
 1

SSSaaawwwaaasssdddeeeeee   AAAccctttuuuaaarrryyy   
ฉบับท่ี ฉบับท่ี ฉบับท่ี 9 ประจาํไตรมาสท่ี ประจาํไตรมาสท่ี ประจาํไตรมาสท่ี 3 3 ป ป ป 25512551    9 9 3 2551

 

สวัสดีจากบรรณาธิการ 

 
กอนอื่นก็ขอเริ่มกลาวคําทักทายเหมือนฉบับที่แลวๆ 
มากับคําวา “สวัสดี” ครับ และแลวเราก็ทักทายแบบน้ี
กันมาเปนครั้งที่ 9 กับการขึ้นสูปที่ 3 ของ Sawasdee 
Actuary ฉบับน้ีจึงอาจจะมีอะไรแปลกตาข้ึนมาอีก
หนอย บางคนอาจจะเอะใจแลววา ทําไมสํานวนของ
จดหมายสวัสดีถึงไดเปลี่ยนไป  
 
ไตรมาสน้ีคงจะมีเรื่องดังไมพนเรื่องของโอลิมปคกับ
พิธีเปดที่อลังการสมความย่ิงใหญของการรอคอยจาก
ชาวจีนและคนทั้งโลก ซึ่งพิธีก็ไดจบลงดวยความ
งดงามและสงบโดยปราศจากการกอการราย (พวก
บริษัทประกันตอ (Reinsurer) คงจะโลงอกกันเปน
แถว)  
 
แลวคบเพลิงก็คงจะสงตอใหกับอังกฤษซึ่งจะเปน
เจาภาพในอีก 4 ปขางหนา   
 

 
 
สําหรับทาง ”สวัสดีแอคชัวรี” เองก็ไมนอยหนา เราก็
ใชโอกาสน้ีเพ่ือสวมรอยเหตุการณโอลิมปคโดยทาง

คุณ สุชิน พงษพ่ึงพิทักษ ไดติดภาระกิจอันใหมที่พวก
เราก็เขาใจอยู เต็มอกวา หนาที่ยิ่งใหญ มากับความ
รับผิดชอบที่ใหญยิ่ง คุณสุชินจึงไดสงตอคบเพลิงมา
ใหผม ซึ่งก็ขอรับสืบทอดเจตนารมณของพี่เคามา ณ 
ที่น้ี อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  
 
โดยทั้งน้ีผมก็ตองขอขอบคุณ พ่ีสุชิน (ตบมือแปะๆ 2 
ที) ที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรงมาตลอด 2 ป กับ Sawasdee 
Actuary ถึงแมคบเพลิงจะถูกสงตอมาที่ผมในชวงที่
สถานการณในการเมืองกําลังปนปวนอยู แตผมขอ
รับรองวาเน้ือหาสาระและบทความของเหลาขุนพล
นักเขียน (ที่กําลังเสาะหาตัวอยู) จะยังคงความแนนแต
ไมหนัก และคงความรักแตไมหลง อยางแนนอน 
(แนนดวยสาระแตไมหนักสมอง รักในอาชีพแตไม
หลงทํางานอยางหัวปกหัวปรํา)  

 
รูปแบบของ ”สวัสดีแอคชัวรี” ในฉบับหนา กําลังอยู
ในชวงปรับปรุงการสราง แตคงไมนานเกินรอ เหมือน
โอลิมปคครั้ ง ถัดไป  แตอย า งไร ก็ตาม  ผมตอง
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือเปน
อยางดีตลอด 2 ปที่ผานมาครับ 
 
 
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน - แอคชัวรี 
Tommy.Pichet@gmail.com 
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มีอะไรมีอะไรมีอะไรในฉบับนี้ในฉบับนี้ในฉบับนี้   
 
 
ทุกทานคงจะแปลกใจกันเล็กนอยที่รูปรางหนาตาของ 
“สวัสดีแอคชัวรี” ในฉบับน้ีมีรูปรางผิดแปลกไป 
ทั้งน้ีเราไดเปล่ียนตามความตองการของคนอานมาก
ขึ้น (ไหนๆ ฉบับน้ีก็เปนฉบับที่ 9 ก็เลยถือโอกาส
ปรับปรุงพ้ืนที่ซักเล็กนอย เพื่อความกาวหนาของ              
“สวัสดีแอคชัวรี” ซะเอง) 
 
เริ่มต้ังแตกลุมคนอานที่เราจะแบงขึ้นมาอยางชัดเจน 
 

 
กลุมคนอาน 

 
1. คนที่สนใจเรื่องราวที่แอคชัวรีคนไทย เขียน

ขึ้นมาเพ่ือเลาสู กันฟง  เชน  คนที่ทํางาน
รวมกับแอคชัวรี ไมวาจะเปนผูบริหารหรือ
พนักงานในบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันวินาศภัย  

 
2. คนที่สนใจหรือเก่ียวของกับเสนทางแหง

แอคชัวรี  เชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย 
หรือ แมกระทั่งคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนสาย
อาชีพ  

 
3. คนที่กําลังสอบหลักสูตรของแอคชัวรีระดับ

สากลจาก Society of Actuaries 
(SOA) 

 
4. แอคชัวรีคนไทยที่ทํางานอยูในองคกรตางๆ 
  

วัตถุประสงคของ“สวัสดีแอคชัวรี” เอง  ก็ไมได
เปลี่ยนไปจากเดิมนัก เพียงแตผมขอยกเอามาปดฝุน
ใหมใหดูชัดเจนยิ่งขึ้น เรียกไดวา“สวัสดีแอคชัวรี” 
ไดย าง เข ามาถึงปที่สามแลวก็ขอเอามาทบทวน
เปาหมายขอการจัดทํากันใหมครับ 
 

 
วัตถุประสงค 

 
“สวัสดีแอคชัวรี” เปนวารสารที่ทําขึ้นมาโดย
แอคชัวรีที่เปนคนไทย เพ่ือมุงสงเสริมคนไทยใน
แวดวงธุรกิจที่ เ ก่ียวของกับแอคชัวรีในแงมุม
ตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
1. เ ป น สื่ อ ที่ ร ว บ ร ว ม อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ

ประสบการณของแอคชัวรีใหกับประชาชน
ที่สนใจทั่วไป  ทั้งน้ีเพ่ือมุงเนนใหกับคนที่
ไมไดเปนแอคชัวรีไดอานกัน 

 
2. เปนศูนยกลางในการรวมกลุม ติดตอ และ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ของคนไทยที่เปน 
นักเรียน อาจารย นักวิชาการ ตลอดจนคนที่
ทํ างานในองคกรต างๆ  ที่ เ ก่ียวของกับ
แอคชัวรี เขาดวยกัน ทั้งน้ี ยังทําเพ่ือเปน
แหลงขาวที่ประชาสัมพันธใหกับ Society of 
Actuaries of Thailand (SOAT) และ 
Insurance Premium Rating Bureau (IPRB) 
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แตอยางไรก็ตาม  “สวัสดีแอคชัวรี” จะยังคงเพ่ิม
เน้ือหาสาระและความหลากหลายใหเหมือนเดิม โดย
ในฉบับตอๆ ไป เราจะแบงเน้ือหาออกมาเปนสาม
สวน 
 
สวนแรกไดแก มุมเบาๆ เชน การบริหารการจัดการ 
(Management tips) มุมบริหารเงินและสุขภาพ 
(Wealth & Health corner) เปนตน เรียกวาเปนมุมที่
ใครๆ ก็อานไดครับ 
 
ตอจากมุมเบาๆ แลว บางฉบับก็จะอาจจะมีเกมสเสริม
ปญญาไวให เลนกันเพลินๆ  ตอนน้ีกําลังพยายาม
รวบรวมทีมผูชวยอยูครับ ถาสนใจก็ สงอีเมลลมาที่ผม
ไดเลย 
 
สวนมุมที่พลาดไมไดก็คือมุมแหงความรูของแอคชัวรี 
ที่นักเขียนทุกคนจะพยายามเขียนในภาษาที่อานและ
งายตอการทําความเขาใจ ถึงแมวาจะเปนขอหัวที่ยาก
แลวก็ตาม (ตองยอมรับวาการเขียนเรื่องที่ยากใหมัน
ดูงาย น้ันมันยากยิ่งกวาการเขียนเรื่องงายแลวทําใหดู
ยากมากมายหลายเทานัก แต ”สวัสดีแอคชัวรี” จะเนน
การทําใหมันงายเขาไวครับ)  
 
มุมสุดทายที่จะเปนประโยชนกับทุกคนที่ไดอานก็คือ 
มุมอัพเดทหรือขาวสารเก่ียวกับแวดวงการทํางาน
สําหรับแอคชัวรี ไมวาจะเปนการสอบของ Society of 
Actuaries (SOA), ขาวความเคล่ือนไหวหรือสัมนาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ และจาก Society of Actuaries of 
Thailand (SOAT) หรือ Insurance Premium Rating 
Bureau (IPRB), หรือแมกระท่ัง Office of 
Commissioner (OIC) เอง เปนตน 
 
 

 
สุดทายน้ี ผมขอประชาสัมพันธหาผูชวยในการรวม
ทีมจัดทํา ”สวัสดีแอคชัวรี” ในฉบับตอๆ ไป ไมวาจะ
เปนนัก เขี ยนหน าใหม  บทความดีๆ  หรือ  ข าว
ประชาสัมพันธตางๆ ก็สามารถสงกันเขามาหาผมได
ที่   

 

 
Tommy.Pichet@gmail.com 

(โดยใสช่ือหัวขอในอีเมลลวา  Sawasdee Actuary) 
 

 
 

 
 
สุดทายของทายที่สุดแลว ผมตองขอขอบคุณผูอานทุก
ทานที่คอยเปนกําลังใจใหพวกเราเขียนบทความกันมา
ตลอดในสองปที่ผานมา ซึ่งถามีโอกาส ทาง “สวัสดี
แอคชัวรี” ก็อยากจะทําเปนรูปเลมตีพิมพเพ่ือใหคน
ทั่วไปไดอานกัน ทานใดมีขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา
ใดๆ ก็สามารถสงกันเขามาได ทางเรายินดีที่จะรับมา
ปรับปรุงให “สวัสดีแอคชัวรี” เปนของแอคชัวรี โดย
แอคชัวรี  และเพ่ือแวดวงแอคชัวรี  (รวมถึงคนที่
เก่ียวของกับแอคชัวรี) อยางแทจริง 
 

 
บรรณาธิการ : พิเชฐ เจียมณีทวีสิน – แอคชัวรี 

 

mailto:Tommy.Pichet@gmail.com
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การทําสมาธิสงผลถึงสมองการทําสมาธิสงผลถึงสมองการทําสมาธิสงผลถึงสมอง      

 
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน, FSA, FRM, MScFE 

 
การทําสมาธิสงผลถึงสมอง การแสดงออกและอารมณใหพัฒนาในดานดี 
 
อวัยวะในสมอง มีลักษณะของไฟฟาเคมี คือ ใชพลังงานของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในการทํางานและสงกระแสพลังงาน
ออกมาเปนคล่ืนสมองใน 4 คล่ืนความถ่ีจากมากไปนอยคือ Beta Alpha Theta Delta 
 
 

 

ในปจจุบันนักวิทยาศาสตร neuroscientist ไดใช
เทคนิคใหมๆในการคนควาความเก่ียวเน่ืองของสมอง
และการทําสมาธิที่สงผลใหจิตใจมีความสุขและมี
อารมณในดานดี   
 
University of Wisconsin at Madison ไดคนควา 
ตรวจสอบจากผูฝกสมาธิตามแนวพุทธศาสนาพบวา 
สมองมีการพัฒนาในบางสวนเปนพิเศษ  ซึ่งสมอง
สวนที่พัฒนาน้ีเปนสวนที่มีผลกับ อารมณดานดี การ
ควบคุมตัวเองและอารมณ 
 
University of California San Francisco Medical 
Center แนะนําวา การทําสมาธิสามารถควบคุมสมอง
สวนที่ทําใหเกิดความกลัวได และพบวา คนที่นับถือ
และปฏิบัติตามแนวศาสนาพุทธจะมีความกลัว ความ
ตกใจ ความโกรธ นอยกวาคนทั่วไป 
 

 
 
เมื่อเราเริ่มทําสมาธิจะเกิดการเปล่ียนแปลงของคล่ืน
สมองใหมีความถ่ีคลื่นลดลงจากภาวะปกติ เบตา 
ลดลงสูอัลฟรา และเขาสูเธตา ในภาวะคล่ืนสมองเขาสู
ระดับเธตาน้ันเปนภาวะท่ีเกิดความอัศจรรยทางจิต 
เชน การเห็นภาพตางๆ การเกิดจิตออกจากรางกาย 
การเกิดพลังจิตพิเศษตางๆท่ีเมืองนอกเรียกวา ESP  ซึ่ง
การควบคุมคลื่นสมองเขามาในระดับน้ีโดยปกติตอง
ไดรับการฝกฝนมาอยางดี 
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แอนดรู นิวเบอรก radiologist at the University of 
Pennsylvania ทําการวิจัยกับนักบวชธิเบต โดย 
 

1. ใหนักบวชเขาสมาธิประมาณ 1 ช่ัวโมง
เพ่ือให เขาสูสมาธิขั้นลึกแลวจึงฉีดสาร
กัมมันตภาพรังสีจํ านวนเล็กนอย เข าสู
กระแสเลือด ทําใหสามารถตรวจวัดไดวา
ขณะทําสมาธิ น้ันสวนไหนของสมองที่
ทํางาน 

2. ตรวจแบบเดียวกันแตเปนในขณะที่ทํางาน
ปกติ ไมไดทําสมาธิ 
 

 

 
 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบพบวา ขณะทําสมาธิ สมองสวน
หนาจะมีการทํางานมากเปนพิเศษ และสมองสวนหลัง
ทํางานนอยลง (Parietal lobe) ทําใหรูสึกถึงความวาง 
ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ทําไมเวลาทําสมาธิ จึงเกิดการ
รูสึกสัมผัสนอยลง และเกิดการรับรูนอยลงในเรื่อง
สถานท่ีและเวลา 
 

 

Available 
for 

printing 
 
 

พื้นท่ีนี้ยงัวางไวสําหรับ
การประชาสัมพันธเ ื่อ พ

แอคชัวรีคนไทย 
 
 

สนใจติดตอ 
Tommy.Pichet@gmail.com 

ที่มา : http://www.watthamfad.com/  

http://www.watthamfad.com/
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน, FSA, FRM, MScFE 

ความเสี่ยงอีกตัวที่ไมควรลืมคือ Liquidity risk โดยความเสี่ยงตัวน้ีจะพูดถึงสภาพคลองของสินทรพัยที่ลงทุนไป ใน
กรณีที่สินทรัพยขาดสภาพคลอง ถาเกิดอยากไดเงินสดเมื่อไร แลวตองเอาสินทรัพยไปขาย เราอาจจะตองขายในราคาที่
ถูกเพ่ือดึงดูดคนมาซื้อ หรือที่รายไปกวาน้ันคือ ถูกยังไงก็ไมมีคนกลามาซื้อ อันน้ีอาจจะตองโละราคาขายถูกกวาครึ่งก็มี 

5.   Liquidity risk 

 
Liquidity คือ สภาพคลองหรือความสามารถที่จะ
เปลี่ยนสินทรัพยตัวที่ถืออยูใหเปนเงินสดไดเร็วและ
ไมเสียมูลคา (ใชเวลานอย และ สูญเสียมูลคาของตัว
เงินนอยที่สุด) ยังมีคําๆ นึงที่นาสนใจคือ 
Marketability ซึง่แปลวา ความสามารถท่ีสามารถซื้อ
ขาย securityได (ถามีตลาดที่ Active ก็แสดงวามี 
marketability ที่ดี) ความหมายของคําวา Marketability 
จึงคลายกับคําวา Liquidity จะตางกันก็ตรงที่วา 
Liquidity จะเนนถึง มูลคา (Value) ที่ไมไดสูญหายไป 
(จากการที่ตองเลขายในราคาถูกเพ่ือใหมีคนซื้อ)  

 

 Liquid market ก็คือตลาดที่พรอมที่จะมีคนซื้อและ
คนขายทุกเวลา สวนตลาดที่มี deeply liquidity ก็คือ 

 

ตลาดที่มีคนซื้อและคนขายในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งจะ
สังเกตไดวา Treasury bonds (พันธบัตรรัฐบาล) จะมี 
liquidity สูงกวา corporate bond หรือ debenture (หุน
กู) 

 

บริษัทหลายบริษัท (รวมทั้งบริษัทประกันชีวิต) ที่เคย
เห็นวาประสบภาวะลมละลายก็เน่ืองมาจาก Liquidity 
น่ันเอง เน่ืองจากสินทรัพยที่ถืออยูไมสามารถนํามา
ขายในตลาดเพ่ือเอามาชําระหนี้ใหเจาหน้ีไดทัน (เลย 
ถูกฟองลมละลาย) ซึ่งสวนใหญแลวเรื่องก็เริ่มมาจาก
การท่ี  
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สุดทายน้ีขอฝากคํานิยามของ Liquidity กับ 
Marketability เปนภาษาอังกฤษไว เผ่ือจะไดเขาใจ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ 

1) ขาดสภาพคลองเล็กนอย หรือบริษัทเกิด
ภาวะขาดทุน หรือ ไมมีเงินทุน (Capital) 
หรือ เกิดการทุจริตในบริษัทกันขึ้น  
 
2) นักจัดอันดับการลงทุนลดลําดับลง คนใน
ตลาดเริ่มขาดความเชื่อมั่นกับบริษัท ซึ่งทํา
ใหช่ือเสียงบริษัทเริ่มหดหาย แลวตอมา 
 
3) คนเริ่มแหกันถอนเงินจากบริษัท บริษัท
เริ่มขาดสภาพคลองมากขึ้น แถมมีภาระตอง
ชําระหน้ีอีก นักจัดอันดับการลงทุนก็ลด
ลําดับลงไปอีก (เรียกวาเกิด Spiral effect 
ภาษาพ้ืนๆ เรียกวา โดน 2 เดง หรือ เดงแลว
เดงอีก) 
 
4) บริษัทหาทางขาย แตคราวน้ีไมมีใครกลา
ซื้อ จึงทําใหตองขายราคาที่ถูกมากกวาที่ควร
จะเปนทีละนิด 
 
5) สุดทายถาแกไขสถานการณไมได ก็มี
สิทธิ์ที่ถูกฟองลมละลายไป 
 

LTCM (

 

 

Liquidity: The ability of an asset to be converted into 
cash quickly and without any price discount. 

Marketability: A measure of the ability of a security 
to be bought and sold. If there is an active 
marketplace for a security, it has good marketability. 
Marketability is similar to liquidity, except that 
liquidity implies that the value of the security is 
preserved, whereas marketability simply indicates 
that the security can be bought and sold easily. 

ต้ังขึ้นโดยคนไดรับรางวัลโนเบล) ก็เคย
ประสบปญหาในเรื่อง Liquidity เหมือนกันแลวก็ตอง
ขายกิจการไป เน่ืองจากถือพันธบัตรของรัฐเซีย แลว
ตอนน้ันพันธบัตรเกิด default ขึ้นมา ซึ่งก็เปนตัวจุด
ประกายให LTCM เริ่มขาดสภาพคลอง คนที่รูขาวไม
ดี เริ่มกลัวก็เริ่มถอนเงินออกไป สุดทายก็ขอสรุปสั้นๆ 
วา พอปญหามันเกิดอยางคาดไมถึง ทุกๆ อยางก็ทับ
ถมประดังกันเขามาพรอมๆ กันจนบริษัทลมครืนลง 
ในป ค.ศ.1998 บริษัทไดสูญเสียเงิน 4.6 ลานลานดอล
ลารภายในระยะเวลา 4 เดือนเทาน้ัน (ไวจะเขียนเรื่อง
เต็มเมื่อมีเวลาครับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.investorwords.com/273/asset.html
http://www.investorwords.com/1471/discount.html
http://www.investorwords.com/4446/security.html
http://www.investorwords.com/2837/liquidity.html
http://www.investorwords.com/5209/value.html
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สารพันคําถามกับ สารพันคําถามกับ สารพันคําถามกับ (วาท่ีวาท่ีวาท่ี) )    (( ) 
FFFeeellllllooowww   ooofff   ttthhheee   SSSoooccciiieeetttyyy   ooofff   AAAccctttuuuaaarrriiieeesss      

   

(((FFFSSSAAA)))   
   

 
โดย สชุิน พงษพ่ึงพิทักษ, FSA, MBA 

  
เมื่อเดือนที่แลวผมไดรับทราบขาวนายินดีสําหรับแวด
วง Actuary ประเทศไทย น่ันคือ จากผลสอบ SOA 
เดือนพฤษภาคมท่ีผานมามีคนไทยสองทานที่สามารถ
สอบผาน course work ไดครบถวนหมดเหลือเพียงรอ
เขาสัมมนา FAC และรับประกาศนียบัตร Fellowship 
ในเดือนกันยายนน้ี ประเทศไทยก็จะมี FSA คนไทย
คนที่ 5 และ 6 เพ่ิมขึ้นมาทันที ผมเลยฉวยโอกาสชวงที่
คิวจองตัวออกรายการทีวีของสองทานยังไมแนน (เฮย
. . .ไมใช เหรียญทองโอลิมปกนะ) ขอฉกตัวมาให
สัมภาษณเก่ียวกับประสบการณการสอบที่ผานมา เพ่ือ
เปนแนวทางและแรงบันดาลใจแกผูที่สอบอยู หรือ
กําลังจะเขาสูเสนทางการสอบในอนาคต ขอขอบคุณ
ทั้งสองทานไว ณ ที่น้ีดวย 

กอนที่จะเขาสูคําถามเจาะใจ เรามาทําความรูจักกับ 
FSA ปายแดงทั้งสองทานกันกอน 
 

 

 
 

 

 
  

ทานแรกเปนเพ่ือนสนิทที่ผมชวยลุนใหสอบไดมา
นานแลว และเปนคนคุนเคยสําหรับผูอาน Sawasdee 
Actuary กันพอสมควร เน่ืองจากเคยฝากงานเขียนผาน
ตามาแลวสองครั้ง น่ันคือ คุณสุทีม(คนน้ีน่ีเอง) สวน
อีกทานช่ือวาคุณอิฏฐหนุมหนามลคนรุนใหมมาแรง
(สอบ)แซงรุนพ่ี เมื่อไมก่ีปที่แลวไดรูจักกันตอนมา
ฝกงานที่บริษัทผม เผลอกระพริบตาสองทีกําลังจะเปน 
FSA แลว  
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กอนจะเร่ิมคําถามแรก 
ขอทราบประวัติความเปนมาของแตละคนกอนครับ 

 
 

 

 

 
 

 

 
สุทีม ภัทรมาลัย, ASA, MBA 

 
สุทีมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสถิติศาสตรจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสํา เร็จการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน มี
ประสบการณทํางานดาน Actuarial มาแลวโชกโชน
กับบริษัทประกันชีวิตมากมาย ไดแก บริษัทไทย
พาณิชยประกันชีวิต, AIA, Prudential TS Life, 
Generali Life Assurance/Generali Insurance, 
Krungthai AXA Life ลาสุด(ขณะท่ีพิมพบทความน้ี
อยู) ทํางานอยูกับบริษัท Watson Wyatt (Thailand) 
ในตําแหนง Director of actuarial service รับผิดชอบ
ในการใหบริการแนะนําดาน actuarial และ 
International Accounting Standard (IAS) valuation 
สําหรับตลาดประเทศไทย 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
อิฎฐ อภิรัตติวงศ, ASA 

 
อิฏฐจบการศึกษาปริญญาตรี Actuarial Studies จาก 
Australian National University ประเทศออสเตรเลีย 
จากน้ันเริ่มทํางานที่ประเทศไทยกับบริษัทประกัน
ชีวิต ING กอนยายไปอยูกับบริษัท Ayudhya Allianz 
CP ปจจุบันน้ีอิฏฐไดโกอินเตอรไปทํางานกับบริษัท 
Allianz Asia Pacific ที่ประเทศสิงคโปรดูแล
รับผิดชอบในสายงานดานการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและเงินกองทุนในภูมิภาคเอเชีย 
 
นอกจากนี้ ยั งรับ ผิดชอบกํากับดูแลการพัฒนา
ผลิตภัณฑประเภท Variable Annuity ในประเทศ
เอเชียอีกดวย 
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Q1 : คําถามแรกเร่ิมดวยคําถามโบแดง (แสลงใจใครบางคน) 
อยากทราบวาใชเวลาในการสอบมานานแคไหน 

 
  

Itt Apiraktivong Suteam Pataramalai 
  
ผม เ ริ่ ม ต น ก า รสอบ เป น นั ก ค ณิ ตศ าสต ร
ประกันภัยขณะที่เริ่มเขาเรียนที่ มหาวิทยาลัย
แหงชาติออสเตรเลีย จากน้ันก็สอบเรื่อยมา เมื่อ
เ ดือนพฤษภาคมท่ีผ านมาเปนการสอบเลม
สุดทายหลังจากเริ่มทํางานมาไดสองปครึ่ง 

ตอนอานคําถามน้ีทีแรกก็ฉุกคิดวา เราใชเวลา
สอบนานมาก เพราะไมไดเปนคนประเภทหัว
กะทิที่สอบจะสามารถสอบผานไดงายๆในเวลา
อันรวดเร็ว แตอยากใหคนอื่นมองในมุมที่วาเปน
ตัวอยางของความอดทน เพราะเจอเพ่ือนๆทีไรก็
ถามวา “ยังไมเลิกสอบอีกเหรอ สอบนานเทาไร
แลว ทําไมไมเลิกสอบสักที” ขอตอบสั้นๆวา เริ่ม
สอบมาตั้งแตเรียนป 4 สอบไปเรื่อยๆพรอมกับ
ทํางานและมีการยายที่ทํางานหลายแหงตองใช
เวลาปรับตัว รวมถึงเรียนปริญญาโทอีกใบดวย 
ตอนเริ่มสอบทีแรกคิดวาจะได Fellow น้ันยาก
มาก ภาษาอังกฤษก็ไมเกง คณิตศาสตรก็แคปาน
กลาง แถมเคยสอบตกวิชาเลขคณิตในใจ ตอน
เรียนประถม สวนวิชาที่ชอบและไดคะแนนดี 
(ฟสิกส  สังคมศึกษา  และภาษาไทย )  ก็ไม
ใกลเคียงกับการสอบคณิตศาสตรประกันภัยเลย 
คิดวาสอบมาไดถึงตรงน้ีก็ภูมิใจในความสําเร็จ
ของความอดทนที่ตนเองมีแลว แตสําหรับนองๆ
ที่กําลังสอบไมตองหวง เพราะหลักสูตรใหมของ 
SOA ทําใหรนระยะเวลาในการสอบลงไดมาก 

 
ขอไมบอกวาเรียนมหาวิทยาลัยก่ีป เด๋ียวรูอายุ  : P 
 
 

 

 
และหวังวาจะไดรวมช่ืนชมความสําเร็จของคน
ไทยรุนใหมๆที่จะได Fellow กันมากขึ้น 
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Q2 : มองความสําคัญของการสอบตออาชีพ Actuary อยางไร 
 

 
Suteam Pataramalai 

 
ความสําคัญของการสอบเปนเรื่องที่จัดไวลําดับที่ 
1 ของการทํางานอาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัย
ของผมเลยก็วาได เพราะคิดวาทําอาชีพน้ีทั้งทีก็
ตองใหสุดสุดกับการที่มีคุณสมบัติที่ไดรับการ
ยอมรับในอาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัย ทั้งที่
บางทีคิดวาทํางานที่ประเทศไทยใชความรูแค
เทาที่มีก็นาจะพอ แตเปนคนชอบหาเร่ือง (ไมใช
เรื่องชกตอยนะครับ) ใหมๆใสใหตัวเองอยูเสมอ 
พอรูหมดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงแลวก็เบื่อ อยากรู
เรื่องอื่นๆที่ยังไมรูอีก น่ีก็เปนสาเหตุที่ทําใหคน
มองวา เปลี่ยนงานบอย ไมอยูที่ใดที่หน่ึง จน
ลาสุดก็ออกนอกวงโคจรอุตสาหกรรมประกันภัย 
มาอยู ธุ ร กิจที่ ปรึกษาทางด านคณิตศาสตร
ประ กัน ภัย  ได ใช ความรู ท า งคณิตศาสตร
ประกันภัยในงานดานอื่นๆ นอกเหนือจากงาน
คณิตศาสตรประกันภัยในบริษัทประกันชีวิตที่
เคยทํามา 
 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
เราคงไมสามารถมองขามสิ่งที่ชัดเจนท่ีสุดได 
การทํางานเปนนักคณิตศาสตรในปจจุบันมีการ
แขงขันกันมากขึ้น  เห็นไดจากจํานวนนักเรียน
ไทยที่สามารถสอบผานได การท่ีเราเปนคนสวน
หน่ึงที่สามารถผานการสอบไดน้ัน  สามารถ
แสดงใหผูบังคับบัญชา หรือเจานายเรามองเห็น
วา เรามีความสามารถพอท่ีจะรับผิดชอบการงาน
ไดมากขึ้น และใหความไววางใจไดมากขึ้น  

 
สําหรับผมแลว การสอบผานเปนกุญแจเปด
ประตูสูความสําเร็จในการเปนนักคณิตศาสตร 
หลังจากน้ันก็ขึ้นอยูกับตัวเราเองวาจะไปไดไกล
แคไหน  การสอบผานเปนเสมือนจุดเริ่มตน 
ปลายทางน้ันคงไมมีใครรูได 
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Q3 : คุณคิดวาไดสิ่งอะไรดีๆจากการสอบบาง  
ไมวาเกี่ยวกับงานและไมเกี่ยวกับงานก็ตาม 

 
 

Suteam Pataramalai 
 
สิ่งดีๆที่เก่ียวกับการสอบมีมากมายจนเขียนกัน
ไมหมด เด๋ียวจะเบ่ือที่จะอานกันซะกอน สรุปเลย
แลวกันวา การสอบ SOA น้ันทําใหมีความรูและ
ทักษะทางดานคณิตศาสตรประกันภัยที่จําเปนตอ
การใชทํางานของเรา และยังไดรับรู เรื่องราว
ใหมๆทางดานวิชาการคณิตศาสตรประกันภัยที่
ไมหยุดน่ิง ผมทราบเรื่องน้ีดีเพราะสอบมานาน 
ตลอดระยะเวลาที่สอบก็จะเห็นวิวัฒนาการและ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหทันสมัย
ตอบปญหาหรือโจทยทางธุรกิจใหมๆที่เขามา
อยางไมสิ้นสุด   สําหรับสิ่งดีๆที่ไมเก่ียวของกับ
เรื่องงานก็คือ ทําใหไดเขาหองสมุด เวลาเขา
หองสมุดทําใหมีสมาธิดี และยังทําใหเปนคนมี
นิสัยรักการอานอีกดวย เพราะตอนอานหนังสือ
สอบเบื่อๆก็หันไปหยิบหนังสืออื่นๆในหองสมุด
มาอาน ลาสุดก็ไดอานหนังสือพุทธประวัติ(ฉบับ
ยอ)ดวย ยังหวงอยูเลยวาพอไมตองสอบแลวจะ
หาเวลาไปเขาหองสมุดไดอีกหรือเปลา 
 
 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
ถาเปรียบเทียบคาครองชีพในกรุงเทพมหานคร
กับเมืองอื่นๆในเอเชีย ผลตอบแทนจากการสอบ
ผานน้ันถือวาสูงมาก สิ่งน้ี คือขอดีอยาง
แรกในการสอบ แต ผมอยากใหเพ่ือนๆ พ่ีๆ และ
นองๆมองผลตอบแทนเหลาน้ีเปนแรงจูงใจ แต
อยามองคาตอบแทนเหลาน้ีเปนแรงบันดาลใจ 
 
ข อ ดี อี ก ข อ ขอ งก า รสอบขอ งสม าคม นั ก
คณิตศาสตรฯ ไมวาจะเปนของประเทศสหรัฐ 
อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย ทําใหนักเรียนไดเรียนรู
ถึ งผลิตภัณฑใหมๆที่อาจจะยังไมมีขายใน
ประเทศไทย วิธีวิเคราะหที่อาจจะยังไมมีใครใช 
และการสอบก็เปนวิธีลับมันสมองของเราเองวา
เราเขาใจมันมากแคไหน  และสิ่งที่เราไดศึกษาก็
สามารถนํามาใชในการทํางานได 
 
ผูอานคงเคยไดยินผูคนพูดกันวาสิ่งที่เราเรียนใน
มหาวิทยาลัยน้ัน นํามาใชไดจริงแคไมเทาไร แต
การสอบของสมาคมนักคณิตศาสตรน้ันสามารถ
นํามาใชไดทุกบททุกเลม 
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Q4 : อะไรคือแรงผลักดันที่ทําใหคุณสอบมาไดจนถึงระดับ Fellow 
 

 

 
Suteam Pataramalai 

 
สําหรับแรงจูงใจในการสอบชวงเริ่มตนก็ไมพนเรื่องรางวัลที่เพ่ิมเปนเงินเดือน คิดวาอาชีพน้ีดีมากๆ โดยปกติ
พนักงานทั่วไปจะมีการปรับเงินเดือนปละครั้ง แตสําหรับนักคณิตศาสตรประกันภัยแลวมีโอกาสไดปรับ
เงินเดือนปละ 3 ครั้ง คือ ปรับเงินเดือนประจําปเหมือนพนักงานบริษัททั่วๆไป 1 ครั้ง และจากการสอบผานอีก 
2 ครั้ง (สมัยที่เริ่มสอบมีการสอบปละ 2 ครั้งคือ เดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน แตตอนน้ีมีการสอบผาน
คอมพิวเตอรก็อาจจะไดปรับเงินเดือนจากการสอบผานมากกวา 2 ครั้งในหน่ึงปก็ได) เปนอาชีพที่มีสิทธิพิเศษ
จริงๆ ตอนจบมาทํางานใหมๆก็คงตองรีบใชความรูความสามารถท้ังหมดที่มีเพ่ิมรายไดใหตัวเอง ยิ่งชวงที่ตอง
สงตัวเองเรียนปริญญาโท ก็แทบจะไมเหลือเงินเก็บเลย 
 
สวนแรงจูงใจในการสอบชวงหลังน้ันนอยลงทําใหสอบผานไดยากมากขึ้น นอกเหนือไปจากเน้ือหาวิชาที่
ซับซอนมากขึ้น ทั้งเรื่องของเวลา และความสนใจในเรื่องรอบๆตัวมากขึ้น ไมไดสนใจแตเรื่องสอบเหมือนชวง
ที่จบใหมๆ คิดแตวาตองสมัครสอบเพ่ือเปนการบังคับตัวเองใหอานหนังสือ จากแรงจูงใจที่จะไดรางวัล 
กลายเปนแรงจูงใจในดานเสียดายคาสอบซึ่งแพงมาก คาสอบเลมสุดทาย US$975 หรือราวๆ สามหมื่นกวาบาท 
ถาสอบไมผานก็ตองเสียคาสอบเอง ฟงดูเศราแตก็มีความสนุกในการสอบทุกๆ ครั้งครับ 
 

 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
แรงบันดาลใจของผมในการสอบคือการไดเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยอยางเต็มตัว และการไดทดสอบ
ตัวเองวาเราเขาใจเน้ือหามากแคไหน 
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Q5 : มีการบริหารจัดการเตรียมตัวสอบอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
 

 
Suteam Pataramalai 

 
การบริหารเวลาเปนเรื่องสําคัญมาก และฟงดูดี 
หากมีเวลาเหลือพอใหบริหาร งายๆครับ ถาอยาก
ทําอะไรไดก็ตองทุมเทเวลาใหกับสิ่งน้ัน สังเกต
วาถาเราชอบอะไรก็จะทําไดไมรูเบื่อ แลวเวลาก็
จะผานไปอยางรวดเร็ว ชวงแรกที่ทํางานใหมๆ ก็
ทําอยูสองอยาง คือ ทํางานเสร็จ กลับบานก็อาน
หนังสือ ชีวิตดูเรียบงาย  พอชวงหลังๆ ตองให
ความสําคัญเรื่องงานเทียบเทาเรื่องสอบ เพราะ
ตองรับผิดชอบมากขึ้น ไมเฉพาะกับบริษัท แต
กับนองๆที่ทํางานให เราดวย  ก็จะตองมีการ
บริหารเวลาเขามาชวย แตเปนในดานการให
ความสําคัญเรื่องงานกับเรื่องสอบที่แตกตางกัน 
ในชวงเวลาที่ตางกัน ยกตัวอยางเชน วางแผนวา
จะสอบวิชาอะไร เมื่อไร ชวงที่ยังไมใกลวันสอบ
ก็ทํางานใหเต็มที่ตุนไวกอน แตตองคอยอาน
หนังสือควบคูไปดวยตามท่ีวางแผนไว พอชวง
ใกลสอบสักประมาณหน่ึงเดือนใหเพงความ
สนใจไปที่เรื่องสอบใหเต็มที่ แตคอยประคอง
การทํางานไวไมใหเสีย 
 
 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
ผมโชคดีกวาผูสอบทานอื่นๆ ณ ปจจุบัน ผมยัง
ไมมีความรับผิดชอบทั้งในการทํางาน และเรื่อง
สวนตัวมากเทาทานอื่นๆ  หากวาผมไดรับหนาที่
ความรับผิดชอบมากเทาทานอื่นๆ ผมยังไมแนใจ
เลยวาจะสามารถสอบผานหรือไม บางทานตอง
ดูแลครอบครัว มีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบในการ
ทํางานสูง จึงหาเวลาไดยากที่จะมาอานหนังสือ
ทองจาํ 
 
สวนตัวแลว  ผมจะอานหนังสือทุกวันเสาร
อาทิตย และจะพยายามอานหนังสืออยางนอย 1 
ช่ัวโมงทุกวันธรรมดา ผมจะวางแผนการหยุด
อานหนังสือต้ังแตเน่ินๆ โดยที่เจานายจะรับรู
และเปนผูรวมวางแผนในการหยุดดวยกัน เพราะ
เจานายจะรูเรื่องเก่ียวกับปริมาณงานในอนาคต
ไดดีกวาเรา และจะไดไมเกิดการเขาใจผิดในการ
แบงงาน 
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Q6 : มีกลเม็ดเด็ดๆในการเตรียมตัวสอบอยางไรใหประสบความสาํเร็จ 
 

 

 
Suteam Pataramalai 

 
เปนคนไมมีกลเม็ดเคล็ดลับในการสอบ เช่ืออยูแตวา เปนเรื่องของใจ ถาใจคิดวาจะต้ังใจสอบใหไดมันก็ได ถา
ใจมันทอ รูสึกไมดีการสอบก็จะออกมาไมดี 
 

 

 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
-  อานใหเขาใจโดยใชความจําใหนอยที่สุด เริ่มอานต้ังแตเน่ินๆ อยางนอย 4 เดือน  
-  อานใหจบทุกบท หากจําไมไดพยายามใชความเขาใจ  
-  เขียนบทยอดวยตัวเอง การเขียนบทยอจะทําใหเราเขาใจมากกวาการอานผานๆ 
-  ทําขอสอบยอนหลังใหไดมากที่สุด หากไมมีเวลาและตองเลือกระหวางการทองจํากับการทําขอสอบ  
    ควรเลือกการทําขอสอบ 
-  สุดทาย ทําใหเสร็จทุกขอ แมจะทําไมไดก็ตาม (พูดงายๆ มั่วเอาก็ได) 
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Q7 : คิดวาอะไรเปนปจจัยท่ีทําใหสอบตก และในกรณีที่สอบไมผาน  
มีวิธีอยางไรในการสอบใหมใหผานได 

 
 

 
Suteam Pataramalai 

 
คําตอบอยูในขอที่แลว คือ ถาใจรูสึกวาไมดี ไม
มั่นใจ ทอแทกับเน้ือหาที่มากมายเหลือเกิน คิด
วาอานเปนปก็ไมจบ ก็จะไดสิ่งที่ไมดีกลับมา คือ 
อานไมจบแลวก็สอบตก 
 
สําหรับการสอบวิชาที่ตองสอบซ้ําๆทําใหรูสึก
เบื่อน้ัน อยากจะแนะนําวา ก็อยาไปคิดวาเปน
การสอบซ้ํา ใหคิดวาเปนการสอบครั้งแรก ไม
ตองไปนับวาสอบครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 หรือครั้งที่ 4 
ใหคิดวาเปนการสอบครั้งแรกเสมอ เพราะอะไร
ทราบไหมครับ เพราะการสอบครั้งแรก หรือ
ครั้งที่สอง ไมไดนําคะแนนมารวมกับการสอบ
ครั้งที่สามดวยน่ีครับ ทุกครั้งที่สอบมีคะแนน
เฉพาะการสอบครั้งน้ัน ไมใชวาครั้งแรกสอบได
เกรด 5 ครั้งน้ีจะสอบไดเกรด 6 เพราะสอบเก็บ
คะแนนไว 5 แลว ทุกครั้งที่สอบตองเร่ิมจาก
เกรด 0 ตองทําเต็มที่เหมือนการสอบคร้ังแรกทุก
ครั้ง แตไดเปรียบที่ไดอานหนังสือมาหลายรอบ
แลว ทําใหใจคิดบวก ก็จะสอบได 
 
 
 
 
 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
การสอบไมผานเกิดไดจากหลายสาเหตุ 
 
สาเหตุหลักคือการไมเขาใจเน้ือหา การสอบใหม
เปนการใหโอกาสเราไดเขาใจเน้ือหาอีกครั้ง 
อาจจะตองอานมากกวาเดิม 
 
แตสาเหตุที่แกไดงายที่สุดแตกลับมีคนมีปญหา
กับมันมากที่สุดคือ ยุทธศาสตรการสอบ 
คนสวนใหญจะทําสอบจากขอ 1 ไป ขอ 2 ไป
เรื่อยๆจนจบ  ผูสอบควรใชชวงเวลาการอาน
ขอสอบเพื่อมองหาขอที่งายที่สุดกอน และทําขอที่
ยากกวาทีหลัง 
 
ผมจะไดยินบอยๆหลังการสอบ ผูสอบมักจะบน
กันวา  ทําไม เสร็จ  การจัดการเวลาที่ไมดี เปน
สาเหตุหน่ึงของการสอบไมผาน ผูสอบควรจะ
ทดสอบตัวเองในการทําขอสอบยอนหลังและจับ
เวลา (อยาหลอกตัวเอง) 
 
ผูสอบควรจะมีความพรอมทั้งทางสมอง ทางกาย 
และทางใจ  
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หลายๆทานจะชอบอานหนังสือเตรียมสอบกัน
ตอนพระอาทิตยตก ผมไมทราบวาดวยเหตุผลอัน
ใดที่ทํ าใหความมืดชวยใหคนเราอยากอาน
หนังสือกัน อาจจะเปนที่ความเงียบสงบ แตใน
ความเปนจริงแลว การสอบเกิดขึ้นในชวงเชา 
หรือ บาย 
เปรียบเทียบกับการซอมกีฬา นักกีฬามักจะซอม
ในเวลาที่ใกลเคียงกับเวลาแขงจริง เพ่ือที่รางกาย
ไดเตรียมพรอมกับการแขงขันในเวลาที่ถูกตอง 
สมองเราก็เหมือนกัน เราตองฝกซอมสมองเราใน
เวลาที่ถูกตอง ใหสมองเรามีประสิทธิภาพ มาก
ที่สุดขณะที่จําเปนที่สุด  
 
ผูสอบควรจะพักผอนใหเพียงพอ กอนสอบ และ
อยาลืมออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และกินอาหารให
ถูกตอง ไมมีอะไรแยไปกวาการลมปวยกอนการ
สอบ (ปวยหลังสอบไมเปนไร) อยาลืมกินขาวเชา
กอนสอบดวยนะครับ 
 
สวนเร่ืองทางใจ  พยายามทําใจใหสบายที่สุด 
หลีกเล่ียงการทะเลาะกับคนใกลตัว และถามีแฟน
ควรจะคุยกันใหรู เรื่องต้ังแตกอนสอบเน่ินๆ 
อธิบายใหเคาฟงวา  “ชวงสอบจะตองอานหนังสือ
มาก และจะไมมีเวลาใหเหมือนแตกอน เราไมได
เปลี่ยนไปนะ แตเราตองทํา เพ่ืออนาคตของเราทั้ง
สองคน” เอาไปใชไดนะครับ ไมหวง ถาเคารัก
คุณจริง เคาตองเขาใจ 
 
ถาลืมทําความเขาใจกัน อาจจะเสียแฟนแถมสอบ
ตกดวยนะ แลวจะหาวาไมเตือน หรือไมก็หาแฟน
เปนนักคณิตศาสตรฯดวยกันเลย  จะไดอ าน
หนังสือดวยกันได ชวยกันทอง ชวยกันจํา 
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Q8 : คิดวาอะไรเปนปจจัยสําคัญที่ผูสอบจําเปนตองมีหรือพัฒนาเพื่อจะสอบผาน 
 

 
Suteam Pataramalai 

 
คําถามน้ีตอบยาก เน่ืองจากวา “ความสําเร็จ” ของ
แตละคนมีนิยามไมเหมือนกัน ถาความสําเร็จ
หมายถึงสอบผานเทาน้ัน ก็พอจะตอบไดวา ตอง
ใชความอดทน และอยาหมดความเช่ือมั่นใน
ตัวเอง ตองนับถือตัวเองใหมากๆ แมวาคนอื่นจะ
หมดความเช่ือมั่นในตัวเราไปแลวก็อยาใหมา
ทําลายความเช่ือมั่นที่เรามีตอตัวเองได 
 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
- Core Technical Knowledge of the 
Examination Syllabus Components 
- Good Exam Strategies and Time 
Management 
Good Body + Good Mind = Good Grade 

 
 
 

Q9 : สุดทายแลว อยากจะใหฝากอะไรดีๆ 
ใหกับผูที่ยังเวียนวายในวังวนการสอบอยู 

 
 

Suteam Pataramalai 
 
สําหรับคนที่เกงมาก ก็ไมมีอะไรตองหวง นาจะ
สอบไดอยูแลว อยากใหกําลังใจคนท่ีเกงปาน
กลาง (นาจะมีอยูเยอะมาก) ถาตัดสินใจแลววาจะ
สอบ ก็อยาลังเล ใหทุมเท อดทน แลวจะประสบ
ความสําเร็จ 
 

 
Itt Apiraktivong 

 
อยาทอแท   ชีวิตไมใชการว่ิง 100 เมตร แตมันคือ
การว่ิงมาราธอน  
 
ถาตกก็พักบาง เปลี่ยนเลมสอบบาง แตอยางหยุด
ว่ิง  
 
(คนที่ว่ิงเร็วกวาอาจจะเหน่ือยลมลงไปกอนคุณก็
ได) 
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เก็บตกจาก เก็บตกจาก เก็บตกจาก    
SSSoooccciiieeetttyyy   ooofff   ttthhheee   AAAccctttuuuaaarrriiieeesss   ooofff   TTThhhaaaiiilllaaannnddd   

   

 
 
เมื่อเร็วๆ น้ีไดขาววาคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดมีเปล่ียนแปลงเรื่อง
คุณสมบัติของ ผูที่จะเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย ถาอยางไรลองติดตามไปดูไดที่ เว็ปไซดของ SOAT ที่ 
www.thaiactuary.org ครับ แตในอนาคตอันใกลน้ี (อีกหลายๆ ปขางหนา) ก็ขอเปนกําลังใจใหกับแอคชัวรีทุกคนให
สอบไดเปนเฟลโลในระดับมาตรฐานสากลเหมือนในประเทศตางๆ ที่เคาเปนกัน 
  

 
 

http://www.thaiactuary.org/

