหรือวธีิการ และเหตุผลท่ีวา่ท าไมบุคคลดงักล่าวถึงเป็นผู ้
ก  าหนดสมมุติฐานแทนท่ีจะเป็นนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

2.8.3 เม่ือลูกคา้ตอ้งการให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท าการค านวณเพิ่มเติมโดยใชชุ้ดสมมุติฐานท่ีนกั
คณิตศาสตร์ประภัยเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลกับวตัถุประสงค์ในการให้บริการคณิตศาสตร์
ประกนัภยั นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอาจท าการค านวณใหต้ามลูกคา้ตอ้งการได ้แต่หากผลลพัธ์
น้ีจะถูกส่ือสารไปยงับุคคลอ่ืนใดนอกเหนือจากลูกคา้ นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรเปิดเผย
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แหล่งท่ีมาของสมมุติฐานเหล่านั้ นและข้อคิดเห็นของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต่อความ
เหมาะสมของสมมติฐานและผลลพัธ์ดงักล่าว 

2.9 สมมุติฐานและวิธีการที่ก าหนดโดยบังคับตามกฎหมาย – เม่ือสมมุติฐานและวธีิการถูกก าหนดโดยบงัคบั
ตามกฎหมาย นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะเปิดเผยไวใ้นรายงานดว้ยวา่สมมุติฐานและวิธีการนั้นถูก
ก าหนดโดยบงัคบัตามกฎหมาย และรายงานนั้นไม่ควรถูกใชเ้พื่อจุดประสงค์อ่ืนๆ หากพบวา่สมมุติฐาน
ละวธีิการนั้นไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงคน์ั้นๆ เวน้แต่วา่ไดถู้กปรับใหเ้หมาะสมแลว้ 

2.10 การจัดการกระบวนการ 
2.10.1 การควบคุมกระบวนการ – นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรจะพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆในการ

ท างานควรมีกระบวนการควบคุมหรือไม่ อยา่งไร (ถา้มี) 
2.10.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล – นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรสอบทานผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก

สมมติฐานและวธีิการท่ีก าหนดเลือกวา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่โดยภาพรวม 

2.11 การตรวจทานโดยผู้ช านาญระดับเดียวกนั – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรพิจารณาวา่เหมาะสมหรือไม่ท่ี
จะจดัให้มีการตรวจทานเชิงอิสระส าหรับรายงานองค์รวมหรือแยกส่วนโดยผูช้  านาญระดบัเดียวกนัก
ก่อนท่ีจะส่งมอบให้กบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงการตรวจทานโดยผูช้  านญระเดียวกนัก็เพื่อท่ีจะให้มัน่ใจ
ว่ารายงานมี คุณภาพท่ี ดี  โดยใช้กระบวนการตรวจท่ี เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานและ
สภาพแวดลอ้มโดยจ าเพาะท่ีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัปฏิบติังาน  
2.11.1 นักคณิตศาสตร์ประกันภยัควรพิจารณาเลือกผูต้รวจทานท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีต้อง

ตรวจทานนั้นและจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในดา้นการให้บริการคณิตศาสตร์
ประกนัภยันั้นๆ 

2.11.2 หากผูต้รวจทานเป็นนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ผูต้รวจทานควรปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติั
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) ในการตรวจทานดว้ย 

2.12 การรองรับเหตุการณ์ทีจ่ะตามมาภายหลงั – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรค านึงถึงเหตุการณ์ใดๆท่ีจะเกิด
ตามมาในภายหลังและมีศักยภาพพอท่ีจะเปล่ียนแปลงผลลัพธ์ของการให้บริการด้านคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอย่างมาก หากสะท้อนเหตุการณ์ดังกล่าวในงาน และให้เปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวในการ
ส่ือสารของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ย 

2.13 การเกบ็รักษาเอกสาร 
2.13.1 นักคณิตศาสตร์ประกันภยัควรจะเก็บรักษาเอกสารท่ีเพียงพอไวช้ั่วระยะเวลานึงท่ีเหมาะสม  

เพื่อท่ีจะ 
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ก.  ผ่านการตรวจทานโดยผูช้  านาญระเดียวกนั ผ่านการตรวจทานภายใตก้ารก ากบัดูแล และ
ผา่นการตรวจสอบบญัชี 

ข. เป็นไปตามขอ้บงัคบัโดยกฎหมาย และ 
ค.  ไวเ้ป็นแหล่งอา้งอิงให้กบันกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคนอ่ืนในกรณีท่ีจะตอ้งท างานน้ีอีกใน

ภายหนา้ 
2.13.2 เอกสารท่ีเก็บนั้นจะถือวา่เพียงพอก็ต่อเม่ือให้รายละเอียดท่ีมากพอแก่นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

คนอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัปฏิบติังานเดียวกนัสามารถศึกษาเขา้ใจงานและประเมินการใชว้ิจารณญาณ
ในงานได ้

2.13.3 มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไทย (TSAP) น้ีไม่ได้ส่ือความว่าให้สิทธิ
ผูใ้ดก็ตามสามารถเขา้ถึงขอ้มูลนอกเหนืออ านาจท่ีตนเองมีอยูไ่ด ้



มาตรฐานการปฏิบตัิตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ภาษาไทย ฉบบัท่ี 1 หน้า 13 

 

ส่วนที่3 การส่ือสาร 
 

3.1 หลักการทั่วไป – การส่ือสารใด ๆ ควรมีความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์แวดลอ้มโดยค านึงถึงทกัษะ 
ความเข้าใจ ระดับความเช่ียวชาญด้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง และความต้องการของผูใ้ช้บริการ เพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจความหมายในการส่ือสารของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
3.1.1 รูปแบบและเน้ือหา – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะพิจารณาถึงรูปแบบ โครงสร้าง ลกัษณะ 

รายละเอียด และเน้ือหาของขอ้มูลท่ีเหมาะสมแก่สถานการณ์โดยพิจารณาถึงผูใ้ชบ้ริการดว้ย 
3.1.2 ความชัดเจน – นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรจะส่ือสารให้ชัดแจ้ง ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยพิจารณาถึงผูใ้ชบ้ริการดว้ย 
3.1.3 ระยะเวลาในการส่ือสาร – นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรท าการส่ือสารภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ซ่ึงระยะเวลาท่ีท าการส่ือสารควรจะสะทอ้นขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีได้ท ากบัลูกคา้ ซ่ึงนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัควรค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช้บริการในการก าหนดระยะเวลาท่ีท า
การส่ือสาร 

3.1.4 การระบุช่ือนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั – การส่ือสารควรจะระบุช่ือนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจน หากมีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนัจดัท า ควร
จะระบุช่ือนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับผิดชอบทุกคน เวน้แต่เห็นวา่ไม่สมควร สามารถระบุช่ือ
ขององค์กรท่ีนักคณิตศาสตร์ประกันภยัสังกัดอยู่ได้ แต่ความรับผิดชอบของนักคณิตศาสตร์
ประกันภยัจะไม่ได้รับผลกระทบจากการระบุดังกล่าว ควรระบุว่าสามารถขอค าอธิบายและ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากนักคณิตศาสตร์ประกันภยัหรือบุคคลอ่ืนได้เพียงใดและอย่างไรบ้าง 
เวน้เสียแต่วา่ไม่สมควร 

3.2 รายงาน – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจดัท ารายงาน เวน้เสียแต่วา่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบอกแจง้ถึงผล
ของการใหบ้ริการคณิตศาสตร์ประกนัภยัอยา่งมากพอตามตอ้งการ (รวมถึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสนบัสนุน
ท่ีจ าเป็นช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจผลลพัธ์ได)้ นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรน าเสนอขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด
มากเพียงพอเพื่อท่ีว่านักคณิตศาสตร์ประกนัภยัคนอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติังานเดียวกนัสามารถ
ประเมินการปฏิบติังานของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไดว้า่สมเหตุสมผลหรือไม่ 
3.2.1 เน้ือหา – รายงานของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะมีเน้ือหาต่อไปน้ี ถา้สมควร 

 ก. ขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการใชร้ายงาน 
 ข. สรุปผลลพัธ์จากการปฏิบติังาน รวมถึงความผนัแปรของผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 ค. วธีิการ สมมุติฐาน และขอ้มูลท่ีใช ้
 ง. ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่รายงาน 
 จ. วนัท่ีของรายงาน 
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 ฉ. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัท ารายงาน 
3.2.2 การเปิดเผย – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในรายงาน (ถา้สมควร) 

ก.  การปฏิบติังานท่ีแตกต่างไปจากค าแนะน าตามมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัไทย (TSAP) (หวัขอ้ 1.3) 

ข.  การพึ่งพาขอ้มูลท่ีถูกจดัเตรียมโดยบุคคลอ่ืนซ่ึงนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัปลดเปล้ืองความ
รับผดิชอบ (หวัขอ้ 2.3.3) 

ค.  การปรับเปล่ียนขอ้มูล การตรวจสอบและความบกพร่อง (หวัขอ้ 2.5) 
ง.  การประเมินของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัต่อความไม่แน่นอนของขอ้มูลท่ีนกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัใช ้(หวัขอ้ 2.5.4 ค) 
จ.  ความไม่สอดคลอ้งกนัของสมมุติฐานท่ีใช ้(หวัขอ้ 2.7.6) 
ฉ.  ในกรณีท่ีรายงานน าเสนอผลลัพธ์จากชุดสมมติฐานท่ีถูกก าหนดโดยลูกค้า โดยท่ีนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัเห็นวา่ไม่สมควรกบัจุดประสงคข์องรายงาน (หวัขอ้ 2.8.3) 
ช.  สมมุติฐานและวธีิการท่ีถูกระบุโดยบุคคลอ่ืน (หวัขอ้ 2.8) 
ซ.  สมมุติฐานและวธีิการท่ีถูกก าหนดโดยบงัคบักฎหมาย (หวัขอ้ 2.9) และ 
ฌ.  เหตุการณ์ท่ีจะตามมาภายหลงั (หวัขอ้ 2.12) 

3.2.3  ผูจ้ดัท ารายงาน – นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรจะรวมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีในรายงานดว้ย 
ก.  ช่ือของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ข.  ช่ือขององคก์รในนามผูจ้ดัท ารายงานและต าแหน่งของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ถา้สมควร 
ค.  ความสามารถในการใหบ้ริการของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ง.  คุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
จ.  จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภยัและมาตรฐานทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีรองรับการปฏิบติังาน ใชอ้า้งอิงเผือ่กรณีท่ีมีความก ากวม 
ฉ.  การรับรองและการพึ่งพาใดๆ ถา้มี 

3.2.3 รูปแบบ – รายงานอาจประกอบไปด้วยเอกสารหลายอย่างหลายรูปแบบ ซ่ึงนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยมีหน้าท่ีท่ีจะท าความเข้าใจแก่ผูใ้ช้บริการว่าเอกสารใดบ้างถือว่าเป็นรายงาน นัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะตอ้งท าให้มัน่ใจวา่ส่วนต่างๆของรายงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก็บในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถไวว้างใจท่ีจะน ากลบัมาท าส าเนาไดอี้กภายในระยะเวลาอนัเหมาะสม 

3.2.4 ขอ้จ ากดั – เน้ือหาของรายงานอาจถูกจ ากดัจากหลายๆปัจจยั เช่น กฎหมาย กฏระเบียบ หรือการ
ก ากบัดูแลจากรัฐ ขอ้บงัคบัจากมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือนโยบายบญัชีของกิจการ ดงันั้น
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัควรปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัไทย (TSAP) ภายใตข้อ้จ ากดัดงักล่าวอยา่งสมเหตุสมผลตราบเท่าท่ีเป็นไปได ้


