
ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง
ในสังคมอายุยืน

สมโพชน์ เกียรติไกรวัล
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ประเดน็การบรรยาย

• นิยาม: สังคมอายุยืน

• ประชากรสูงอายุโลก

• ประชากรอายุยืนในเอเชีย และในประเทศไทย

• สาเหตุของการเกิดสังคมอายุยืน

• สาเหตุของการเกิดความเส่ียงในสังคมอายุยืน และ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง เพ่ือเตรียมตัวสู่สังคม  

อายุยืนเตม็รูปแบบ



ขอท าความเข้าใจก่อน

สังคมผู้สูงอายุ
หมายถึงกลุ่มผูสู้งอายทุ ั้งในปัจจุบนั และในยคุสงัคมสูงวยั

สังคมสูงวยั
หมายถึงทุกกลุ่มคนท่ีและสภาพแวดลอ้มในภาวะสงัคมมีผูสู้งวยัจ านวนมาก

ผูสู้งอายุในยุคสงัคมสูงวยั
จะไม่สามารถใชช้วีติเยีย่งผูส้งูอายใุนยคุอืน่

สังคมผู้สูงอายุ
หมายถงึ กลุ่มผู้สูงอายุทัง้ในปัจจุบัน และในยุคสังคมสูงวัย

สังคมสูงวัย
หมายถงึ ทุกกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในภาวะสังคมมีผู้สูงวัยจ านวนมาก

ผู้สูงอายุในยุคสังคมสูงวัย

จะไม่สามารถใช้ชีวิตเย่ียงผู้สูงอายุในยุคอ่ืน

สังคมอายุยืน

ผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบัน



นิยาม: สังคมอายุยืน



นิยาม: สังคมอายุยืน

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ให้ค านิยามผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป 3 ระดับ

ระดับที่ ประชากรอายุ 60 ปี ประชากรอายุ 65 ปี

1.ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging society)

มากกว่าร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 7

2.ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged society)

มากกว่าร้อยละ 20 มากกว่าร้อยละ 14 

3.ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 
(Super-aged society)

มากกว่าร้อยละ 20 



ประชากรสูงอายุโลก



2018 “คร้ังแรกของโลก” ผู้สูงอายุมากกว่าเดก็



องค์การสหประชาชาต ิ(United Nations: UN)
ระบุ คร้ังแรกของโลกทีมี่ผู้สูงวัยมากกว่าเดก็

ประชากรโลก ปี 2018 จ านวน

ประชากรอายุ 65 ปีขึน้ไป 705,000,000 ล้านคน

ประชากรอายุ 0 – 4 ปี 680,000,000 ล้านคน

** คาดการณ์ว่า ปี 2050 โลกจะมีประชากรอายุ 65 ปี จะมีสัดส่วน 2:1 ของประชากรอายุ 0 – 4 ปี





2562 “คร้ังแรกของประเทศไทย” ผู้สูงอายุมากกว่าเดก็









ความแตกต่างระหว่างประเทศทีพั่ฒนาและยังไม่พัฒนา

ประเทศที่พัฒนาแล้ว

• ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจมากกวา่

• ผู้หญิงมีลกูตอนอายมุาก

• อตัราการเกิดต า่

• เข้าถึงการคมุก าเนิดงา่ยกวา่

• ใช้เงินในการเลีย้งดลูกูมากกว่า

• อตัราการเสยีชีวิตของเด็กต า่กวา่

• แนวโน้มจะมีลกูน้อยกวา่

ประเทศที่ยงัไม่พัฒนา

• ไมม่ีความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ

• ผู้หญิงมีลกูในวยัเจริญพนัธ์

• อตัราการเกิดสงูกวา่

• เข้าถึงการคมุก าเนิดยากกวา่

• ใช้ทรัพยากรในการลีย้งดลูกูน้อยกวา่

• อตัราการเสยีชีวิตของเด็กมากกวา่







ประชากรอายุยืนในเอเชีย         
และในประเทศไทย



สัดส่วนประชากรอายุยืนในเอเชีย
พ.ศ.2558 ร้อยละ พ.ศ.2578 ร้อยละ

ญ่ีปุ่น 32.8 ญ่ีปุ่น 39.9

ฮ่องกง 21.8 เกาหลีใต้ 35.5

จอร์เจีย 20.3 ฮ่องกง 35.3

ไต้หวัน 18.6 สิงคโปร์ 34.1

เกาหลีใต้ 18.4 ไต้หวัน 33.1

สิงคโปร์ 17.9 ไทย 30.2

ไซปรัส 17.7 มาเก๊า 28.8

อิสราเอล 15.8 จีน 28.5

อารมิเนีย 15.8 ไซปรัส 26

ไทย 15.6 จอร์เจีย 25.9

ที่มา: วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัสตูร CRP โตเกียวมารีนประกนัชีวิต สงิหาคม 2561





สาเหตุของการเกดิสังคมอายุยนื



สังคมสูงวัยเกิดขึน้ได้อย่างไร?

การพัฒนาเศรษฐกจิและการ
พัฒนาประเทศ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการแพทย์

นโยบายการวางแผนครอบครัว
หรือการควบคุมการมีบุตร

ที่มา: สงัคมผู้สงูอาย:ุ นยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช







การเกดิลดลงอย่างต่อเน่ือง



สาเหตุของการเกดิความเส่ียงในสังคมอายุยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง

เพื่อเตรียมตัว

สู่สังคมอายุยืนเตม็รูปแบบ

และ



• ผมพูดเสมอ ตลอดเวลาหลายปีทีผ่่านมาว่า
“การมีอายุยืน คือความเส่ียง” 

• และในยุคสังคมอายุยืน ไม่เฉพาะผู้อายุ
ยืนเท่าน้ันทีเ่ส่ียง “ทุกคนเส่ียง” 

• ยิง่ไม่มีแผน หรือแผนไม่รัดกุมก็ยิง่เส่ียง 
• ถ้าไม่คดิจะพึง่พาตนเองให้ได้กอ็ยู่ยากครับ



สาเหตุของความ “เส่ียง”

ขาดการออมอย่างเป็นระบบ



รัฐต้องส่งเสริมการออมเชิงประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมี
การออม และส่งเสริมให้มีความเข้าใจ และตระหนัก ถงึการออมภาค
สมัครใจ กับภาคเอกชน เช่น เก็บออมกับการท าประกันชีวิต มากกว่า
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เงนิไปกับการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



การไม่เหน็ความส าคัญของการวางแผนการออมของประชาชน
เน่ืองจากขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รัฐต้องสร้างหลักสูตร 
และการให้ความรู้กับประชาชน ตัง้แต่วัยประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา และวัยท างาน เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับตนเอง

งบประมาณด้านผู้สูงอายุท่ีไม่เพียงพอ เม่ือรัฐให้ความรู้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถงึแล้ว ต้องสร้างระบบการออมภาคบังคับให้
เหมาะสม เช่น การเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดา โดยจัดสรรเงนิก้อน
หน่ึงส าหรับเป็นกองทุนยามเกษียณ นอกเหนือจากระบบที่มีอยู่0

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



รัฐต้องส่งเสริมสถาบันการเงนิในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงนิ ที่ตอบสนองการวางแผนส าหรับการเกษียณ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



รัฐต้องส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการวางแผน
ชีวิต การออม การลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



แสวงหาทักษะเพิ่มเตมิ ระหว่างท างาน หรือท างานมากขึน้กว่า
หน้าที่ปกตขิองอาชีพประจ า

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



จ าเป็นต้องมีอาชีพท่ี 2 หรือ 3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึน้ และ
เป็นการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



การเรียนรู้ตลอดชีวิต / เรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อมา
ปรับใช้ในการวางแผนการใช้ชีวิต และเป็นส่วนหน่ึงของงานอาชีพ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



สาเหตุของความเส่ียง
ความเสียหายจากทรัพย์สินท่ีมี เช่น จากภัยธรรมชาต ิจาก

บุคคลอ่ืน (หย่าร้าง ความประมาท การค า้ประกันฯลฯ) ภาวะเงนิเฟ้อ



มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองหลักความเส่ียงทางการเงนิ ที่อาจมา
จากการสูญเสียทรัพย์สิน จากสาเหตุต่างๆ ทัง้จากบุคคลอ่ืน (หย่าร้าง 
ความประมาท การค า้ประกันฯลฯ) หรือจากภาวะเงนิเฟ้อ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



สาเหตุของความเส่ียง
จากผลกระทบโดยตรง เช่น การเจ็บป่วย โรคร้ายแรง ทุพพล

ภาพ ภาวะพึ่งพา รายได้ไม่เพียงพอ ว่างงาน



มีความเข้าใจเร่ืองการวางแผนการประกันภัย, ประกันชีวิต ทัง้
การเตรียมความพร้อมเร่ืองการเจ็บป่วย / โรคร้ายแรง / ทุพพลภาพ /
การคุ้มครองรายได้

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



สาเหตุของความเส่ียง
ไม่มีตลาดงานส าหรับผู้อายุยืน เช่น งาน อาชีพ ท่ีเหมาะสม

** ผู้อายุยืนกว่าร้อยละ 90 ส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักประกันรายได้ 



สร้างตลาดแรงงานส าหรับผู้อายุยืน จัดระบบสร้างงานอาชีพที่
เหมาะสมกับผู้อายุยืน / สร้างตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์จากผู้อายุยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



การฝึกอาชีพส าหรับผู้อายุยืน 

การรวมกลุ่มระดับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ 

ตัง้กองทุนในชุมชนเพ่ือผู้อายุยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



สร้างธุรกิจ / อุตสาหกรรม / วิสาหกิจ ในระดับชุมชน เพื่อ
สังคม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ส าหรับผู้อายุยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ใช้ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของผู้อายุยืน มาใช้ในการ
ขับเคล่ือนสังคม และเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลัง

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



จัดท าชุมชนให้มีการปฏิสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของคนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



มีวินัย มัธยัสถ์ อดออม

เลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับทักษะความช านาญ ผู้อายุยืนท่ีมี
ความรู้หรือประสบการณ์  เช่น ความสามารถพเิศษ หรือทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ขาดระบบพัฒนา การดูแลผู้อายุยืน

ขาดแรงงาน ดูแลผู้อายุยืน

สาเหตุของความเส่ียง



เพิ่มและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีเก่ียวกับผู้อายุยืน รัฐต้อง
สร้างระบบพัฒนาด้านสาธารณสุขท่ีเป็นมาตรฐาน ส าหรับดูแลผู้อายุ
ยืน และต้องเพิ่มงบประมาณผลตอบแทนส าหรับแรงงานสาขานี ้เพราะ
จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและครอบครัวของผู้อายุยืน

สร้างระบบการดูแลผู้อายุยืน โดยการใช้แรงงานจาก
ประชากรในท้องถิ่น อาจเป็นวัยแรงงาน หรือผู้ท่ีไม่ได้ท างานประจ า ซึ่ง
จะช่วยให้แรงงานไม่ต้องไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปท างานนอกภูมิล าเนา

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ผู้อายุยืนที่โดดเดี่ยว มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

สาเหตุของความเส่ียง



แนวโน้มประชากรเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึน้

2018

เมือง

ชนบท

2030

เมือง

ชนบท

ระบบบริการและโครงสร้างพืน้ฐานยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชากรอายุยืน

สาเหตุของความเส่ียง









ระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่เอือ้ต่อผู้อายุยืน รัฐ
ต้องวางแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในปัจจุบัน
และอนาคต เช่น จัดให้มีระบบขนส่งมวลชนที่เอือ้ผู้
พกิารและผู้สูงอายุ สามารถใช้บริการได้อย่าง
สะดวก และเพยีงพอส าหรับการเดินทางอย่างทั่วถงึ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



รายได้จากวัยแรงงานไม่สามารถชดเชยการบริโภคของวัย
เดก็และวัยอายุยืน 

สาเหตุของความเส่ียง



ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและงบประมาณในการจัด
สวัสดกิารผู้อายุยืน มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

สาเหตุของความเส่ียง



การขาดแคลน ก าลังแรงงาน 

สาเหตุของความเส่ียง



ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง















การจัดเกบ็ภาษีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดสรรส าหรับผู้
อายุยืน

การขาดแคลนงบประมาณด้านผู้สูงอายุ

สาเหตุของความเส่ียง



การขาดแคลนงบประมาณด้านผู้สูงอายุ รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณด้านอ่ืนท่ีมีแนวโน้มลดลงมาทดแทน เช่น 
งบประมาณที่สนับสนุนด้านการศึกษาที่ลดลงเน่ืองจากประชากรวัย
ศึกษามีจ านวนลดลง

การลดจ านวนลงของวัยแรงงาน รัฐต้องส่งเสริมการท างานของ
ผู้สูงอายุ และขยายอายุเกษียณให้มากขึน้ 

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



การจัดเก็บภาษีไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย รัฐต้องบริหารจัดการ
ระบบจัดเก็บภาษีให้เป็นมาตรฐาน ปราศจากการร่ัวไหล เช่น ยกเลิก
ระบบเร่ืองการใช้ดุลพนิิจของพนักงานจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการทุจริต ไม่โปร่งใส 

การมีปัญหาครัวเรือนแหว่งกลาง เน่ืองจากวัยแรงงานของ
ครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐานการท างานจากภูมิล าเนา รัฐต้องกระจาย
อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจไปตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือให้แรงงาน
สามารถท างานในท้องถิ่นภูมิล าเนา

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ภาระจากหนีส้ินรัฐวิสาหกิจที่รัฐต้องค า้ประกัน

การขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ

สาเหตุของความเส่ียง



การจัดเก็บรายได้ของ อปท.(องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ไม่
เพียงพอ ต่อการดูแลผู้อายุยืนในชุมชน

ภาระหนีส้ินของ อปท.เช่น ชดเชยภาวะเกิดภัยพบัิต ิภัย
ธรรมชาต ิ

สาเหตุของความเส่ียง



การบริหารจัดการกองทุนส าหรับการเกษียณท่ีมีประสิทธิ ภาพ
รัฐต้องบริหารจัดการกองทุนการออมให้มีประสิทธิภาพ เช่น กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ / กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อให้สมาชิก
ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



จ านวนประชากรที่ลดลง รัฐต้องมีมาตรการสนับสนุนการมีบุตร 
อาจจะใช้มาตรการทางภาษี เพื่อให้โครงสร้างประชากรในภาพรวมของ
ประเทศมีความสมดุล และมีคุณภาพมากยิ่งขึน้

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ความไม่เช่ือม่ันในภาคการเงนิ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธุรกจิ
ประกันภัย

สาเหตุของความเส่ียง



ภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจประกันชีวิต ต้องสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิเพื่อการเตรียมความพร้อมยามชราภาพให้
ครอบคลุม เหมาะสมกับการใช้ชีวิตยามเกษียณ

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ออกพันธบัตรระยะยาว ดอกเบีย้พเิศษ ส าหรับบริษัทประกัน
ชีวิตเพื่อกรมธรรม์ส าหรับการเกษียณ

รัฐอาจออกข้อเสนอให้ คปภ.ออกข้อบังคับ ให้บริษัทประกัน
ชีวิตทุกบริษัทต้องขายกรมธรรม์แบบบ านาญ

คปภ.ควรลดการค านวณความเส่ียงจากกรมธรรม์บ านาญ ใน
การค านวณอัตราการด ารงเงนิกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ลง
เพื่อเป็นการส่งเสริม ซึ่งจะท าให้ริษัทประกันชีวิตให้ความสนใจที่จะ
ออกผลิตภัณฑ์แบบบ านาญออกมาเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมาก
ขึน้

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



ความไม่เช่ือม่ันในกองทุนนอกระบบงบประมาณ เช่น กองทุน
ประกัน สังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนการออมแห่งชาติ

สาเหตุของความเส่ียง



ความไม่เช่ือม่ันในกองทุนนอกระบบ รัฐต้องปรับปรุงกองทุน
นอกระบบให้มีความครอบคลุมความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุให้มากขึน้ 
เข่น หลักประกันด้านการเงนิยามชราภาพ หลักประกันสุขภาพ ระบบ
การดูแลกิจวัตรประจ าวัน

การมีรายจ่ายท่ีไม่เพียงพอของผู้สูงอายุ รัฐต้องจัดระบบความ
คุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึน้ เช่น สร้างระบบบ านาญ เพิ่มเบีย้ยังชีพ 
เพิ่มเงนิสมทบให้มากขึน้ และเพิ่มสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



การย้ายถิ่นฐานชั่วคราวของประชากรอายุยนื เช่น คนญี่ปุ่น คนชาติ
ตะวันตกมาใช้ชีวิตยามเกษียณที่ประเทศไทย ท าให้แรงงานส่วนหน่ึงต้องถกูเรียก
ไปใช้งาน จึงเกิดธุรกิจบ้านพักส าหรับผู้อายุยนื ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย คือผู้อายุยนื
ชาวต่างชาติ เพราะต้องใช้เงนิจ านวนมากในการเข้าใช้บริการ แต่ผู้อายุยนืใน
ประเทศไทยไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ จึงเปรียบเหมือนประเทศไทยเป็นที่พกั
ส าหรับผู้อายุยนืส าหรับชาวต่างชาติ แต่ไม่ใช่คนไทย

สาเหตุของความเส่ียง



การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ไม่ทั่วถงึ
เน่ืองจากปัจจุบันระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เอือ้เฉพาะคนบาง
กลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส แต่ขาดการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง 
และกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ปานกลาง รัฐต้องสร้างหน่วยงานในเขต
เมือง เพ่ือดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง และกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ปาน
กลางอย่างทั่วถงึ ซึ่งอาจเช่ือมโยงการประกันชีวิตกับการดูแลระยะยาว
เข้าด้วยกัน

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



แหล่งอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม ส าหรับผู้สูงอายุ รัฐต้องสร้างที่พัก
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมท่ัวทุกภาคของประเทศไทย และให้
สิทธิส าหรับผู้สูงอายุท่ีเป็นคนไทย โดยจัดเป็นสวัสดกิาร ไม่ใช้ระบบ
ธุรกิจ เพราะอาจเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุชาวต่างชาต ิจะ
เข้ามาใช้บริการแทนผู้สูงอายุท่ีเป็นคนไทย

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



แหล่งเงนิรายได้ยามเกษียณ รัฐต้องจัดสินเช่ือที่พักอาศัย 
ให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยการคิดดอกเบีย้พเิศษ หรือไม่คิด
ดอกเบีย้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีดีขึน้

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



สภาพคล่องทางการเงนิ รัฐต้องเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นที่ดนิ หรือ
อสังหาริมทรัพย์ สามารถแปลงเป็นเงนิรายได้ใน
การด ารงชีพเป็นรายเดือนได้อย่างสะดวก

ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง



Q & A


