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1.1 จุดประสงค์ : มาตรฐานการปฏิ บตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) ฉบับนี้ ให้คาแนะนาแก่
บรรดานักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเมื่อมีการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การมัน่ ใจว่า
 การให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะดาเนิ นการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชี พ และ ด้วย
ความระมัดระวัง
 ผลลัพ ธ์ ที่ได้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้รายงาน นาเสนออย่างชัดเจน สามารถเข้าใจได้ มีความ
สมบูรณ์และ
 สมมุติฐานและวิธีการที่ ใช้ถูกเปิ ดเผยอย่างเหมาะสม วิธีการในที่ น้ ี หมายรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงตัว
แบบและเทคนิคการสร้างตัวแบบ
1.2 ขอบเขต
1.2.1 มาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) ฉบับนี้ เป็ นมาตรฐานทัว่ ไปที่
สามารถใช้ ก ั บ การปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นคณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภัย ทุ ก อย่ า งที่ ด าเนิ น การโดยนั ก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย เว้น แต่ จ ะมี ค าแนะน าจากมาตรฐานอื่ น มาแทนที่ อ ย่า งชัด เจน เช่ น
มาตรฐานการปฏิบตั ิเฉพาะด้าน หรื อกฎหมาย
1.2.2 โดยปกติแล้ว เจตนาของมาตรฐานการปฏิบตั ิเฉพาะด้าน คือ การกาหนดขอบเขตเชิ งลึกของการ
ปฏิบตั ิที่ยอมรับได้ภายใต้มาตรฐานทัว่ ไป แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณี ที่เจตนาของมาตรฐาน
การปฏิบตั ิเฉพาะด้านไม่เป็ นไปตามการยอมรับภายใต้มาตรฐานทัว่ ไป ในกรณี น้ ี มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิเฉพาะด้านจะระบุขอ้ ความเพิ่มเติมอาทิเช่น “แม้วา่ จะมีมาตรฐานทัว่ ไปจะกล่าวเช่นไร แต่
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะ...” ตามด้วยรายละเอียดของการยกเว้นไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป
1.3 การปฏิบัติที่เป็ นไปตามมาตรฐาน – มีหลายสถานการณ์ ที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อาจปฏิบตั ิแตกต่าง
ไปจากคาแนะนาของมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) นี้ แต่ยงั ให้ถือว่า
การปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นไปตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) สถานการณ์ที่วา่ ได้แก่
1.3.1 กฎหมายอาจกาหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่นกั คณิ ตประกันภัยจะต้องปฏิบตั ิตาม ซึ่ งหลักปฏิบตั ิที่
กฎหมายบังคับใช้ขดั แย้งกับมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP)
ฉบับนี้ แต่ท้ งั นี้ ยงั ถื อว่าการปฏิ บตั ิตามกฏระเบี ยบข้อบังคับ ดังกล่ าวเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP)
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1.3.2 จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่นามาใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาจขัดแย้งกับ
มาตรฐานการปฏิ บตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) ฉบับนี้ แต่ท้ งั นี้ ยงั ถื อว่าการ
ปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP)
1.3.3 นักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยอาจจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ แตกต่างไปจากคาแนะนาตามมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) แต่ท้ งั นี้ ยงั ถื อว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) อยู่ ถ้านักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยผูน้ ้ นั มีการ
บันทึกถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้น เหตุผลความจาเป็ นและผลกระทบจากการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างจากมาตรฐานในรายงานใดๆ
1.4 การประยุกต์ ใช้ - มาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) ฉบับนี้ เป็ นแนวทาง
ปฏิ บ ตั ิ ให้กบั บรรดานักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยในการให้บริ ก ารคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งอาจจะเป็ น
พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการ ที่ ปรึ กษาภายนอก ผูส้ อบบัญชี หรื อ ผูม้ ีอานาจในการกากับดูแลกิ จการ
เป็ นต้น
1.4.1 การประยุก ต์ใช้ม าตรฐานการปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยไทย (TSAP) นี้ มี ความ
ชัดเจนเมื่อนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคนใดคนหนึ่ ง ให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยแก่ ลูกค้า
โดยที่ลูกค้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคนนั้น
1.4.2 อย่างไรก็ตาม มีอย่างน้อยสองกรณี ทวั่ ไปซึ่ งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 1.4.1
ก. การให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยของกลุ่มนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย หรื อ
ข. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยแก่ องค์กรหรื อกลุ่มบุคคลที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เช่ น นายจ้างของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หรื อกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั เดียวกับนายจ้างภายใต้การควบคุมเดียวกัน
1.4.3 เมื่ อ กลุ่ ม นัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ให้ บ ริ ก ารคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ข้อ ความส่ วนใหญ่ ใ น
มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ไทย (TSAP) จะถู ก น าไปใช้ แ ก่ นั ก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทุกๆคนในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในบางหัวข้อไม่มีความจาเป็ นต้องนาไปใช้
แก่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทุกๆคนในกลุ่มโดยตรง เช่นหัวข้อที่2.1.1 ในกรณี หัวข้อดังกล่าว
ข้างต้น นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยแต่ละคนในกลุ่มควรระบุนกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยผูท้ ี่มีความ
เกี่ ยวข้องในงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานและต้องพึงพอใจว่านักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยผูน้ ้ นั ยินยอมรับความรับผิดชอบดังกล่าว
1.4.4 หากนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยได้ให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยกับองค์กรหรื อกลุ่มลูกค้าที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะตีความบริ บทของ
มาตรฐานการปฏิ บ ัติตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ไทย (TSAP) นี้ ใ ห้ป ระยุก ต์เข้ากับ แนว
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ทางการปฏิ บตั ิงานปกติทวั่ ไปภายในหรื อที่ เกี่ ยวข้องกับองค์กรหรื อกลุ่มดังกล่าว เว้นเสี ยแต่ว่า
หากแนวทางการปฏิบตั ิงานปกติทวั่ ไปภายในมีความไม่สอดคล้องอย่างมีนยั สาคัญกับมาตรฐาน
การปฏิ บ ัติ ต ามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ไทย (TSAP) นี้ นัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควร
พยายามปฏิบตั ิโดยยึดมัน่ เจตนาและความตั้งใจของมาตรฐานการปฏิ บตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยไทย (TSAP) อย่างเต็มที่เท่าที่จะทาได้
ก. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาถึงความคาดหวังของลูกค้า ซึ่ งความคาดหวังเหล่านี้
บางที อ าจเสนอแนะว่า ควรที่ จ ะละเว้น ที่ จ ะกล่ า วถึ ง เนื้ อ หาจ าเป็ นบางส่ ว นในรายงาน
อย่างไรก็ตาม การละเว้นการกล่าวถึ งเนื้ อหาในรายงานนั้นอาจไม่เหมาะสมถ้าหากรายงาน
หรื อข้อสังเกตในรายงานนั้นถูกแพร่ กระจายออกไปในวงกว้าง
ข. หากนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเชื่ อว่าเนื้ อหาบางอย่างในรายงานไม่จาเป็ นหรื อไม่เหมาะสม
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรเตรี ยมอธิ บายสถานการณ์ เหล่านี้ และให้เหตุผลสาหรับการ
จากัดเนื้ อหาของรายงาน เช่น หากถูกเรี ยกร้องให้ช้ ี แจงโดยองค์กรวิชาชี พด้านคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่มีเขตอานาจเหนือบริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
1.5 วิจารณญาณโดยสมเหตุสมผล – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรใช้วิจารณญาณโดยสมเหตุสมผลในการนา
มาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) นี้ไปใช้
1.5.1 วิจารณญาณจะเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลเมื่อคานึงถึง
ก. เจตนาและความตั้งใจของมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยไทย (TSAP)
ข. ประเภทของงาน และ
ค. ข้อจากัดที่เหมาะสมของเวลาและแหล่งข้อมูล
1.5.2 เนื้ อ หาใดๆในมาตรฐานนี้ ไม่ ค วรจะถู ก ตี ค วามว่า เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นต้อ งท า หากไม่ ส มควรแก่
ขอบเขตการตัดสิ นใจหรื อ ขอบเขตงานที่ ป ฏิ บตั ิ รวมทั้งไม่ สมควรแก่ ประโยชน์ที่ ผูใ้ ช้บริ การ
คาดหวังว่าจะได้รับจากการปฏิบตั ิงาน
1.5.3 วิจารณญาณใด ๆรวมถึ ง วิจ ารณญาณเชิ งแฝงที่ จาเป็ นภายใต้ม าตรฐานการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ไทย (TSAP) ตั้งใจให้ห มายความถึ ง วิจารณญาณทางวิชาชี พ ของนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เว้นแต่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
1.6 ภาษา
1.6.1 บางส่ วนของภาษาที่ใช้ในมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) นี้ มี
ความตั้งใจที่จะตีความในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในบริ บทของการตัดสิ นใจของนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคากริ ยาดังต่อไปนี้ ที่ จะแสดงให้เข้าใจถึ งการถ่ ายทอดของการ
กระทาหรื อปฏิกิริยาที่ระบุ
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ก. “ต้อง” หมายถึง ให้ปฏิบตั ิตามการกระทาที่ระบุโดยบังคับ หากไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ิที่ผดิ จากมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) นี้
ข. “ควร” (หรื อ “จะ”) หมายถึ ง ภายใต้ส ถานการณ์ ป กติ นั ก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ถู ก
คาดหมายให้ปฏิบตั ิตามการกระทาที่ระบุ เว้นเสี ยแต่วา่ การปฏิบตั ิเช่นนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่
เหมาะสมหรื ออาจจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเข้าใจผิดได้ หากไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามการกระท าที่ ระบุ นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยควรเปิ ดเผยข้อเท็จ จริ งดังกล่ าวและให้
เหตุผลของการไม่ได้ปฏิบตั ิตามการกระทาที่ระบุน้ นั
ค. “อาจจะ” หมายถึง การกระทาที่ระบุไม่จาเป็ นต้องกระทาหรื อแม้แต่คาดว่าจาเป็ นต้องทา แต่
เป็ นทางเลื อกที่เหมาะสมที่ สุด ในบางสถานการณ์ พึงสังเกตว่า"อาจจะ (“might”)" ไม่ ได้
นามาใช้เป็ นคาพ้องสาหรับ “อาจจะ (“may”)” แต่มีความหมายโดยตัวของมันเอง
1.7 การอ้างอิงเชื่อมโยง – ในกรณี ที่มาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) ฉบับนี้ มี
การอ้างอิงถึงเนื้ อหาใดๆในเอกสารอื่นๆ ซึ่ งการอ้างอิงนั้นจะสัมพันธ์กบั เนื้ อหาของเอกสารอ้างอิงที่มีผล
บังคับใช้ใน ณ วันที่ประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ ตามที่แสดงบนหน้าปกของมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) นี้ ดังนั้นหากเอกสารอ้างอิงดังกล่าวมีการแก้ไข ปรับปรุ งใหม่ เพิก
ถอนหรื อเปลี่ ยน หลัง จากวัน ที่ ป ระกาศใช้ม าตรฐานการปฏิ บ ัติต ามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ไทย
(TSAP) อย่างเป็ นทางการ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจากรณาเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับคาแนะนาตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) ฉบับนี้
1.8 วันที่มีผลบังคับใช้ - มาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) นี้ มีผลบังคับใช้
สาหรับการดาเนิ นงานบริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย การเริ่ มบริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย การบริ การ
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ณ หรื อหลังวัน [วันที่ 1 เมษายน 2560]
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ส่ วนที่ 2 แนวทางปฏิบัติทเี่ หมาะสม
2.1. การรับมอบหมายงาน
2.1.1 เมื่ อมี การให้บ ริ ก ารคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย นักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยควรยืนยันกับ ลู ก ค้าถึ ง
ลักษณะและขอบเขตของการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย รวมถึง
ก. หน้าที่ของลูกค้า
ข. ข้อจากัดหรื อข้อบังคับของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ค. ความต้องการของลูกค้าที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยต้องต้องสนอง
ง. การระบุแจ้งตารางเวลาในการทางาน ค่าบริ การและทรัพยากรที่ตอ้ งการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากค่าบริ การหรื อทรัพยากรนั้นมีจานวนมาก และ
จ. ข้อมูลที่จาเป็ นในการสื่ อสารกับนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูล
ดังกล่าวมีความสาคัญหรื อเป็ นความลับ
2.1.2 ในการยอมรั บ ให้ บ ริ ก ารคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ตามที่ ไ ด้รั บ หมอบหมาย นัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยควรจะ
ก. มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามคุ ณ วุฒิ น้ ัน ในการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ สามารถผ่ านคุ ณ วุฒิ น้ ัน ได้
ครบถ้วนก่อนส่ งมอบงาน ถ้างานที่รับมอบหมายมีกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้า
งานที่รับมอบหมายไม่มีกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ข. พึงพอใจว่าสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยได้ และ
ค. มีความมัน่ ใจในระดับที่เหมาะสมในเรื่ องของตารางเวลา ทรัพยากรที่มี การเข้าถึงพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ การเข้าถึงเอกสารและข้อมูล และสิ ทธิ ของนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในการสื่ อสารข้อมูลตามที่อาจจะจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
2.2 ความรู้ ในสิ่ งทีจ่ าเป็ น – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะมีหรื อได้รับความรู ้และความเข้าใจที่เพียงพอต่อ
ข้อมู ล และข่าวสารที่ มี รวมถึ งข้อมู ลในอดี ตที่ เกี่ ยวข้อง กระบวนการ ธรรมชาติ ข องการดาเนิ นธุ รกิ จ
กฎหมายและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จของกิ จการในการที่ จะเตรี ยมความพร้ อมอย่างเหมาะสมในการ
ดาเนินการบริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับมอบหมาย
2.3 การอาศัยข้ อมูลจากบุคคลอื่น – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอาจใช้สารสนเทศที่จดั ทาโดยบุคคลอื่น อาทิ
ข้อมู ล สั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้อง เงื่ อนไขข้อก าหนดสั ญ ญาประกัน ภัยหรื อแผนผลประโยชน์ บ านาญ ความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ การคาดการณ์และการวิเคราะห์สนับสนุน แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงสมมุติฐาน
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หรื อวิธีการ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอาจคัดเลือกบุคคลและข้อมูลที่สามารถพึ่งพาด้วยตนเอง หรื อเป็ น
ผูร้ ับข้อมูลที่ให้โดยลูกค้า นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอาจแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวเองก็ได้
หรื ออาจแถลงถึงความพึ่งพาแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบต่อข้อมูลก็ได้
2.3.1 หากนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเลื อกบุคคลที่จะพึ่งพาด้วยตนเอง นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควร
พิจารณาดังต่อไปนี้
ก. พิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะพึ่งพา
ข. พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความเที่ยงธรรมของบุคคลที่จะพึ่งพา
ค. พิจารณาถึงความตระหนักรับรู ้ต่อข้อมูลที่จะถูกนาไปใช้ของบุคคลที่จะพึ่งพา
ง. มีการอภิปรายและการสื่ อสารระหว่างนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยกับบุ คคลที่จะพึ่งพา ถึ ง
ข้อเท็จจริ งที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรู ้วา่ มีผลกระทบใหญ่หลวงจากข้อมูลที่นาไปใช้
จ. ความจาเป็ นที่จะต้องตรวจสอบเอกสารสนับสนุนของบุคคลที่จะพึ่งพา
2.3.2 หากนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ใช้ ข ้อ มู ล ที่ จ ัด ท าโดยบุ ค คลอื่ น โดยไม่ ข อปลดเปลื้ อ งความ
รับผิดชอบสาหรับข้อมูลที่ได้มา นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ก. ควรตรวจสอบให้ มี่ น ใจว่ า การใช้ ง านของข้อ มู ล สอดคล้ อ งกับ การปฏิ บ ั ติ ต ามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ภายใต้เขตอ านาจศาลของการให้ บริ ก ารของนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข. ควรสร้ า งกระบวนการขั้น ตอนที่ เหมาะสมในการจัด การและสอบทานข้อ มู ล ที่ นั ก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตั้งใจจะใช้
ค. ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล
2.3.3 หากนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย พึ่ ง พาข้อ มู ล ที่ จ ัด ท าขึ้ น โดยบุ ค คลอื่ น และปลดเปลื้ อ งความ
รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้รับมา นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะ
ก. เปิ ดเผยความจริ งดังกล่าวรวมถึงการระบุถึงบุคคลที่พ่ ึงพา ในรายงานหรื อการสื่ อสารใด ๆ
ที่ เหมาะสม
ข. เปิ ดเผยลักษณะและขอบเขตของการพึ่งพาดังกล่าว
ค. ตรวจสอบข้อมูลในประเด็นข้อบกพร่ องที่ประจักษ์
ง. สอบทานข้อมูลในแง่ความสมเหตุสมผลและความสอดคล้อง ถ้าสามารถกระทาได้ และ
จ. รายงานขั้นตอนต่างๆที่ นกั คณิ ตศาสตรประกันภัยใช้เพื่อตัดสิ นใจว่า เหมาะสมที่จะพึ่งพา
ข้อมูลที่ได้มาหรื อไม่ (ถ้ามี)
2.3.4 หากข้อ มู ล ที่ ถู ก จัด ท าขึ้ นโดยบุ ค คลที่ จ ะพึ่ ง พาอยู่ภ ายใต้เขตอ านาจศาลที่ แ ตกต่ า งกัน นั ก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาถึงความแตกต่างใด ๆ ในด้านกฎหมายหรื อการปฏิบตั ิตาม
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หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับระหว่างสองเขตอานาจศาลและประเมินว่าอาจส่ งผล
กระทบต่อการใช้งานของข้อมูลของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอย่างไร
2.4 นั ยส าคั ญ – ในกรณี ที่ มี ก ารละเว้น การประเมิ น ที่ สู ง หรื อต่ าเกิ น จริ ง นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควร
ประเมินว่าผลกระทบนั้นมี นยั สาคัญมากน้อยเพียงใด เกณฑ์ของนัยสาคัญภายใต้การทางานควรจะถู ก
กาหนดโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เว้นแต่ กรณี ที่กาหนดจากบุคคลอื่นโดยบังคับ เช่ น ผูส้ อบบัญชี
หรื อลูกค้า ในการกาหนดเกณฑ์ของนัยสาคัญ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะ
2.4.1 ประเมินความมีนยั สาคัญจากมุมมองของผูใ้ ช้บริ การ ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการให้บริ การ
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ดังนั้นการละเว้น การประเมินที่สูงหรื อต่าเกินจริ งจะถือว่ามีนยั สาคัญ ถ้า
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคาดว่าจะส่ งผลกระทบอย่างสาคัญต่อทั้งการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การ
หรื อความคาดหวังที่เหมาะสมของผูใ้ ช้บริ การ
2.4.2 พิจารณาถึงการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและกิ จการที่ เป็ นอรรถบทของการให้บริ การ
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยนั้น
2.4.3 ปรึ กษากับลูกค้าหากจาเป็ น
2.5 คุณภาพของข้ อมูล
2.5.1 ความพอเพียงและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาว่าข้อมูลมี
ความเพียงพอและเชื่ อถื อได้พร้อมที่จะดาเนิ นการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยหรื อไม่ ทั้งนี้
ข้อ มู ล ที่ เพี ย งพอคื อ ข้อ มู ล ที่ มี เนื้ อ หาสาระเหมาะสมต่ อ การท างาน ในขณะที่ ข้อ มู ล มี ค วาม
น่าเชื่อถือหากข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องแม่นยาอย่างมีนยั สาคัญ
2.5.2 การตรวจสอบความถู ก ต้อ ง – นัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรมี ข้ นั ตอนที่ เหมาะสมในการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
ก. ทาการกระทบยอดเพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล กับ งบการเงิ น ที่ รับรองโดย
ผูส้ อบบัญชี งบทดลอง หรื อรายการบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าสามารถหาข้อมุลเหล่านี้ได้
ข. ทดสอบข้อมูลถึงความสมเหตุสมผลกับข้อมูลภายนอกหรื อข้อมูลอิสระ
ค. ทดสอบข้อมูลเพื่อดูความสอดคล้องภายใน และ
ง. เปรี ยบเทียบข้อมูลกับข้อมูลในช่วงเวลาที่ผา่ นมาแล้วในอดีต
ซึ่ งนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรอธิบายการตรวจสอบนี้ในรายงาน
2.5.3 แหล่งที่มาของข้อมูลสาหรับกาหนดสมมุติฐานจาเพาะสาหรับกิจการนั้น – ในกรณี ที่เป็ นไปได้
และเหมาะสม นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาการใช้ขอ้ มูลที่จาเพาะเจาะจงกับกิจการใน
การจัดทาสมมุติฐานสาหรับกิจการนั้น ในกรณี ที่ขอ้ มูลจาเพาะดังกล่าวจะไม่สามารถหาได้ ไม่
เป็ นประโยชน์หรื อไม่มีความน่าเชื่ อถือเพียงพอ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาใช้ขอ้ มูล
อุตสาหกรรม ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เทียบเคียง ข้อมูลประชากรหรื อข้อมูลเผยแพร่ อื่น ๆ โดย
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นามาปรับใช้ตามความเหมาะสม ข้อมูลที่นามาใช้และการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นควรจะอธิ บายไว้
ในรายงาน
2.5.4 ความบกพร่ องของข้อมูล – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาผลกระทบที่เป็ นไปได้ต่อผล
การปฏิ บ ัติ ง านจากข้อ มู ล ที่ บ กพร่ อ งทุ ก กรณี ไม่ ว่า ข้อ มู ล ไม่ เพี ย งพอ ไม่ ส อดคล้อ งกัน ไม่
ครบถ้ว นสมบู รณ์ ไม่ ถู ก ต้อ งแม่ น ย าและไม่ ส มเหตุ ส มผล ถ้าหากความบกพร่ อ งในข้อ มู ล
ดังกล่ าวไม่น่าจะส่ งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานแล้ว ความบกพร่ องดังกล่ าวไม่จาเป็ นต้อง
ได้รับการพิจารณาต่อไป และถ้าหากว่านักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไม่สามารถหาวิธีการที่น่าพอใจ
ในการแก้ไขความบกพร่ องได้ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาว่าจะทาอย่างไรต่อไปนี้
ก. ปฏิเสธที่จะรับงาน หรื อดาเนินการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยต่อไป
ข. ประสานงานร่ วมกับลูกค้าในการปรับเปลี่ยนการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย หรื อการ
ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะสม หรื อ
ค. ให้บริ การทางด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเท่าที่ เป็ นไปได้และเปิ ดเผยความบกพร่ องของ
ข้อมูลรวมถึ งข้อบ่งชี้ ของผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากความบกพร่ องของข้อมูลเหล่านั้นใน
รายงาน ทั้ง นี้ การให้ บ ริ ก ารต้อ งไม่ ข ัด กับ หลัก จรรยาบรรณวิ ช าชี พ นั ก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
2.6 สมมุติฐานและวิธีการ
2.6.1 สมมุติฐานละวิธีการอาจจะ
ก. กาหนดโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.7);
ข. กาหนดตามที่ถูกระบุโดยลูกค้าหรื อกลุ่มบุคคลอื่น (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.8); หรื อ
ค. กาหนดโดยบังคับตามกฎหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.9)
2.6.2 ในกรณี ที่ ใ นรายงานไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดสมมุ ติ ฐ านหรื อ วิธี ก าร นัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งเป็ นเจ้าของรายงานจะถื อว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบการกาหนดสมมุ ติฐาน
หรื อวิธีการดังกล่าวด้วย
2.7 การกาหนดสมมุติฐานและวิธีการโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย – ในกรณี ที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กาหนดสมมุติฐานและวิธีการ หรื อ ลูกค้า หรื อบุคคลอื่นกานหดสมมุติฐานหรื อวิธีการที่นกั คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยยินดีให้การสนับสนุน
2.7.1 การเลือกสมมุ ติฐานและวิธีการ – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรเลื อกสมมุ ติฐานและวิธีการที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
และวัตถุประสงค์ของการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งในการเลือกสมมุติฐานและวิธีการ
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะพิ จารณาถึ งสถานการณ์ ข องกิ จการและงานที่ รับมอบหมาย
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2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

ตลอดจนพิจารณาถึ งข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้องและหลักการปฏิ บตั ิตามวิชาชี พ นอกจากนี้
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะปรับ เข้ากับสมมุติฐานหรื อวิธีการเพื่อ
ชดเชยความบกพร่ องในข้อมูลที่มีอยูม่ ากน้อยเพียงใด
ความเหมาะสมของสมมุ ติฐาน – นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยควรพิ จารณาความเหมาะสมของ
สมมุติฐานที่ใช้เป็ นมูลฐานในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการที่ใช้ โดยทัว่ ไปสมมุติฐานมักผ่าน
การใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพอย่างมากเพื่อปรับให้เหมาะสมกับวิธีการที่ใช้และปัจจัยตัวแปรใน
การประยุกต์ใช้วธิ ี การดังกล่าว สมมุติฐานอาจเป็ นสมมุติฐานที่ปรากฏชัดเจนหรื อสมมุติฐานแฝง
เชิ งนัย (ตามแต่ที่เป็ นไปได้โดยสถานการณ์ ) อาจสะท้อนถึงการแปรสารข้อมูลในอดีตที่ผา่ นมา
หรื อการคาดการณ์ แนวโน้ม ในอนาคต นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรพิ จารณาว่าเหมาะสม
เพียงใดที่จะใช้สมมุติที่มีความเอนเอียงอันจะส่ งผลให้การประเมินผลลัพธ์สูงหรื อต่าเกินไปอย่าง
มีนยั สาคัญ
ค่าเผื่อความผันผวนของสมมติฐาน – ในกรณี ที่การคานวณไม่ได้ตอ้ งการค่าผลลัพธ์ที่เที่ยงตรง
ปราศจากความเบี่ยงเบน นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาว่าควรเผื่อค่าความผันผวนของ
สมมุติฐานและวิธีการเพียงใด เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของข้อมูล สมมุติฐานหรื อวิธีการที่ใช้
ซึ่งนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรเปิ ดเผยการเผือ่ ความผันผวนที่รวมไว้ในสมมุติฐานหรื อวิธีการ
การเปลี่ยนแปลงไม่ต่อเนื่ อง – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงไม่
ต่ อเนื่ องที่ เกิ ดขึ้ น กับ ประสบการณ์ อนั จะส่ งผลกระทบถึ งสมมุ ติฐานและวิธี ก ารที่ ใช้ ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงไม่ต่อเนื่องนั้นสามารถเกิดขึ้นจาก
ก. เหตุ ก ารณ์ ภ ายใน อาทิ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ วนของธุ ร กิ จ ในกิ จ การ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของผูเ้ อาประกันภัย
ข. เหตุการณ์ ภายนอก อาทิเช่ น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การออกกฏหมาย กฏระเบียบ
การกากับดูแล ประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพทางสังคม
เป็ นต้น
การพิจารณาสมมุติฐานแยกเดี่ยว และการพิจารณาสมมุ ติฐานโดยภาพรวม – นักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยควรประเมินว่าสมมุติฐานที่กาหนดดูสมเหตุสมผลหรื อไม่โดยภาพรวม ถึงแม้วา่ การ
กาหนดสมมุติฐานแต่ละสมมุติฐานแยกเดี่ยวอาจเป็ นไปโดยหลักการที่สามารถชี้ แจงอธิ บายได้
แต่ก็เป็ นไปได้วา่ การประเมินเชิงลบแบบรอบคอบหรื อเชิงบวกแง่ดีในหลายๆสมมุติฐานรวมกัน
อาจส่ งผลทาสมมุติฐานดูไม่สมเหตุสมผลโดยภาพรวม หากเป็ นเช่นนี้ นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ควรท าการปรั บ เปลี่ ย นตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ ไ ด้ชุ ด สมมุ ติ ฐ านและผลลัพ ธ์ สุ ด ท้ายที่
สมเหตุสมผล
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2.7.6 ความสอดคล้อ งกัน เองของแต่ ล ะสมมุ ติ ฐ าน–นัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรตรวจสอบว่า
สมมุ ติฐานที่ใช้สาหรับ องค์ประกอบต่างๆ กันภายใต้งานเดี ยวกันมี ความสอดคล้องกันอย่างมี
นัยสาคัญหรื อไม่ และมีความพึ่งพิงซึ่ งกันและกันภายในสมมติฐานที่เกิดขึ้นอย่างมีนยั สาคัญได้
ถูกจาลองโดยตัวแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรเปิ ดเผยความไม่สอดคล้อง
กันอย่างมีนยั สาคัญไว้ในรายงานด้วย
2.7.7 สมมุ ติฐานทางเลือกอื่น และการทดสอบความอ่อนไหวต่อการเปลี่ ยนแปลง – นักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยควรพิจารณาและทดสอบความอ่อนไหวของวิธีการต่อการเปลี่ยนแปลงสมมุ ติฐานที่
สาคัญ ต่างๆ ตามความเหมาะสม ในการพิ จารณาว่าความอ่อนไหวต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ถู ก
ทดสอบอย่า งเหมาะสมนั้น นัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรค านึ ง ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการ
ให้บ ริ ก ารคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ด้วย และพิ จารณาว่าผลการทดสอบความอ่ อนไหวต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสมมุติฐานที่สาคัญต่างๆ นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวหรื อไม่
2.8 การกาหนดใช้ สมมุติฐานและวิธีการ – เมื่อข้อสมมุติฐานและวิธีการถูกระบุโดยลูกค้าหรื อบุคคลอื่น
2.8.1 หากนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเห็นควรกับสมมุติฐานที่ถูกระบุโดยบุคคลอื่น (ปรับใช้ตามหัวข้อ
ที่ 2.7) นั ก คณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภั ย อาจเปิ ดเผยบุ ค คลที่ ร ะบุ ส มมุ ติ ฐ านหรื อวิ ธี ก ารและ
ข้อสนับสนุนของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยด้วย
2.8.2 หากคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไม่เต็มใจที่จะสนับสนุ นสมมุติฐานหรื อวิธีการที่ระบุ โดยบุคคลอื่น
เพราะ
ก. มี ค วามขัด แย้ง ต่ อ ความเหมาะสมส าหรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรเปิ ดเผยในรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง บุคคลที่
ระบุสมมุติฐานหรื อวิธีการ และเหตุผลที่วา่ ทาไมบุคคลดังกล่าวถึงเป็ นผูก้ าหนดสมมุติฐาน
แทนที่จะเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไม่สามารถที่จะตัดสิ นความเหมาะสมของสมมุติฐานหรื อวิธีการ
ที่ถูกระบุบุคคลอื่นได้โดยไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมซื่ งมากเกินขอบเขตของงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรื อ นัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ไม่ ไ ด้มี คุ ณ สมบัติ ที่ เพี ย งพอจะตัด สิ น ความ
เหมาะสมของสมมุ ติ ฐานได้ นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรเปิ ดเผยในรายงานเกี่ ย วกับ
ข้อเท็จจริ ง บุคคลที่ระบุสมมุติฐานหรื อวิธีการ และเหตุผลที่วา่ ทาไมบุคคลดังกล่าวถึงเป็ นผู ้
กาหนดสมมุติฐานแทนที่จะเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
2.8.3 เมื่อลูกค้าต้องการให้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทาการคานวณเพิ่มเติมโดยใช้ชุดสมมุติฐานที่นกั
คณิ ต ศาสตร์ ป ระภัย เห็ น ว่า ไม่ ส มเหตุ ส มผลกับ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการให้ บ ริ ก ารคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอาจทาการคานวณให้ตามลูกค้าต้องการได้ แต่หากผลลัพธ์
นี้ จะถู กสื่ อสารไปยังบุ คคลอื่นใดนอกเหนื อจากลูก ค้า นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยควรเปิ ดเผย
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แหล่ ง ที่ ม าของสมมุ ติ ฐ านเหล่ า นั้ น และข้อ คิ ด เห็ น ของนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ต่ อ ความ
เหมาะสมของสมมติฐานและผลลัพธ์ดงั กล่าว
2.9 สมมุติฐานและวิธีการที่กาหนดโดยบังคับตามกฎหมาย – เมื่อสมมุติฐานและวิธีการถูกกาหนดโดยบังคับ
ตามกฎหมาย นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะเปิ ดเผยไว้ในรายงานด้วยว่าสมมุติฐานและวิธีการนั้นถูก
กาหนดโดยบังคับตามกฎหมาย และรายงานนั้นไม่ควรถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ หากพบว่าสมมุติฐาน
ละวิธีการนั้นไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์น้ นั ๆ เว้นแต่วา่ ได้ถูกปรับให้เหมาะสมแล้ว
2.10 การจัดการกระบวนการ
2.10.1 การควบคุ ม กระบวนการ – นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยควรจะพิ จารณาขั้น ตอนต่ าง ๆในการ
ทางานควรมีกระบวนการควบคุมหรื อไม่ อย่างไร (ถ้ามี)
2.10.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรสอบทานผลลัพธ์ที่เกิ ดจาก
สมมติฐานและวิธีการที่กาหนดเลือกว่ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่โดยภาพรวม
2.11 การตรวจทานโดยผู้ชานาญระดับเดียวกัน – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรพิจารณาว่าเหมาะสมหรื อไม่ที่
จะจัดให้มีการตรวจทานเชิ งอิส ระสาหรับ รายงานองค์รวมหรื อแยกส่ วนโดยผูช้ านาญระดับเดี ยวกันก
ก่อนที่จะส่ งมอบให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งการตรวจทานโดยผูช้ านญระเดียวกันก็เพื่อที่จะให้มนั่ ใจ
ว่ า รายงานมี คุ ณ ภาพที่ ดี โดยใช้ ก ระบวนการตรวจที่ เหมาะสมกั บ ความซั บ ซ้ อ นของงานและ
สภาพแวดล้อมโดยจาเพาะที่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยปฏิบตั ิงาน
2.11.1 นักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยควรพิ จารณาเลื อกผูต้ รวจทานที่ ไม่ มีค วามเกี่ ย วข้องกับ ส่ วนที่ ต้อง
ตรวจทานนั้นและจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในด้านการให้บริ การคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยนั้นๆ
2.11.2 หากผูต้ รวจทานเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ผูต้ รวจทานควรปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) ในการตรวจทานด้วย
2.12 การรองรับเหตุการณ์ ทจี่ ะตามมาภายหลัง – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรคานึงถึงเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิด
ตามมาในภายหลัง และมี ศ ัก ยภาพพอที่ จะเปลี่ ย นแปลงผลลัพ ธ์ ข องการให้ บ ริ ก ารด้านคณิ ต ศาสตร์
ประกัน ภัยอย่างมาก หากสะท้อนเหตุก ารณ์ ดังกล่ าวในงาน และให้ เปิ ดเผยเหตุก ารณ์ ดัง กล่ าวในการ
สื่ อสารของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยด้วย
2.13 การเก็บรักษาเอกสาร
2.13.1 นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรจะเก็ บ รั ก ษาเอกสารที่ เพี ยงพอไว้ชั่วระยะเวลานึ งที่ เหมาะสม
เพื่อที่จะ
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ก. ผ่านการตรวจทานโดยผูช้ านาญระเดี ยวกัน ผ่านการตรวจทานภายใต้การกากับดู แล และ
ผ่านการตรวจสอบบัญชี
ข. เป็ นไปตามข้อบังคับโดยกฎหมาย และ
ค. ไว้เป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคนอื่นในกรณี ที่จะต้องทางานนี้ อีกใน
ภายหน้า
2.13.2 เอกสารที่เก็บนั้นจะถือว่าเพียงพอก็ต่อเมื่อให้รายละเอียดที่มากพอแก่นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
คนอื่นที่มีคุณสมบัติปฏิบตั ิงานเดียวกันสามารถศึกษาเข้าใจงานและประเมินการใช้วิจารณญาณ
ในงานได้
2.13.3 มาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยไทย (TSAP) นี้ ไม่ได้สื่อความว่าให้สิท ธิ
ผูใ้ ดก็ตามสามารถเข้าถึงข้อมูลนอกเหนืออานาจที่ตนเองมีอยูไ่ ด้
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ส่ วนที่3 การสื่ อสาร
3.1 หลักการทั่วไป – การสื่ อสารใด ๆ ควรมีความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ แวดล้อมโดยคานึ งถึง ทักษะ
ความเข้าใจ ระดับ ความเชี่ ย วชาญด้า นเทคนิ ค ที่ เกี่ ย วข้อง และความต้อ งการของผูใ้ ช้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้
ผูใ้ ช้บริ การเข้าใจความหมายในการสื่ อสารของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
3.1.1 รู ปแบบและเนื้ อหา – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะพิจารณาถึ งรู ปแบบ โครงสร้าง ลักษณะ
รายละเอียด และเนื้อหาของข้อมูลที่เหมาะสมแก่สถานการณ์โดยพิจารณาถึงผูใ้ ช้บริ การด้วย
3.1.2 ความชัด เจน – นัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรจะสื่ อสารให้ ชัด แจ้ง ใช้ภ าษาที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยพิจารณาถึงผูใ้ ช้บริ การด้วย
3.1.3 ระยะเวลาในการสื่ อสาร – นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ควรท าการสื่ อสารภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ซึ่ งระยะเวลาที่ท าการสื่ อสารควรจะสะท้อนข้อตกลงใด ๆ ที่ ได้ท ากับลู กค้า ซึ่ งนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรคานึ งถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในการกาหนดระยะเวลาที่ ทา
การสื่ อสาร
3.1.4 การระบุ ชื่อนักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย – การสื่ อสารควรจะระบุ ชื่อนักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย
ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน หากมีนกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่ วมกันจัดทา ควร
จะระบุชื่อนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับผิดชอบทุกคน เว้นแต่เห็นว่าไม่สมควร สามารถระบุชื่อ
ขององค์ก รที่ นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยสั งกัดอยู่ไ ด้ แต่ ค วามรั บ ผิดชอบของนัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจะไม่ ได้รับ ผลกระทบจากการระบุ ดังกล่ าว ควรระบุ ว่าสามารถขอคาอธิ บ ายและ
รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม จากนัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยหรื อบุ ค คลอื่ น ได้เพี ยงใดและอย่างไรบ้าง
เว้นเสี ยแต่วา่ ไม่สมควร
3.2 รายงาน – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจัดทารายงาน เว้นเสี ยแต่วา่ ผูใ้ ช้บริ การได้รับการบอกแจ้งถึ งผล
ของการให้บริ การคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอย่างมากพอตามต้องการ (รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลสนับสนุน
ที่จาเป็ นช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าใจผลลัพธ์ได้) นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรนาเสนอข้อมูลที่มีรายละเอียด
มากเพียงพอเพื่อที่ ว่านักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคนอื่นที่มีคุณสมบัติในการปฏิ บตั ิ งานเดี ยวกันสามารถ
ประเมินการปฏิบตั ิงานของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยได้วา่ สมเหตุสมผลหรื อไม่
3.2.1 เนื้อหา – รายงานของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะมีเนื้อหาต่อไปนี้ ถ้าสมควร
ก. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการใช้รายงาน
ข. สรุ ปผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิงาน รวมถึงความผันแปรของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ค. วิธีการ สมมุติฐาน และข้อมูลที่ใช้
ง. ข้อจากัดในการเผยแพร่ รายงาน
จ. วันที่ของรายงาน
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3.2.2

3.2.3

3.2.3

3.2.4

ฉ. ข้อมูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั ทารายงาน
การเปิ ดเผย – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในรายงาน (ถ้าสมควร)
ก. การปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างไปจากคาแนะนาตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยไทย (TSAP) (หัวข้อ 1.3)
ข. การพึ่งพาข้อมูลที่ถูกจัดเตรี ยมโดยบุคคลอื่น ซึ่ งนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยปลดเปลื้องความ
รับผิดชอบ (หัวข้อ 2.3.3)
ค. การปรับเปลี่ยนข้อมูล การตรวจสอบและความบกพร่ อง (หัวข้อ 2.5)
ง. การประเมินของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยต่อความไม่แน่นอนของข้อมูลที่นกั คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยใช้ (หัวข้อ 2.5.4 ค)
จ. ความไม่สอดคล้องกันของสมมุติฐานที่ใช้ (หัวข้อ 2.7.6)
ฉ. ในกรณี ที่ ร ายงานน าเสนอผลลัพ ธ์ จ ากชุ ด สมมติ ฐ านที่ ถู ก ก าหนดโดยลู ก ค้า โดยที่ นัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเห็นว่าไม่สมควรกับจุดประสงค์ของรายงาน (หัวข้อ 2.8.3)
ช. สมมุติฐานและวิธีการที่ถูกระบุโดยบุคคลอื่น (หัวข้อ 2.8)
ซ. สมมุติฐานและวิธีการที่ถูกกาหนดโดยบังคับกฎหมาย (หัวข้อ 2.9) และ
ฌ. เหตุการณ์ที่จะตามมาภายหลัง (หัวข้อ 2.12)
ผูจ้ ดั ทารายงาน – นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรจะรวมหัวข้อดังต่อไปนี้ในรายงานด้วย
ก. ชื่อของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข. ชื่อขององค์กรในนามผูจ้ ดั ทารายงานและตาแหน่งของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ถ้าสมควร
ค. ความสามารถในการให้บริ การของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ง. คุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
จ. จรรยาบรรณทางวิช าชี พ ของนัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย และมาตรฐานทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รองรับการปฏิบตั ิงาน ใช้อา้ งอิงเผือ่ กรณี ที่มีความกากวม
ฉ. การรับรองและการพึ่งพาใดๆ ถ้ามี
รู ป แบบ – รายงานอาจประกอบไปด้วยเอกสารหลายอย่างหลายรู ป แบบ ซึ่ งนัก คณิ ตศาสตร์
ประกัน ภัยมี ห น้าที่ ที่ จะท าความเข้าใจแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารว่าเอกสารใดบ้างถื อ ว่าเป็ นรายงาน นัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะต้องทาให้มนั่ ใจว่าส่ วนต่างๆของรายงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เก็บในสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถไว้วางใจที่จะนากลับมาทาสาเนาได้อีกภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
ข้อจากัด – เนื้ อหาของรายงานอาจถูกจากัดจากหลายๆปั จจัย เช่น กฎหมาย กฏระเบียบ หรื อการ
กากับดูแลจากรัฐ ข้อบังคับจากมาตรฐานรายงานทางการเงินหรื อนโยบายบัญชีของกิจการ ดังนั้น
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยควรปฏิบตั ิงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิ บตั ิตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยไทย (TSAP) ภายใต้ขอ้ จากัดดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลตราบเท่าที่เป็ นไปได้
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