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Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) -- บรรณาธิการ
เริ่มต้นปี พ.ศ. 2558 ในฉบับนี้ ก็จะขอเอาใจคนที่
ก�ำลังจะพยายามสอบเป็นแอคชัวรีกันโดยมีบทความดีๆ จาก
น้องๆ นักศึกษาที่รวบรวมข้อมูลและเขียนกันมา  

โดยบทความนี้ได้เขียนขึ้นในนิตยสาร “การเงินการธนาคาร” ฉบับ
พิเศษ และได้มีการพูดคุยกันทางรายการวิทยุ Money Plus (ลอง
ตามไปฟังกันดูได้ครับ)

โดยเริ่มต้นจาก “ทุนการศึกษาของสมาคมประกัน
ชีวิตไทย” ที่เปิดกว้างส�ำหรับนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยและทุก
ระดับที่สอบผ่านหลักสูตร FM (Financial Mathematics)
หรือ P (Probability) มาขอทุนกับสมาคมกันได้ ซึ่งก็น่าดีใจที่
ได้เห็นนโยบายในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
ประกันภัยในระยะยาว

และก็มีคนถามถึง “ขั้นตอนการสมัครสอบ SOA”
กันมามาก... ว่าขั้นตอนการสมัครมีกระบวนการเป็นอย่างไร...
ทางทีมงานจึงได้จัดท�ำคู่มือการสมัครสอบของเราขึ้น

และในฉบับนีเ้ ราก็มเี รือ่ งของเครือ่ งมือทางการเงินที่
ดูเหมือนจะใหม่... แต่ไม่ใหม่... เพราะมีมานานในต่างประเทศ
แล้ว ซึ่งก็มีขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการวางแผนทางการ
เงินระยะยาว... เครื่องมือนี้เรียกว่า “Reverse Mortgage”

“Entertainment” คราวนี้ก็ไม่ท�ำให้ผิดหวัง เรา
ยังคงแจกหนังสือและของรางวัลกันเหมือนเดิม หนังสือที่ว่านี้
จะเป็นหนึ่งในซีรี่ย์ของหนังสือให้เงินท�ำงาน “Asset Liability
Management - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างถูกวิธี”
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่
www.sawasdeeactuary.com
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ทุนการศึกษาของสมาคม
ประกันชีวิตไทย

โดย คณิน พินิจกิจอนันต์ (ลิงค์) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 3, ภัทรมน ชัยวัฒนไชย (บิว) ธรรมศาสตร์ ปี 3 และ นายปกิตตา ลิขสิทธิ์ (เม่น) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 4

หากเพื่อนๆ ก�ำลังอ่านสวัสดีแอคชัวรีฉบับ
นี้อยู่ ก็มั่นใจได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งคงติดตามอ่าน
สวัสดีแอคชัวรีฉบับก่อนๆ มาแล้วอย่างแน่นอน และ
คงได้ข้อมูลและความรู้มากมายไปแล้วเช่นกัน ไม่ว่า
จะเป็นความหมายของอาชีพแอคชัวรี หรือเส้นทางสู่
การเป็นแอคชัวรี การสมัครสอบเป็นแอคชัวรีเบื้อง
ต้น หรือแม้กระทั่งข้อแนะน�ำและอุปสรรคต่างๆ ใน
การอ่านหนังสือเตรียมสอบ เป็นต้น

004

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หลายคนอาจเริ่มก้าว
ขาออกมาเหยียบบนเส้นทางแอคชัวรีนี้แล้วข้างหนึ่ง
และหากใครยังเป็นนิสิตหรือนักศึกษาอยู่แล้วก็อย่า
ละสายตาไปจากคอลัมน์นี้เช่นกัน เพราะเราก�ำลังจะ
หยิบยกสิ่งดีมากๆ มาบอกต่อทุกคนอยู่ แต่จะเป็น
อะไรนั้น ขอให้อดใจรอสักครู่เดียว และเพื่อไม่ให้
ผู้อ่านที่เพิ่งหยิบสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้มาอ่านเป็น
ฉบับแรกน้อยใจ เราจึงขอเล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับเส้น
ทางและการสอบเบื้องต้นส�ำหรับนิสิตนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจงานแอคชัวรีกันก่อน ^.^

เส้นทางสู้การเป็นแอคชัวรีเบื้องต้น
อย่างที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ได้ทราบแล้ว การจะ
เป็นแอคชัวรีเต็มตัวและเป็นที่ยอมรับได้ เราจะต้องผ่าน
การสอบมากมายหลายขั้นตอนเพื่อที่จะได้มาซึ่งวุฒ  ิ
แอคชัวรีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยหลักๆ แล้ว
เราสามารถแบ่งวุฒิแอคชัวรีได้เป็น  2 ระดับ คือ วุฒิ
Associate of the Society of Actuaries (ASA)
และ วุฒิ Fellow  of the Society of Actuaries
(FSA) การที่จะสอบให้ได้ถึงระดับ FSA นั้นมีความ
ยากและท้าทายมากกว่าระดับ ASA เพราะต้องท�ำการ
ทดสอบข้อสอบเพิ่มเติมอีกหลายตัว ซึ่งมีเนื้อหาที่
เจาะจงมากกว่า เมื่อเทียบกับข้อสอบพื้นฐานตัวแรกๆ
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อาจจะยังไม่ทราบหรือ
เข้าใจในเส้นทางการสอบเพื่อที่จะได้มาซึ่งคุณวุฒิ      
แอคชัวรีที่กล่าวไว้ข้างต้น   สามารถติดตามได้ใน
บทความต่อไป ที่จะลงตีพิมพ์ในสวัสดีแอคชัวรีฉบับ
หน้า หรือถ้าใครอดใจรอไม่ไหว สามารถเข้าไปศึกษา
เองในเว็บไซต์ www.soa.org ได้เลยจ้า  

และ Exam FM นั้น จะมีเนื้อหาที่ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับ
ข้อสอบระดับพื้นฐานอีก 3 ตัวที่เหลือ อีกทั้งเป็นข้อสอบ
เบื้องต้นที่ผู้สมัครควรเริ่มต้นเก็บก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
เบื้องต้นส�ำหรับการสอบตัวที่เหลือ ดังนั้น เราจึงขอโฟกัสไป
ที่ Exam P และ Exam FM ส�ำหรับข้อสอบ 2 ตัวนี้ เรา
สามารถที่จะสอบตัวไหนก่อนก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของ
แต่ละคน หลายคนอาจเริ่มเห็นแล้วว่า เรามีความจ�ำเป็น
จะต้องสมัครสอบตั้งแต่ช่วงที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการเปิดหนทางให้กับตัวเองสู่สายงานอาชีพนี้ แต่
การสอบที่เรียกว่าเป็นข้อสอบมาตรฐานทั่วโลกก็ใช่ว่าจะ
ง่ายขนาดที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆ   ก็สามารถคว้ามันมาได้
แน่นอนว่าหลักสูตรของการสอบเป็นแอคชัวรีนั้นได้ถูกตั้ง
ขึ้นมาเป็นมาตรฐานทั่วโลกและอาจจะไม่ตรงกับวิชาที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยเสียทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องอ่านหนังสือวิชา
อื่นที่นอกเหนือจากหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ไม่จ�ำเป็น
จะต้องเรียนเนื้อหาจากมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องๆ ให้จบก่อนจึง
จะไปสอบ เพราะเด็กมัธยมปลายที่สามารถสอบผ่าน Exam
พื้นฐาน 2 ตัวแรกนี้ก็มีให้เห็นแล้วเหมือนกัน ท�ำให้เห็นว่า
เราสามารถอ่านหนังสือเพื่อไปสอบเองได้ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย

การที่จะได้มาซึ่งคุณวุฒิ ASA และ FSA
นั้น เราจะต้องผ่านการทดสอบในขั้นพื้นฐาน  ซึ่งถือ
เป็นบทเรียนเบื้องต้นของสายงานแอคชัวรีเลยก็ว่าได้
ดั้งนั้น เราจึงขอโฟกัสไปที่ระดับของข้อสอบพื้นฐาน
ก่อน เพราะเป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาในระดับเบื้องต้นที่
ส�ำคัญในการน�ำไปใช้ต่อในข้อสอบระดับสูงต่อๆ ไป
ข้อสอบระดับพื้นฐานมีทั้งหมด 5 ตัว ซึ่งประกอบไป
ด้วย Exam P, Exam FM, Exam MFE, Exam
MLC, และ Exam C ซึ่งปัจจุบันนี้ ผู้ใหญ่ในสายงาน
ได้กล่าวไว้ว่า หากเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เป็นนิสิตหรือ
นักศึกษาจนถึงจบการศึกษาปริญญาตรี ผู้สมัครควร
ผ่านการสอบในระดับพืน้ ฐานมาแล้วอย่างน้อย 2 - 3 ตัว
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าท�ำงานเป็นแอคชัวรี
โดยตรง และยังได้ท�ำงานในส่วนงานที่ก้าวหน้าและ
ท้าทายกว่าผู้ที่ยังไม่ผ่านการสอบใดๆ   เลย ส่วนใน
ระดับข้อสอบพื้นฐานนั้น เราสามารถแบ่งระดับความ
ยากได้อีก โดยหลักๆ แล้วจะเป็นที่รู้กันว่า Exam P
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ในทางกลับกัน ถ้าสอบผ่านข้อสอบพื้น
ฐาน 2 ตัวแรกได้ นิสิตนักศึกษาก็จะมีชีวิตการ
เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ง่ายขึ้นมาก เพราะข้อสอบ
พื้นฐาน 2 ตัวแรกนี้ได้หล่อหลอมความเป็นพื้นฐาน
ของแอคชัวรี ไม่ว่าจะเป็น ความหมายของค�ำศัพท์
ทางคณิตศาสตร์การเงิน เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต หุ้น พันธบัตร
และการค�ำนวณเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้ง
การค�ำนวณการช�ำระหนี้แบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการหาผลตอบแทน

ของตราสารอนุพันธ์ และวิชาความน่าจะเป็น ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับ ความน่าจะเป็นทั่วไป การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ
ต่างๆ ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องและส�ำหรับหนึ่งตัวแปร
และหลายตัวแปร เป็นต้น
เพราะฉนั้น การแบ่งเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยจึง
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก นอกจากเวลา มันสมอง และแรงงานที่
เราต้องลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติในรั้ว
มหาวิทยาลัยแล้ว ก็มาถึงสิ่งส�ำคัญที่จะบอกต่อ!!!
ซึ่งก็คือ......ค่าสมัครสอบ...

ท�ำไมค่าสมัครสอบจึงเป็นอีกประเด็นขึ้นมา
หลายคนอาจทราบแล้วและยังมีอีกหลายคนที่อาจยังไม่ทราบว่า ค่าสมัครสอบวิชา ต่างๆ นั้นมีราคาค่อน
ข้างสูง ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากค่าสมัครสอบของวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นแพทย์
หรือทนายความ เป็นต้น ส�ำหรับผู้อ่านท่านใดที่ยังไม่รู้ราคาค่าสมัครสอบ เราได้รวบรวมค่าสมัครสอบของข้อสอบพื้น
ฐานต่างๆ มาน�ำเสนอในตารางที่ตามมานี้
ข้อสอบ
ค่าสอบ

Exam P
$225 หรือ
ประมาณ
7,000 บาท

Exam FM
$225 หรือ
ประมาณ
7,000 บาท

Exam MFE

Exam MLC

$300* หรือ
$260* หรือ
ประมาณ 9,750 ประมาณ
บาท
8,500 บาท

Exam C
$300* หรือ
ประมาณ
9,750 บาท

*- ราคานักเรียน
จากข้อมูลในตาราง เราจะเห็นว่าค่าสมัคร
สอบนั้นสูงมาก แค่ตัวแรก (Exam P) ก็ปาเข้าไป
7,000 บาทแล้ว  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ค่าสอบจึงไม่ใช่
เรื่องเล่นๆ ส�ำหรับใครหลายๆ คนเลย เพราะการ
สอบแค่ตัวเดียวก็เสียเงินไปเกินครึ่งหมื่นแล้ว ยังไม่
นับรวมตัวอื่นๆ ที่ต้องสอบต่อมา และยังไม่นับว่าถ้า
หากสอบไม่ผ่านและต้องสอบใหม่อีก !!!
ดังนั้น หากจะลงสมัครสอบแล้ว ก็ต้อง
ตั้งใจจริงจัง และถือว่าเป็นการลงทุนส�ำหรับอนาคต
ให้กับตัวเอง เพราะการสอบเป็นแอคชัวรีนั้น ถ้าสอบ
ผ่านแล้วทางสายงานอาชีพนี้ก็จะไม่ได้มองว่าจบ
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ปริญญาอะไรมา (เพราะเราก็คงไม่เคยไปสนใจว่าหมอจะจบ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่เราคงสนใจว่าหมอ
ท่านนั้นได้จบเฉพาะทางด้านใดมามากกว่า) และโดยรวมแล้ว
ค่าสอบทั้งหมดแล้วก็ยังคงไม่เท่ากับค่าเทอมในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะคนที่ต้องการไปต่อการศึกษาระดับปริญญาโทใน
ต่างประเทศทางด้านนี้
แล้วอะไรละ คือ สิ่งที่เราบอกเป็นของดีที่จะมาบอก
ต่อกับผู้อ่าน สิ่งนั้นก็คือ ทุนค่าสมัครสอบ......
ซึ่งก็รวมไปถึงทุนที่มอบให้กับบุคคลที่ยังคงเป็นนิสิต
หรือนักศึกษาและได้สอบผ่าน Exam P หรือ Exam FM โดย

ไม่จ�ำกัดคณะที่ก�ำลังศึกษาอยู่นั่นเอง!โชคดีที่ในคอลัมน์นี้
เราได้เพื่อนผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งมาช่วยตอบค�ำถามเรื่อง
ทุนนี้ เราก็มาทราบรายละเอียดของทุนนี้ไปพร้อมกันดีกว่า
เอ๋! ผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นเป็นใครกันนะและทุนที่แจกมี
แบบไหนบ้าง?
สมาคมประกันชีวิตไทย จะแจกทุนรางวัลด้วย
กันทั้งหมดเป็น 3 ประเภท คือ
1. ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท ทั้งหมด 22 ทุน
2. รางวัลการศึกษารางวัลละ 5,000 บาททั้งหมด 18
รางวัล  
3. รางวัลหลักสูตร ASA Course 1 (Exam P) และ
รางวัลหลักสูตร ASA Course 2 (Exam FM)
ซึ่งจะขอเรียกสั้นๆ ว่า “ทุน  Exam P” และ “ทุน
Exam FM” หลักสูตรละ 21 รางวัล รวม 42 รางวัล
รางวัลละ 7,000 บาท
ส�ำหรับทุนประเภทแรกนั้น  น้องที่เรียนสาขา
วิชาประกันชีวิตหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือ
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตในมหาวิทยาลัยและ

สาขาวิชาที่ก�ำหนด และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
สามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้
ส่วนรางวัลการศึกษานั้น รางวัลนี้จะมอบให้กับ
น้องที่เรียนอยู่ในสถาบันที่ก�ำหนดโดยทางสมาคมเช่นกัน
และได้ลงทะเบียนเรียนเกี่ยวกับวิชาการประกันชีวิต หรือ
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยตรง แล้วสอบได้คะแนนสูงสุด
ในวิชานั้น น้องสามารถขอรับสิทธิ์ตรงนี้ได้   ทั้งทุนและ
รางวัลที่พี่ได้บอกมา น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยของน้องได้โดยตรงเลย
แล้วถ้าไม่ได้เรียนในสถาบันที่ก�ำหนดไว้ สามารถยื่น
ขอรับทุนประเภทไหนได้บ้าง?
ส�ำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่เรียนในคสถาบัน
ที่ทางสมาคมได้ก�ำหนดไว้ น้องๆ จะมีสิทธิรับทุนประเภท
ที่ 3 ซึ่งก็คือ ทุน Exam P และทุน  Exam FM
เป็นโชคดีของทุกคน ที่ทุนนี้เปิดกว้างให้กับ
น้องๆ นิสิตนักศึกษาทุกคณะ ผู้มีสิทธิรับทุนประเภทนี้
จะต้องสอบผ่านข้อสอบดังกล่าว ในขณะที่มีสถานภาพ

007

เป็นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญา
โท โดยไม่จ�ำกัดคณะ สาขาวิชา และสถาบันที่เรียน
อยู่!!!

หูย! น่าสนใจจัง ผมจะส่งชิงรางวัลส�ำหรับหลักสูตร Exam
P และ Exam FM ต้องส่งอะไร ช่องทางไหน และเมื่อ
ไหร่ของปีหรอ?

รางวัลทุน Exam P กับ Exam FM ตรงนี้
น้องคนไหนที่เรียน actuarial science ที่ต่างประเทศ
แล้วสามารถท�ำเรื่องขอ waive Exam P หรือ Exam
FM จากประเทศอังกฤษบ้าง ออสเตรเลียบ้าง น้องจะ
ไม่สามารถขอรับรางวัลนี้ได้เหมือนคนอื่นเขา (ถือว่ามี
ตังค์เยอะแล้ว ให้คนอื่นที่เขาทุ่มเทกับการสอบจริงๆ
เถอะนะ)

ส�ำหรับน้องๆ ที่สอบผ่าน ก่อนอื่น ต้องขอแสดง
ความยินดีด้วย หลังจากนั้น น้องต้องรอด้วยระยะเวลาอัน
ยาวนาน หลังจากสอบอีก 2 เดือน เกรดตัวจริงถึงจะออก โดย
คนที่สอบผ่าน จะได้เกรดอยู่ระหว่าง 6 - 10 ซึ่งน้องสามารถ
ใช้ผลสอบตรงนี้ยื่นส่งให้กับสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมๆ
กับเอกสารที่ทางสมาคมประกันชีวิตไทยได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งมีดัง
ต่อไปนี้

• แบบขอรับรางวัลหลักสูตร Exam P หรือ Exam FM (หลักสูตรตามที่ต้องการจะขอ)
• ใบแสดงผลการศึกษา และใบแสดงคะแนนในวิชาที่ขอรับรางวัลหลักสูตร Exam P หรือExam FM
(หลักสูตรตามที่ต้องการจะขอ)
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา 1 ชุด
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
• ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน/มือถือ e-mail
• เอกสารรับรองสถานภาพนักศึกษา
โดยเราสามารถ download เอกสารข้อเเรกจากลิงค์ที่อยู่ท้ายบทความได้เลยจ้า
ส่วนเรื่องวันเวลาในการยื่นขอนั้น ส่วนช่อง
ทางในการส่งเอกสารนั้น ต้องส่งผ่านทาง e-mail เท่านั้น
นะ ซึ่งสามารถสอบถาม email address กับทางสมาคม
ได้โดยตรงเลย
ผมลืมถามไปเลย ถ้าหากมีคนส่งมากกว่าจ�ำนวนรางวัล
หลักสูตร Exam P และ Exam FM ที่ให้ สมาคม
ประกันชีวิตไทยจะเลือกคนรับรางวัลอย่างไร?
ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้ง เพราะตอนนี้
สมาคมประกันชีวิตไทยยังไม่จ�ำกัดจ�ำนวนที่ให้รางวัลใน
แต่ละมหาวิทยาลัย เพราะเห็นว่าคนสอบยังน้อยมากกก
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พร้อมๆ กับความต้องการทางตลาดยังสูง ด้วยเหตุนี้ เขา
จึงต้องการส่งเสริมอาชีพนี้มากขึ้นในอนาคต น้องๆ คน
ไหนสนใจรีบส่งเอกสารเข้ามากันได้เลย
อย่างไรก็ตามหากมีผู้ส่งชิงรางวัล มากกว่าจ�ำนวนรางวัล
(รวม 42 รางวัลต่อปี) สมาคมประกันชีวิตไทยจะเลือก
ให้รางวัลแก่นิสิตนักศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มเข้ามาตามล�ำดับ
เกรดที่สอบผ่านจากมากไปน้อย นั่นหมายความว่ายิ่งได้
เกรดจากการสอบมากก็ยิ่งมีโอกาสได้รางวัลมากนั่นเอง
แล้วทุน Exam P และ Exam FM นี้มีข้อยกเว้น
อะไรไหม เช่น การได้รางวัลซ�้ำซ้อน

ง่ายๆ เลย คือ สมาคมจะให้รางวัลแก่นิสิต
นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นๆ 1 คน ต่อ 1
รางวัล ต่อ 1 ปี เท่านั้น เพราะฉะนั้น น้องคนหนึ่งๆ สามารถ
ได้แค่ ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท, รางวัลการศึกษา
รางวัลละ 5,000 บาท หรือ รางวัล Exam P หรือ Exam
FM อย่างใดอย่างหนึ่งรางวัลละ 7,000 บาทเท่านั้น ต่อปี
อย่างแรกเลยนะคะ น้องๆ บางคนที่ได้รับทุนของ
สมาคมประกันชีวิตไทยตั้งแต่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือ
ระหว่างปีที่เรียนมหาวิทยาลัย ถ้าน้องๆ ได้ทุน/รางวัลของ
สมาคมประเภทไหนก็ได้ใน  2 ประเภทแรกในปีหนึ่งๆ น้อง
จะไม่สามารถขอรับรางวัล Exam P หรือ Exam FM ได้
ถ้าปีหนึ่งๆ น้องๆสอบได้ทั้ง Exam P และ
Exam FM แล้วขอทั้ง 2 รางวัลกับสมาคมประกันชีวิต
ไทย ทางสมาคมเองจะให้น้องๆ ได้แค่ 1 รางวัลต่อปีนั่นเอง
ยังไงก็แล้วแต่ น้องสามารถเก็บผลการสอบนั้นไว้และยื่น

เกรดของการสอบได้ในปีถัดไป เพื่อที่จะได้รับสิทธิตรง
นี้ได้ โดยทุน Exam P และ Exam FM จะปิดรับ
ปลายเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป อย่างเช่น ถ้าน้องสอบ
Exam P ผ่านเดือนมิถุนายน ปี 2557 น้องสามารถยื่น
ขอรับทุนค่าสอบตรงนี้ภายใน 31 พฤษภาคม ปี 2558
โดยวันเวลาที่แน่นอนนั้นสามารถติดต่อสอบถามทาง
สมาคมประกันชีวิตไทยโดยตรงได้เลย
หากอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อช่องทางใด
น้องๆ สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย www.tlaa.org หัวข้อ
บริการข้อมูล “ระเบียบและทุนรางวัล” หรือถ้ามีปัญหา
สงสัยเพิ่มเติม แนะน�ำให้น้องๆ ติดต่อผ่านช่องทาง
การติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 02-679-8080   ทางอีเมล์
tlaa@tlaa.org หรือเฟซบุ๊ค สมาคมประกันชีวิตไทย
เลยจ้า

สรุปประเภทของทุนการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย
ประเภท

จ�ำนวน

จ�ำนวนเงิน

คุณสมบัติ (ย่อ)

ทุนการศึกษา

22 ทุน

ทุนละ
10,000 บาท

นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาประกัน ชีวิต /
คณิตศาสตร์ประกันภัย เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.00
ในมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนวิชาประกัน
ภัยไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และเป็นวิชาประกันชีวิต
หรือคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รางวัลการศึกษา

18 รางวัล

รางวัลละ
5,000 บาท

นิสิตนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีที่สุดในวิชาการ
ประกันชีวิต หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย ใน
มหาวิทยาลัยที่ไม่เปิดการเรีนการสอนสาขาวิชาการ
ประกันภัย โดยตรง

รางวัลหลักสูตร
Exam P

21 รางวัล

รางวัลละ
7,000 บาท

รางวัลหลักสูตร
Exam FM

21 รางวัล

รางวัลละ
7,000 บาท

นิสิตนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือปริญญาโท ขณะที่สอบผ่าน (ได้เกรดไม่น้อย
กว่า 6)
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วางแผนก่อนแก่
ดูแล (ชีวิต) ก่อนตาย
กับ Reverse Mortgage
ทอมมี่ แอคชัวรี (ผู้อ�ำนวยการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย /
บริษัท เอไอเอ สาขาประเทศไทย)

สังเกตว่าในช่วงหลังๆ จะมีคนทั่วโลกออกมาเป็นห่วง และพูดถึงมาตรการรองรับการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง เพราะคาดว่าในไม่ช้า โครงสร้างประชากรโลกจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการมีลูกน้อยลง ประกอบกับการมีอายุเฉลี่ยยืนขึ้น ซึ่ง
ประชาชนโดยเฉลี่ยอาจจะใช้ชีวิตหลังเกษียณยาวนานมากกว่า 20 ปีเลยทีเดียว
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กรณีของประเทศไทย ผู้สูงอายุจะหวังพึ่งเงินงบ
ประมาณรัฐทางด้านสวัสดิการสังคมหรือสาธารณสุขอย่าง
เดียวก็คงไม่เพียงพอ หรือจะหวังให้ลูกหลานเลี้ยงดูก็ไม่
แน่ใจ เพราะวัฒนธรรมการเลี้ยงดูผู้สูงอายุเริ่มเปลี่ยนไป
บางรายหวังพึ่งเงินสะสมก็ไม่รู้ว่าจะพอใช้จนถึงบั้นปลาย
ชีวิตหรือเปล่า มิหน�ำซ�้ำอาจจะต้องกลุ้มใจกับอายุที่ยืนยาว
โดยไม่รู้ตัว
ถ้าดูจากสถิติในการประมาณค่าประชากรใน
ปัจจุบันแล้วจะเห็นว่าอีกเพียงแค่ 15 - 16 ปีข้างหน้า
ประชากรในประเทศไทยเราจะมีอัตราส่วนของผู้สูงอายุ
มากถึง 25% เลยทีเดียว ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยกลาย
เป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุมากเป็นอันดับต้นๆ ในเอเชีย

• ประกันบ�ำนาญ
ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยบริหาร
ความเสี่ยงเหล่านี้จึงได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา ในรูป
แบบการประกันบ�ำนาญ ซึ่งก็เริ่มแพร่หลายและเป็นที่รู้จัก
กันในประเทศไทย เนื่องจากภาครัฐสนับสนุนให้สามารถ
น�ำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 200,000 บาท ต่อปี
การจ่ายเงินคืนของประกันบ�ำนาญก็จะเป็นการ

โดยโรคร้ายแรง 3 อันดับแรกที่คอยถามหาคนไทยก็คือ
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมอง
ซึ่งนี่ก็ยังไม่นับรวมถึงโรคอัลไซเมอร์และโรคอัมพาต
ยิ่งถ้าไปถามกลุ่มคนวัยรุ่นหรือวัยท�ำงานสมัยนี้
ว่าจะใช้ชีวิตยามเกษียณอย่างไร เดี๋ยวนี้บางคนถึงกับตอบ
ว่าอยากมีชีวิตอยู่ถึงแค่อายุ 60 แล้วขอลาโลกไปเลยดีกว่าก็
มี เพราะไม่รู้จะจัดการกับชีวิตตัวเองในยามเกษียณอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำวันและค่ารักษาพยาบาลต่างๆ
ในอนาคตนั้นที่นับวันก็มีแต่จะสูงขึ้น บางคนก็กลัวจะเป็น
ภาระให้ลูกหลาน และบางคนก็กลัวว่าจะเกษียณแบบไม่มี
คุณภาพชีวิต (แบบกัดก้อนเกลือกิน) หรือเจ็บไข้ได้ป่วย
เช่น ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ หรืออัมพาตอยู่บนเตียง เป็นต้น
จ่ายรายงวดไปจนถึงอายุที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา หรือจ่ายไป
จนกว่าจะเสียชีวิต โดยคนที่ซื้อประกันบ�ำนาญอาจจะจ่าย
เงินสะสมไปเรื่อยๆ หรือใช้เงินก้อนที่ได้จากการเกษียณมา
ซื้อก็ได้
แต่ทว่าถ้าเราไม่มีเงินก้อนหรือเงินสะสมไปซื้อ
ประกันบ�ำนาญ โดยสมบัติที่เหลือติดตัวอยู่ในยามเกษียณ
ก็คือบ้านหลังหนึ่งกับเงินเพียงน้อยนิด แล้วเราจะใช้ชีวิต
ยามเกษียณในตอนนั้นได้อย่างไร

011

อันที่จริงแล้ว ยังมีความมั่งคั่ง (Wealth) อย่าง
หนึ่งที่คนเราสะสมไว้ตั้งแต่วัยท�ำงาน คือ บ้านที่ผ่อนส่งกัน
นานถึง 20 - 30 ปี ท�ำให้เงินเก็บทั้งชีวิตร่อยหรอลงกับการ
เป็นเจ้าของมัน แต่จะท�ำอย่างไร เมื่อถึงคราวจ�ำเป็นในยาม
แก่ จะสามารถเอาบ้านมาแปลงเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายเหมือน
ทรัพย์สินอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องหวังพึ่งใครและยังสามารถ
อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ไปตลอดชีวิต

ค�ำตอบเหล่านี้อยู่ที่ Reverse Mortgage เพราะสิ่งที่พิเศษ
ยิ่งไปกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นนั้นก็คือการที่จะได้เงินรายงวด
มาเพื่อใช้จ่ายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเสียชีวิตในขณะที่ยังมี
บ้านให้อาศัยอยู่ ท�ำให้สามารถแก้ปัญหาการวางแผนการ
ใช้เงินในยามเกษียณที่คาดคะเนไม่ได้ว่าจะต้องการเงินราย
งวดเพื่อใช้จ่ายไปจนถึงอายุเท่าไร

• Reverse Mortgage คืออะไร

เป็นการกู้ยืมเงินก้อนมาโดยเอาบ้านหรือที่ดินไปค�้ำประกัน
และถ้าใช้หนี้คืนไม่ได้ ก็จะโดนยึดบ้านหรือที่ดินไป เป็นอัน
เจ๊ากัน

Mortgage ก็คือการจ�ำนอง โดยหลายคน
คงจะเคยได้ยินค�ำว่าการกู้จ�ำนอง หรือที่ภาษาอังกฤษ
เรียกกันว่า Mortgage loan ซึ่งก็คือการที่เราเอาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ไปค�้ำประกันเพื่อให้ได้เงินกู้มาก้อนหนึ่ง
จากนั้นเมื่อกู้ยืมเงินก้อนมาแล้ว เราก็จะต้องผ่อนจ่ายเงิน
ต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ตามแต่จะตกลงกันไป และเมื่อ
ผ่อนจ่ายจนครบหมดแล้วจึงจะสามารถไถ่ถอนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นคืนมาได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถท�ำตาม
สัญญาที่ให้ไว้ก็จะมีสิทธิ์ถูกยึดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่
เราเอาไปค�้ำประกันไว้ได้ โดยหลักๆ แล้ว การกู้จ�ำนองจึง
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Reverse Mortgage คือการกู้จ�ำนองบ้านแบบ
ย้อนกลับ ที่เรียกว่า “ย้อนกลับ” ก็เพราะว่ามันท�ำงานใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการกู้จ�ำนอง (Mortgage) ทั่วไป
เพราะปกติผู้กู้จะต้องจ่ายช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น
งวดๆ ให้กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ ในขณะที่ Reverse
Mortgage นั้น สถาบันการเงินจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้กู้
เป็นงวดๆ รวมทั้งอาจจะกันวงเงินจ�ำนวนหนึ่งไว้ ส�ำหรับ
การเบิกใช้ในยามฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยผู้กู้ไม่จ�ำเป็นต้องจ่าย

เงินคืนจนกว่าจะเสียชีวิต แต่สิ่งที่สถาบันการเงินที่ให้กู้จะ
ได้รับไปก็คือบ้านหรือที่ดินของผู้กู้ที่เสียชีวิตแล้ว
Reverse Mortgage จึงถูกจัดเป็นเงินกู้แบบ
Deferred Payment (ได้เงินมาก่อนล่วงหน้า แล้วค่อย
จ่ายคืนเงินก้อนให้ในภายหลัง) ประเภทหนึ่ง โดยมีเงื่อนไข

ว่าผู้กู้จะต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นหลักตลอดการกู้
ยืม โดยในทางหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว เราจะถือว่า
Reverse Mortgage คือแบบประกันบ�ำนาญประเภทหนึ่งที่
พ่วงกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจะเรียก Reverse Mortgage
ในภาษาของธุรกิจประกันภัยว่า “การกู้จ�ำนองล่วงหน้าเพื่อ
แลกประกันบ�ำนาญ” ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

ที่มาของ Reverse Mortgage - Reverse Mortgage เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1961
โดย Nelson Haynes และหลังจากนั้น ธนาคารต่างๆ ได้ เริ่มมีการพัฒนาประยุกต์ใช้ ใน ปี ค.ศ.
1970 และต่อมาในปี ค.ศ. 1988 ประธานาธิบดี Ronal Reagan ได้เซ็นลงนาม ให้ Reverse
Mortgage มีบทบาทในทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
• ลักษณะการท�ำงานของ Reverse Mortgage
Reverse Mortgage ก็เหมือนกับการกู้จ�ำนองล่วง
หน้าที่เอาบ้านหรือที่ดินในอนาคต (ตอนที่เสียชีวิตไปแล้ว) ไป
ขายเพื่อแลกเป็นเงินก้อนหนึ่งออกมาในเวลาปัจจุบัน (ซึ่งก็ยัง
ท�ำให้ผู้กู้นั้นมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่ดินนั้นได้ตลอดชีวิต)
จากนั้นก็เอาเงินก้อนนั้นมาซื้อประกันบ�ำนาญในเวลาปัจจุบัน
เพื่อให้จ่ายเงินรายงวดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสียชีวิตเช่นกัน
และการจะไถ่ถอนหนี้ก้อนนั้นก็ท�ำได้โดยการให้ยึดบ้านหรือ
ที่ดินแห่งนั้นเมื่อผู้กู้เสียชีวิตไปแล้ว

แบบจ�ำลองง่ายๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
การท�ำงานของ Reverse Mortgage
1. กู้จ�ำนอง (Mortgage Loan) เพื่อให้ได้เงินก้อนมา
2. เอาเงินก้อนนั้นไปซื้อประกันบ�ำนาญ ท�ำให้ได้เงิน
รายงวดมาใช้จ่ายจนกว่าจะเสียชีวิต
3. ตอนที่สิ้นสุดสัญญา (เมื่อผู้กู้เสียชีวิต) ก็จะอนุญาต
ให้เจ้าหนี้ได้ขายบ้านหรือที่ดินของผู้กู้ทิ้ง เพื่อช�ำระ
หนี้ให้กับเจ้าหนี้ (หรือสถาบันที่ให้กู้)
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สิ่งที่ยากในการออกแบบ Reserve
Mortgage ก็คือการประมาณอายุคาดเฉลี่ย
(Life Expectancy) ของคนๆ นั้น รวมไปถึง
การประเมินราคาบ้านหรือที่ดินในอนาคตนั้น
เพื่อตีค่ามาเป็นเงินก้อนในปัจจุบันนั่นเอง และ
ส่วนที่เหลือก็คือการจ่ายเงินรายงวดแบบประกัน
บ�ำนาญแบบที่รู้จักกันทั่วไปดีแล้ว
เงินที่ได้จาก  Reverse Mortgage
ก็เหมือนกับเงินที่ได้จากการประกันบ�ำนาญ โดย

สามารถน�ำไปใช้จ่ายได้ทุกอย่างที่ต้องการเหมือนเงินของเราเอง เพราะ
การท�ำ Reverse Mortgage ก็เสมือนกับว่าเราได้ขายบ้านหรือที่ดิน
เราไปล่วงหน้าแล้ว (แต่จะขายเมื่อไรไม่รู้ รู้แต่ว่าจะโดนเอาไปตอนที่
เราเสียชีวิต) และเงินที่ได้รับมาในแต่ละงวดก็คือเงินที่สถาบันการเงิน
(ที่จะได้รับบ้านหรือที่ดินนั้นไป) ได้จ่ายเป็นเงินผ่อนค่างวดให้เรา
นอกจากนี้ขนาดเงินรายงวดของ Reverse Mortgage ที่
ได้รับจะขึ้นอยู่กับอายุในระหว่างการยื่นใบสมัคร ลักษณะของreverse
mortgage ที่เลือก, มูลค่าบ้าน, อัตราดอกเบี้ยในช่วงนั้น และยัง
พิจารณาว่าอาศัยอยู่เขตไหน (Location) อีกด้วย

ตัวอย่างของเงื่อนไขการท�ำ Reverse Mortgage ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกานั้น การท�ำ Reverse Mortgage สามารถท�ำได้ โดยเจ้าของบ้านที่
อายุน้อยสุดต้องมีอายุ 62 ปีขึ้นไป และบ้านของเจ้าของบ้านนั้น ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหลัก
ซึ่งหมายความว่า เจ้าของบ้านต้องอาศัย ณ บ้านหลังนั้นเป็นเวลา มากกว่า 183 วันต่อปี คน
ที่จะท�ำ Reserve Mortgage นั้นไม่จ�ำเป็นต้องแสดงรายได้หรือไม่ต้องตรวจสุขภาพประกอบ
การยื่นเรื่อง เพราะยิ่งสุขภาพไม่ดีก็หมายถึงการที่จะได้รับเงินรายงวดที่น้อยลง ทางสถาบัน
การเงินที่รับท�ำ Reverse Mortgage จะห่วงเรื่องคนที่สุขภาพดีมากและมีแนวโน้มที่จะอายุ
ยืนมากกว่า (เหมือนกับการประกันบ�ำนาญ) ซึ่งเราเรียกความเสี่ยงนี้ว่า “Longevity Risk”
(ตรงกันข้ามกับ Mortality Risk ของการท�ำประกันชีวิต)
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การพิจารณา Reverse Mortgage จะต้องมีค่าธรรมเนียมการด�ำเนินการ (origination
fee) รายการนี้จะเสียประมาณ 2 % ของมูลค่า Reverse Mortgage ที่จะได้ เช่น บ้านราคา
400,000 ดอลลาร์จะต้องเสียค่า origination fee 8,000 ดอลลาร์เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีค่าตีราคาบ้าน (an appraisal fee) ค่าประกันภัย และค่าอื่นๆ เช่นค่า closing costs
เหมือนกับที่เราน�ำบ้านไป refinance
• ประโยชน์ของ Reverse Mortgage
ปัญหาของการวางแผนในการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายุคือการที่ไม่รู้ว่าตนเองจะอยู่ถึงเมื่อไร ถ้า
เกิดโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนเกินกว่าที่คาดไว้
แล้วจะส่งผลต่อชีวิตอย่างไร จะมีเงินให้ใช้จ่ายเพียง
พอกับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำ
วันไหม สุดท้ายแล้วจะเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือ
คนข้างหลังมากแค่ไหนเมื่อถึงเวลานั้น
ชี วิ ตหลั ง เกษียณจึงเป็น ชีวิตที่ยืน อยู่
บนความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะคนที่ไม่มี
ลูกหลาน ยิ่งมีความไม่แน่นอนมากเท่าไรก็ยิ่งต้อง
ท�ำงานหนักเก็บเงินเอาไว้มากๆ เผื่อไว้ให้อยู่ได้จน
อายุถึง 100 ปี ซึ่งถ้าหากตายก่อน เงินที่ท�ำงาน
มาหนักก็ไม่ได้ใช้ ท�ำให้ท�ำงานหนักไปโดยเปล่า
ประโยชน์ มิหน�ำซ�้ำยังอาจส่งผลให้ช่วงที่ท�ำงาน
หนักนี้เองที่ท�ำให้อายุสั้นตายไปก่อนเกษียณอายุ
เสียด้วยซ�้ำ
ดังนั้น การที่มีเครื่องมือทางการเงินที่คอย
จ่ายเงินรายงวดให้จนกว่าจะครบก�ำหนดสัญญาหรือ
จนกว่าจะเสียชีวิตนั้นก็เป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง
ที่ตรงจุด ท�ำให้ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีเงินขาดหรือ
เกินในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เครื่องมือทางการเงิน
ในรูปแบบประกันบ�ำนาญเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงของทุกคน โดยเปรียบเสมือน
กับคนที่ตายก่อนค่าอายุเฉลี่ย (ที่มีอายุไม่ยืน) จะ
ช่วยสมทบเงินให้กับคนที่ตายหลังอายุเฉลี่ย (ที่
มีอายุยืน)

ตัวอย่าง
นาย ก ขายบ้านเพื่อได้เงินก้อนมา 20 ล้าน
บาท ตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่
ถึงอายุ 80 ปี จึงได้วางแผนการเงินที่จะใช้จ่ายปีละ
1 ล้านบาท (โดยจะกันเอาเงินส่วนหนึ่งไปเช่าบ้านอยู่
แทน) เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งหมายความว่านาย ก จะ
ไม่มีเงินเหลือหลังจากอายุ 80 ปีขึ้นไป แต่ถ้านาย ก
เสียชีวิตก่อนอายุ 80 ปี ก็จะมีเงินเหลือที่ไม่ได้น�ำไป
ใช้
นาย ข มีบ้านมูลค่า 20 ล้านบาท โดยเลือก
ท�ำ Reverse Mortgage ตอนอายุ 60 ปี และจะได้
เงินรายงวดให้ใช้จ่ายปีละ 1 ล้านบาท (ยังอาศัยอยู่
ในบ้านได้ตามปกติ) ไปตลอดชีวิต ซึ่งหมายความว่า
ถ้านาย ข อายุยืนมากกว่า 80 ปีก็จะมีเงินให้ใช้จ่าย
มากกว่า นาย ก
ในทางกลับกัน ถ้านาย ข เสียชีวิตก่อนอายุ
80 ปี ก็จะท�ำให้นาย ข ได้รับเงินรายงวดปีละ 1 ล้านไม่
ถึง 20 ปี (ทั้งๆ ที่มูลค่าบ้านมีค่า 20 ล้านบาท) โดย
เงินส่วนต่างนั้นจะไม่ได้ถูกคืนให้กับนาย ข หากแต่จะ
กลายเป็นเงินกองกลางของ Reverse Mortgage
เพื่อเก็บไว้จ่ายให้กับคนอื่นที่อายุยืนถึง 90 ปี เป็นต้น
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ประกอบกับวัฒนธรรมการมีสังคมเดี่ยวที่ขยายตัว
มากขึ้นในสังคมไทย ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องหันมานึกถึงเรื่องการ
วางแผนการใช้ชีวิตในยามเกษียณกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ใน
วัฒนธรรมของแถบประเทศยุโรปหรืออเมริกาที่ไม่เคยคิดจะ
พึ่งลูกหลานให้เลี้ยงดู
Reverse Mortgage (การกู้จ�ำนองบ้านแบบย้อน
กลับ หรือ การกู้จ�ำนองล่วงหน้าเพื่อแลกประกันบ�ำนาญ) จึง
เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งของคนที่ต้องการใช้ชีวิตหลังการ
เกษียณอายุอย่างสงบสุข ไม่ต้องยุ่งยากหรือคอยกังวลว่าจะ
เก็บเงินสะสมมากพอส�ำหรับยามเกษียณหรือไม่  
Reverse Mortgage จึงเหมาะกับคนที่ไม่จ�ำเป็นจะ
ต้องเหลือมรดกให้กับลูกหลาน ครั้นจะขายเอาเงินก้อนมาเลย ก็
ไม่รู้จะประมาณการใช้เงินอย่างไร เพราะไม่รู้ว่าจะต้องอยู่อีกกี่ปี
ถ้าใช้เงินในแต่ละงวดมากเกินไปก็จะท�ำให้มีเงินไม่พอในเวลาที่
อายุยืน แต่ถ้าใช้เงินในแต่ละงวดน้อยเกินไปก็จะท�ำให้เวลาเสีย
ชีวิตแล้วยังมีเงินอยู่เป็นกอง (จะมานึกเสียดายทีหลังว่ารู้อย่าง
นี้แล้วใช้ชีวิตหลังเกษียณให้สุขสบายมากกว่านี้ดีกว่า)

นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาจากวงจรชีวิตของ
คนเราก็จะเห็นว่าชีวิตคนเราในวัยท�ำงานก็จะตั้งใจ
ท�ำงานเพื่อเก็บเงินซื้อบ้าน  ซื้อที่ดิน และทรัพย์สมบัติ
ทั้งหลาย แต่เมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วัยเกษียณอายุก็ท�ำให้
เริ่มคิดได้ว่าชีวิตนี้ตายไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ ท�ำให้
หลักการของ Reverse Mortgage ที่เปลี่ยนบ้านให้
กลายเป็นเงินรายงวดเพื่อใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัย
นั้นมีประโยชน์ส�ำหรับคนวัยเกษียณอายุเป็นอย่างมาก
ถึงแม้ว่า แนวคิดเรื่อง Reverse Mortgage
อาจจะยังไม่พร้อมส�ำหรับประเทศไทยในวันนี้ แต่
มันจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส�ำคัญส�ำหรับการ
ประกันบ�ำนาญที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอีกไม่เกิน
10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่ประเทศไทยเรา
จะเริ่มเข้าสู่สังคมที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มอย่างเห็นได้
ชัด
วันนี้คุณมีบ้านหรือที่ดิน เพื่อเตรียมท�ำ 
Reverse Mortgage แล้วหรือยังครับ...!
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ขั้นตอนการสมัครสอบ SOA
1

2
1. เข้าไปที่ www.soa.org
2. ไปที่ Exam Registration(สมัครสอบ) แล้วคลิ๊ก Go หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าต่างแบบด้านล่างขึ้นมา

3
3. คลิ๊กที่รูปสามเหลี่ยมคว�่ำตามลูกศร วิชาที่สอบจะแสดงขึ้นมาให้เลือกพร้อมทั้งบอกสถานะว่าวิชานั้นๆ เปิดรับสมัคร
สอบหรือไม่ (Closed or Open)
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4

4. คลิ๊กเลือกวิชาที่จะสมัครสอบ (ต้องคลิ๊กวิชาที่ Open อยู่) จากนั้นคลิ๊ก Go

5
5. กรณีที่เคยสมัครแล้ว ให้ใส่ Username และ Password ได้เลย ส่วนคนที่ยังไม่เคยสมัคร ให้คลิ๊กที่ First Time
User

6

6. กรณีสมัครใหม่(First Time User) กรอกข้อมูลให้ครบ โดย
เฉพาะช่องที่ขึ้นเครื่องหมาย(*)
*First Name(ชื่อ)
*Last Name(นามสกุล)
*Date of Birth (เดือน/วัน/ปี และ จะต้องไม่เกินวันนี้)
*Country Code(ใส่ประเทศที่อยู่)
*Blog&Lane(ถนน )     
*City (เมือง)
*Phone Number(เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
*Email Address(อีเมลล์)
*Yes/No for previously applied for SOA examination
(เคยท�ำการสมัครสอบมาก่อนหรือไม่)
จากนั้นคลิ๊ก Continue
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7
8

9
7. คลิ๊กที่ Edit เพื่อกรอกข้อมูลใน
ช่อง Gender (เพศ), Country of
Residency(ประเทศที่ อ ยู ่ อ าศั ย ),
Country of Citizenship (สัญชาติ)
8. คลิ๊ก Add an Exam Email Address และ Add an Exam Phone
(เบอร์ ที่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ ส� ำ หรั บ การสมั ค ร
สอบ) เพื่อกรอกข้อมูลลงไป

10

11

9. คลิ๊กเพื่อ ใส่ข้อมูลวันเกิด (เดือน/
วัน/ปี)
10. ในกรณีที่ก�ำลังศึกษาอยู่สามารถ
ท�ำเครื่องหมายที่ช่อง Apply international discount เพื่อได้
รั บ ส่ ว นลดบางส่ ว นจากราคาเต็ ม
ประมาณ10%-15%
11. คลิ๊ก Add School เพื่อกรอก
ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษา
12. เลือก Exam Center (ศูนย์สอบ)
โดยคลิ๊กที่ Lookup Exam Centers
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12
13
13. อ่านรายละเอียดและท�ำเครื่องหมายที่ช่อง I Agree (required to
continue) เพื่อยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงข้อมูลทั้งหมดที่
กรอกมาทางข้างต้นแล้ว จากนั้นคลิ๊ก Continue   

15

14
14. ตรวจสอบรายละเอียดและคลิ๊ก
ที่ Check Out เพื่อท�ำการช�ำระเงิน
จากภาพในการสมั ค รในครั้ ง นี้ คื อ
การสมัครสอบ Exam P ท�ำการช�ำระ
เงิน $225 ซึ่งถ้าได้คลิ๊กและยืนยันว่า
ก�ำลังศึกษาอยู่ในช่อง Apply international discountจะได้ส่วนลด
จะท� ำ การช� ำ ระเงิ น เหลื อ เพี ย งแค่
ประมาณ $190-$195
15. ในกรณีที่จะยกเลิกการสมัคร ให้
กด Remove หลังจากกด Remove
แล้วการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้นถือว่า
ยกเลิก จะต้องท�ำการสมัครใหม่
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16

16. ท�ำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อช�ำระเงิน (การช�ำระเงินจะต้องช�ำระ
เงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)
*เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรกดท�ำเครื่องหมายที่ช่อง Remember My
Card
17. คลิ๊ก Place My Order เพื่อท�ำการช�ำระเงิน จากนั้นรอรับ Email
เพื่อยืนยันการสมัครสอบ ดังรูปภาพด้านล่าง (ผู้สมัครรายนี้ท�ำการสมัคร
สอบ Exam C)

From: “customerservice@soa.org” <customerservice@soa.org>
Date: 8 ธันวาคม 2556 21 นาฬิกา 00 นาที 55 วินาที GMT+7
To: “parun_apple@hotmail.com” <parun_apple@hotmail.com>
Subject: Order Confirmation - Society of Actuaries
Reply-To: “customerservice@soa.org” <customerservice@soa.org>
Thank you for your order. A receipt of your order is included in this email.
Order Number:  1001616462
Order Details:
February 2014 Exam C Candidate,
Computer Based Testing is a 2-Step Process
STEP 1: Register with the Society of Actuaries
STEP 2: Schedule a seat at a Prometric Center
STEP 1: Completed
• You have met the required registration deadline date
• Acknowledgement/Receipt containing candidate/eligibility number is shown below
Note: Exam fees are NOT refundable or transferable. Refund Policy
NEXT - Wait 3 - 5 business days to receive 2nd email - Letter of Confirmation

021

STEP 2: Schedule at Prometric
• Receipt of emailed Letter of Confirmation allows appointment scheduling
• Candidate/Eligibility number is active
• Go to www.prometric/com/SOA
Rescheduling - Policy
• Only available within same testing window between 30 days and 49 hours of appointment
• $35 rescheduling fee paid directly to Prometric
Rules and Regulations and Code of Conduct for Candidates : READ CAREFULLY
All candidates are obligated to follow. Please familiarize yourself with these documents to avoid any possibility of
disqualification.
If you have any questions, please contact Customer Service at customerservice@soa.org .
Do not reply to this email address.
Date:

ACKNOWLEDGEMENT
08 Dec 2013
Ship-To: 000000628686-0 Order Number: 1001616462
Order Date: 12/8/2013
Parun Laorrojwong
81 Praram 9 Soi 59
Bangkok
Bangkok 10250
Thailand
Exam Center: 9003 - CBT International
Candidate ID: 30661
Product

Status

Qty

Exam C CBT February 2014

Active

1

Unit Price Unit Discount
$300.00

$0.00

Adjustment

Total

$0.00

$300.00

Shipping:
Tax:
Total:
Payment:
Amount Due:

Credit Card Information:
************7066
(Back Ordered Items will be charged on Shipping and Invoicing of the Products)

$0.00
$0.00
$300.00
($300.00)
$0.00

18. จากนั้นรอประมาณ 3-5 วันท�ำการ จะได้รับ Email เพื่อท�ำการเลือกวันและเวลาที่จ�ำท�ำการสอบ โดยในเดือนนั้นๆ
จะมีช่วงของวันและเวลาให้เลือก Email จะมีรูปแบบดังข้างล่าง
From: hault@soa.org
Date: 10 ธันวาคม 2556 2 นาฬิกา 47 นาที 39 วินาที GMT+7
To: <parun_apple@hotmail.com>
Subject: Society of Actuaries Letter of Confirmation
Confirmation Letter
December 9, 2013
Parun Laorrojwong
81 Praram 9 Soi 59
Bangkok, 10250      THA
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Exam: C
ID#: 628686
Candidate/eligibility #:  30661

Dear Candidate,
This letter is to confirm that you are registered to take the Construction and Evaluation of Actuarial Models Exam (Exam
C) and serves as your receipt.  You must take the examination during the period listed below.  Please schedule your
appointment to test at a Prometric test center IMMEDIATELY upon receipt of this letter.  For best seat availability
please schedule your appointment at least 30 days prior to the exam.
United States, International, and Canada
February 4 - 10, 2014
This letter contains your unique candidate/eligibility number to use for the February 2014 exam session.  Your candidate/
eligibility number is used to schedule your appointment on-line with Prometric and is also used to check grades when
they are released.  Please retain this number.
Rules and Regulations and Code of Conduct for Candidates: Please be sure to READ CAREFULLY the Rules and
Regulations and Code of Conduct for Candidates documents, which all candidates are obligated to follow. Please
familiarize yourself with these documents to avoid any possibility of disqualification: http://www.beanactuary.org/exams/
rules/?fa=exam-rules
All candidates must present a non-expired valid government-issued identification with BOTH:
1. Photograph and
2. Signature
Acceptable types of non-expired valid government-issued photo identification include passport, driver’s license,
military ID, state ID, or other government-issued identification.  If you are testing in your home country and your
country’s government-issued ID lacks either a photo or a signature (but does not lack both), you should present both
the government-issued ID and a secondary ID - the secondary ID should have the same name used on the primary
government-issued ID and include the missing signature or photo (e.g., employee ID, student ID, etc.).  If a signature
is missing from the primary government-issued ID, you may use a major credit card, bank card, etc. with a signature
PROVIDED that the name matches the name on the primary government-issued ID.  If you are testing outside your home
country, you must present a non-expired passport as valid ID.
In countries where names on government-issued photo IDs are not in the English/Latin alphabet, the local Prometric test
center will require a secondary photo ID with the candidate’s name in the English/Latin alphabet.  If the candidate is
uncertain whether this rule applies, please contact the Prometric Regional Registration Center as soon as possible.
•
The following are helpful reminders:
If you need to contact Prometric for any assistance, use the same form of your name that is on your exam
application form and your government-issued photo ID.  Do not change the spelling and do not change the order
• of your name.  If you use an initial or middle name on your government-issued photo ID, be sure to include that as
well.
When you arrive at the test center, you will be required to present your non-expired government-issued
identification with both a signature and a photograph as decribed above.  If you have questions or are uncertain
• about what constitutes valid identification, contact the SOA Customer Service Center (CustomerService@soa.org or
888.697.3900) prior to the exam administration.
Without the required ID, a candidate will not be permitted to test and the exam fee will be forfeited.
•
•
To schedule
your appointment on-line:
Log on to www.prometric.com/soa
• Follow prompt to “Schedule a test”.  You will need your candidate/eligibility number as listed above in order to
• complete this process
Exam name is CEN except in Canada
• For all Canadian residents only: Exam name is CFR (this version is in English but has the option to view in French
if desired)
After scheduling is completed successfully, please print the confirmation page from Prometric for your reference
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Exam fees are NOT refundable.  Please see our website for more
details:  http://www.beanactuary.org/exams/rules/?fa=exam-fees
In the event there is NO AVAILABILITY at your local test center, you may contact the following regional offices for
assistance.  You must state that you are taking “SOA Exam CEN” (unless you are in Canada, then state “SOA Exam
CFR”):
North America
Australia/Pacific
Europe
India
Indonesia
Japan
LAM

866-891-6394
60 37 628 3333
31 320 239 540
91 11 265 11649
60 37 628 3333
81-3-5541-4800
1-443-751-4995

Middle East/North Africa
Southeast Asia
South Africa
Taiwan
Thailand
China

31 320 239 530
60 3 7628 3333
31 32 023 9593
886 28 194 0200
60 3 7628 3333
86-10-8261-7799

Do not contact the local test center to inquire about lack of availability.
Retain this form as a receipt for tax purposes:
    Exam Fee:  $300

Paid:   $300

Date:  12/8/2013

If you want to unsubscribe from ALL email communications sent by the Society of Actuaries, please read the following.
By un-subscribing, you will no longer receive electronic Section newsletters OR  notifications about WebCasts, Meetings
or other Continuing Education offers. In addition, by un-subscribing, you will receive a paper ballot for the SOA Election
(instead of voting electronically).
If you still wish to unsubscribe, click  here and you will be removed from our lists.
475 North Martingale, Schaumburg, IL, 60173

19. จากนั้นจะได้ Emailฉบับที่ 3 เพื่อแจ้งรายละเอียดในการสอบ ดัง Email ด้านล่าง
From: emailconfirmations@prometric.com
Date: 3 มกราคม 2557 19 นาฬิกา 43 นาที 40 วินาที GMT+7
To: parun_apple@hotmail.com
Subject: Appointment Confirmation
Parun Laorrojwong
81 Praram 9 Soi 59 Bangkok
To: Bangkok 10250
THAILAND
Date: 03 Jan 2014

Southeast Asia
Suite 21A-15-1, Faber Imperial Court,
Jalan Sultan Ismail,
Kuala Lumpur NONE 50250
MALAYSIA
Phone: 60 3 7628 3333
fax: 60 3 7628 3366

Subject: Confirmation of computer-based Construction and Evaluation of Actuarial Models-English,#8885000001028587
Your appointment for the computer-based Construction and Evaluation of Actuarial Models-English is confirmed. Please
find the confirmation details that follow:
Prometric Test Center: # 8481
Confirmation: 8885000001028587
BANGKOK MANEEYA CENTER #1, THAILAND
Program:
SOA/CAS/CIA
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
Exam Code: C4EN
6TH FLOOR MANEEYA CENTER NORTH
Construction and Evaluation of
518/3 PLOENCHIT RD, PATHUMWAN
Actuarial Models-English
BANGKOK NONE 10330
Exam Date: 04 Feb 2014
THAILAND
Exam Time: 09:00
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IDENTIFICATION POLICY
All candidates must present a non-expired, valid government-issued identification with BOTH
1. Photograph and
2. Signature
Acceptable types of non-expired, valid government-issued photo identification include passport, driver’s license,
military ID, state ID, or other government-issued identification. If you are testing in your home country and your
country’s government-issued ID lacks either a photo or a signature (but does not lack both), you should present both
the government-issued ID and a secondary ID-the secondary ID should have the same name used on the primary
government-issued ID and include the missing signature or photo (e.g., employee ID, student ID, etc.). If a signature
is missing from the primary government-issued ID, you may use a major credit card, bank card, etc. with a signature
PROVIDED that the name matches the name on the primary government-issued ID. If you are testing outside your
home country, you must present a non-expired passport as valid ID.
In countries where names on government-issued photo IDs are not in the English/Latin alphabet, the local Prometric
test center will require a secondary photo ID with the candidate’s name in the English/Latin alphabet. If the candidate
is uncertain whether this rule applies, please contact the Prometric Regional Registration Center as soon as possible.
If you have questions or are uncertain about what constitutes valid identification, contact the SOA Customer Service
Center (customerservice@soa.org or 888.697.3900) prior to the exam administration.
RESCHEDULE / CANCEL POLICY
There is a $35.00 reschedule fee for changing an appointment if the change is made 30 days prior to your appointment
and up to 48 hours before your scheduled test date/time. No changes may be made within 48 hours of your scheduled
appointment date/time. Your candidate number is only valid for the current exam session.
Candidate must re-register with the client.
DRIVING DIRECTIONS
“Maneeya Center North Building is located on the Ratchaprasong Square. The most convenient way to come here is
to take the BTS Skytrain and get off at Chitlom Station. Then walk along the skybridge following the sign to Maneeya
Building. The BTS skybridge links with 3rd floor of the building. To get to the test center, take the elevator to the 6th
floor.”
ADDITIONAL INFORMATION
Calculators: Only the following Texas Instrument calculator models may be used:
BA-35 TI-30Xa
BA II Plus* TI-30XIIS*
BA II Plus Professional Edition* TI-30XIIB*
TI-30XS MultiView (or XB battery)
*Upon entrance to the exam room, candidates must show the supervisor that the memory has been cleared. For the BA
II Plus and the BA II Plus Professional Edition, clearing will reset the calculator to the factory default settings.
Calculator instructions cannot be brought into the exam room. Candidates who neglect to purchase an approved
calculator or who forget to bring one to the test site must write the examination without one.
Sincerely,
Southeast Asia
Prometric
www.prometric.com
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20. จากนั้นตอนใกล้ๆ วันที่เราจะสอบ จะได้รับ Email เพื่อเตือน เกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่สอบ และกติกาในการ
สอบ (ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่จะได้รับ)
From: emailconfirmations@prometric.com
Date: 1 กุมภาพันธ์ 2557 20 นาฬิกา 07 นาที 33 วินาที GMT+7
To: parun_apple@hotmail.com
Subject: Appointment Reminder
Parun Laorrojwong
81 Praram 9 Soi 59 Bangkok
To: Bangkok 10250
THAILAND
Date: 01 Feb 2014

Southeast Asia
Suite 21A-15-1, Faber Imperial Court,
Jalan Sultan Ismail,
Kuala Lumpur NONE 50250
MALAYSIA
Phone: 60 3 7628 3333
fax: 60 3 7628 3366

Subject: Confirmation of computer-based Construction and Evaluation of Actuarial Models-English,#8885000001028587
Your appointment for the computer-based Construction and Evaluation of Actuarial Models-English is confirmed. Please
find the confirmation details that follow:
Prometric Test Center: # 8481
Confirmation: 8885000001028587
BANGKOK MANEEYA CENTER #1, THAILAND
Program:
SOA/CAS/CIA
INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
Exam Code: C4EN
6TH FLOOR MANEEYA CENTER NORTH
Construction and Evaluation of
518/3 PLOENCHIT RD, PATHUMWAN
Actuarial Models-English
BANGKOK NONE 10330
Exam Date: 04 Feb 2014
THAILAND
Exam Time: 09:00
IDENTIFICATION POLICY
All candidates must present a non-expired, valid government-issued identification with BOTH
1. Photograph and
2. Signature
Acceptable types of non-expired, valid government-issued photo identification include passport, driver’s license,
military ID, state ID, or other government-issued identification. If you are testing in your home country and your
country’s government-issued ID lacks either a photo or a signature (but does not lack both), you should present both
the government-issued ID and a secondary ID-the secondary ID should have the same name used on the primary
government-issued ID and include the missing signature or photo (e.g., employee ID, student ID, etc.). If a signature
is missing from the primary government-issued ID, you may use a major credit card, bank card, etc. with a signature
PROVIDED that the name matches the name on the primary government-issued ID. If you are testing outside your home
country, you must present a non-expired passport as valid ID.
In countries where names on government-issued photo IDs are not in the English/Latin alphabet, the local Prometric test
center will require a secondary photo ID with the candidate’s name in the English/Latin alphabet. If the candidate is
uncertain whether this rule applies, please contact the Prometric Regional Registration Center as soon as possible.
If you have questions or are uncertain about what constitutes valid identification, contact the SOA Customer Service
Center (customerservice@soa.org or 888.697.3900) prior to the exam administration.
RESCHEDULE / CANCEL POLICY
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There is a $50.00 reschedule fee for changing an appointment if the change is made 30 days prior to your appointment
and up to 48 hours before your scheduled test date/time. No changes may be made within 48 hours of your scheduled
appointment date/time. Your candidate number is only valid for the current exam session.
Candidate must re-register with the client.
DRIVING DIRECTIONS
“Maneeya Center North Building is located on the Ratchaprasong Square. The most convenient way to come here is
to take the BTS Skytrain and get off at Chitlom Station. Then walk along the skybridge following the sign to Maneeya
Building. The BTS skybridge links with 3rd floor of the building. To get to the test center, take the elevator to the 6th
floor. “
ADDITIONAL INFORMATION
Calculators: Only the following Texas Instrument calculator models may be used:
BA-35 TI-30Xa
BA II Plus* TI-30XIIS*
BA II Plus Professional Edition* TI-30XIIB*
TI-30XS MultiView (or XB battery)
*Upon entrance to the exam room, candidates must show the supervisor that the memory has been cleared. For the BA
II Plus and the BA II Plus Professional Edition, clearing will reset the calculator to the factory default settings.
Calculator instructions cannot be brought into the exam room. Candidates who neglect to purchase an approved
calculator or who forget to bring one to the test site must write the examination without one.
Sincerely,
North America
Prometric
www.prometric.com
Sincerely,
Southeast Asia
Prometric
www.prometric.com

Good
Luck
on your Exam!!!!!
A+
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Entertainment

โดย พัทธนันท์ วณิชปรีชากุล (หนุ่ย) Entertain@sawasdeeactuary.com
Happy Chinese New Year ร�่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะคะ
เปิดศักราชใหม่ หวังว่าเพื่อนๆ ชาวสวัสดีแอคชัวรีคงจะผ่อนคลาย มีความสุขกันถ้วนหน้านะคะ แลไม่
ต้องรอช้า เรามาเล่นเกมส์เพื่อนฝึกสมอง ประลองปัญญากันเลยดีกว่าคะ
มาเริ่มต้นกันด้วย ค�ำถามจาก บก. ของเราเช่นเดิมนะคะ
1. ทุนรางวัลที่สอบผ่าน FM หรือ P นั้นเป็นของสมาคมอะไร และเปิดโอกาสให้กับใครบ้าง
2. อีก 15 ปีข้างหน้า ในจ�ำนวนประชากรไทย 100 คน จะมีผู้สูงอายุที่มากกว่าอายุ 60 อยู่ที่คน
3. กลไกการท�ำงานของ reverse mortgage เป็นอย่างไร
เปิดปีใหม่กันด้วยเกมส์ที่จะท�ำให้เพื่อนๆ ต้องถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียว แต่ เอ๊ะ! ส�ำหรับเพื่อนๆ ชาว
สวัสดีแอคชัวรีแล้ว รับรองว่า ค�ำตอบที่ส่งกันมาไม่ท�ำให้ทีมงานผิดหวังแน่นอนค่ะ
ขอตามกระแสข่าวกันหน่อยนะคะ โดยให้เพื่อนๆ ถอดรหัสจากค�ำใบ้ด้านล่างนี้คะ
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เพื่อนๆ ที่ตอบถูกต้อง รอลุ้นรับของรางวัลจากสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ

ส�ำหรับเฉลยประจ�ำฉบับที่ 34
ค�ำปริศนา 3 ค�ำที่ปรากฎนั่นคือ....
1. Pentium
2. Evil cat
3. Storm
เป็นยังไงกันบ้างค่ะ ไม่ยากอย่างที่คิดจริง ๆ
ส�ำหรับเพื่อน ๆ ที่พลาดรางวัลไม่ต้องเสียใจนะคะ
ยังมีของรางวัลรอคุณอยู่อีกมากมาย
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ส�ำหรับฉบับนี้มีเพื่อนๆ ตอบถูกต้องเพียง 3 ท่านนะคะ นั่นก็คือ
1. คุณฟาริดา  ฟองละแอ
2. คุณทัศพร เลิศรัตนานนท์
3. Khun Chanida Lertsatienchai

ส�ำหรับเพื่อนๆ ที่ตอบผิดไปไม่เป็นไรนะคะ เรามีของรางวัลปลอบใจให้เช่นกัน

ฮาส่งท้าย.....
“หมอครับ แฟนผมปวดท้องอย่างหนัก มีไข้ด้วย ผมว่าไส้ติ่ง
อักเสบแน่เลยครับ” พงศกรบอกหมอทางโทรศัพท์
“เป็นไปไม่ได้หรอก” หมอไม่เห็นด้วย “ผมผ่าไส้ติ่งให้ภรรยาคุณ
ไปเมื่อสองปีที่แล้วไง คนเราจะมีไส้ติ่งสองอันได้ยังไง”
“ผมก็รู้อยู่ครับหมอว่าคนเรามี
ไส้ติ่งได้แค่อันเดียว” พงศกรรับ
“แต่คุณหมอครับ คนเราไม่จ�ำเป็น
ต้องมีเมียคนเดียวเสมอไปหรอก
นะครับ!!!”
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ร่วมสนุก
ผู้โชคดีก และเป็น
ในฉบับต่อับเราได้
ไปนะคะ

ส�ำหรับคอลัมน์
“ฮาส่งท้าย” ใครมีเรื่องดี ใครมี
เรื่องเด็ด ส่งกันเข้ามาได้เลย
เรื่องใดที่ได้ตีพิมพ์ รอรับของรางวัล
กันไปเลยค่ะ

